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บทคัดย่อ  
       งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทยและเพื่อหา
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทย ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาว่าปัจจัยจูงใจและปัจจัย
การบริหารภายในองค์กร จะมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทยหรือไม่และอย่างไร โดยใช้วิจัย
เชิงส ารวจรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามส่งไปยังนักบัญชีไทยจ านวน 400 รายและสร้างสมการพยากรณ์ โดยใช้วิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
    ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทยเรียงความส าคัญ
ตามสมการจากมากไปน้อย 1)คิดริเริ่มสร้างสรรค์2)ความรับผิดชอบ 3)ระเบียบวินัย และ4)การได้รับความยอมรับนับถือ
ตามล าดับผลการศึกษานี้มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01และ 0.05 
ค าส าคัญ: ประสิทธิภาพ, การปฏิบัติงาน, นักบัญช ี
Abstract  
       This research is aimed at studying Factors Affecting To Efficiency The practices Accounting of 
Accountants in Thailand, and methods to increase Accountants’ Efficiency. The researcher aims at 
study whether factors that motivate and administrative within the organization factors To Efficiency 
The practices Accounting or not, and how it will effect. This research is using survey research method 
which collecting questionnaires from 400 Accountants. Stepwise multiple regression analysis was used 
in order to construct the predictive equation model. 
       The research demonstrate that , Factors Affecting To Efficiency The practices Accounting of 
Accountants in Thailand were ranked as followed, 1) Creative Thinking 2) responsibility3) discipline 4) 
recognition  This result was statistically significant at .01and .05 level. 
Keyword: Efficiency, The practices, Accountants 
 

บทน า 

 ในระบบการบริหารงานขององค์การ  ปัจจัยกลไกในการ
ท างานที่ส าคัญที่สุดคือทรัพยากรมนุษย์  ในองค์การทุก
องค์การคงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ที่มี

หน้าท่ีท างานให้กับองค์การเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุม
กลไกในการท างานที่จะท าให้การท างานลุล่วงไปได้ตรงตาม
จุดประสงค์  ที่ก าหนดไว้  แม้จะมีปัจจัยอื่น ๆ ที่จ าเป็น
ต ่อการท างานเพียงใด  ก ็ต ้องอาศัยบุคลากรเป็นผู้
ควบคุมระบบการท างานถ้าบุคลากรผู้มีหน้าที่ควบคุม
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ปัจจัยต่างๆ  ด้อยคุณภาพก็ย่อมยากที่องค์การจะบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (พนัส  
หันนาคินทร์  2542 :25) 
 การบริหารจึงเป็นศิลปะในการด าเนินงานร่วมกันของ
กลุ่มบุคคลซึ่งท าหน้าที่บริหารในองค์กร  โดยท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การวางแผนงาน  การจัดองค์กร  การจัดคนเข้าท างาน  การสั่ง
การและการควบคุมกิจการ  ให้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์
ตามนโยบายขององค์กร  ด้วยความประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ (ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์  ,2540 : 13)  การใช้
คนและเทคนิคต่างๆ  เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปตาม
วัตถุประสงค์  หรือตามแผนงานที่วางไว้หรือการจัดสรร
การใช้ก าลังคน  ก าลังเงิน  ก าลังวัตถุ  และเวลาที่มีอยู่
ให้ได้ผลมากที่สุด  โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด  หรือการ
อ านวยธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งโดยปกติเกี่ยวข้องกับ
การจัดใช้  คนเงิน  วัสดุ  ให้สอดคล้องได้ส่วนสัดอย่างดี
ที่สุด  เพื่อผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ  ( สุชาติ  
ประชากุล ,2541 : 43) ซึ่งผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู ้น า
องค์กร  จะต้องมีภาวะผู้น าและมีทักษะในการบริหาร
จัดการได้เป็นอย่างดีตลอดจนสามารถประยุกต์วิธีการ
บริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพบริบท ขององค์กร โดย
ค านึงถึงประโยชน์ ประสิทธิภาพสูงสุดที่จะเกิดกับองค์กร 
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจในการรับบริการเป็นต้น    
 สุรพงษ์  ภิยโยภาพ  (2546 : 22 )  ได้กล่าวว่า
ประสิทธิภาพของบุคคล  ผลงานหรือผลผลิตนั้น
ถือเป็นหัวใจขององค์กรที่ส าคัญยิ่ง องค์กรต้องการ
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพของงานในระดับสูง  
ดังนั้น  องค์กรจึงลงทุนด าเนินงานเพ่ือหวังให้การ
ท างานส าเร็จลุล่วงและได้ผลดีมีปริมาณงานสูง อัน
จะน าผลก าไรมาสู่องค์กรมากยิ่งขึ้น  ซึ่งแนวคิดนี้ตรง
กับของสมปราชญ์  จอมเทศ  (2526: 27)  ที่กล่าว
ว่า องค์กรแตกต่างจากหน่วยงานทางสังคมอ่ืนๆ 
ในแง่ท่ีมุ่งบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายเฉพาะของ
ตนเป็นส าคัญดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการเลือกหาและ
จัดสรรทรัพยากรตลอดจนก าหนดกิจกรรมของ
องค์กรในส่วนต่างๆ  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  
 จากผลงานวิจัยหลายเล่มที่ผ่านมาในอดีตได้ค้นพบว่า
การจูงใจมีความส าคัญต่อการท างานของบุคคล  เพราะการท างานใด
ก็ตามถ้าจะให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะต้อง
ประกอบด้วยส่วนส าคัญ  2  ประการ  คือ  ความสามารถ  
หรือทักษะในการท างานของบุคคลและการจูงใจ  เพื่อโน้ม

น้าวบุคคลให้ใช้ความสามารถหรือทักษะในการท างาน 
(Vroom  1970 : 10)  การจูงใจเป็นส่วนหนึ่งของการ
สร้างขวัญและก าลังใจในการท างานพฤติกรรมต่างๆ  
ของมนุษย์เ ก ิดจากการจ ูง ใจที ่จะท า ให ้เก ิดความ
ต้องการ  และแสดงการกระท าออกมาตามปกติคนเรามี
ความสามารถในการท างานท าสิ่งต่างๆ  ได้หลายอย่าง  หรือมี
พฤติกรรมแตกต่างกัน  แต่พฤติกรรมเหล่านี ้  จะแสดง
ออกมา เพ ีย งบาง โอกาส เท ่านั ้นที ่จ ะผล ักด ัน เอา
ความสามารถของคนออกมาได้คือการจูงใจ  การจูงใจเป็น
ความเต็มใจจะใช้พลังความสามารถเพื่อให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย (อรุณ  รักธรรม 2527 : 268)    การสร้างการจูงใจ  จึง
เป็นภาระหน้าที่ส าคัญของนักบริหารและหัวหน้างานที่
จะต้องสร้างสรรค์และจัดให้มีขึ้นในองค์การหรือหน่วยงาน  
เพื่อเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงานขององค์การเพราะ
จูงใจจะช่วยบ าบัดความต้องการของบุคคลในองค์การได้  จะ
ท าให้ขวัญในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานดีขึ้นมีก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน  (ฉัฐสิณี  หาญกิตติชัย  2541 : 9-10) 
     จึงสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งท าให้
เกิดประสิทธิภาพในหลายด้าน  และในหลายๆ  ระดับในการ
ท างานซึ่ งมีอยู่หลายประการ  เ ช่น  การฝึกอบรม 
ประสบการณ์  ความรู้สึกผูกพัน  ความยุติธรรมในการ
ท างาน  การรักษาระเบียบวินัยในการท างาน ความ
เข้าใจ และก าหนดแนวคิดในการท างานให้กระจ่าง 
ความน่า เ ชื ่อถือ   สมรรถภาพในการท างานการก าหนด
มาตรฐานที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสอน และการให้
บ าเหน็จรางวัลแก่ผู้ท างานได้ตามเป้าหมาย 
    ความส าเร็จขององค์กรนั้นสามารถวัดได้จากข้อมูลที่
เป็นตัวเลขและไม่ได้เป็นตัวเลขแต่ข้อมูลทางด้านการเงิน
จะสามารถสะท้อนผลการด าเนินงานไดแ้ท้จริงมากกว่าผล
การด าเนินงานด้านอื่นเนื่องจากข้อมูลทางการเงินเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญที่บุคคลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรนั้น
ให้ความส าคัญโดยผู้ใช้งบการเงินต้องการน าข้อมูลทาง
การเงินมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ พยากรณ์
หรือน าไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจให้เป็นไปตาม
ความต้องการของผู้ใช้งบการเงินแต่ละกลุ่มซึ่งข้อมูลทาง
การเงินดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลที่ถูกสรุปมาจากวิธีการ
ทางด้านบัญชีเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินเป็นผลสรุปผล
การด าเนินงานของกิจการดังนั้นผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชี
จะต้องจัดให้มีผู้ท าบัญชีท่ีมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547โดยผู้ท าบัญชีมีหน้าในการจัดท า
บัญชี เพื่อให้มีการแสดงผลการด าเนินงานฐานะการเงิน 
หรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินของผู้มีหน้าที่จัดท า
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บัญชี จากเอกสารประกอบการลงบัญชีให้ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นไปตามความจริงและตามมาตรฐานการ
บัญชี(สุภาพร แช่มช้อย,2555) 
 จากที่มาและความความส าคัญข้างต้นนี้ท าให้ผู้วิจัย
สนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทยทั้งด้านปัจจัยการจูงใจ
และการบริหารภายในเนื่องจากปัจจัยทั้งสองนั้นน่าจะ
เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของนักบัญชี
ไทยและจากผลวิจัยที่ได้น่าจะเป็นประโยชน์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานด้านบัญชีได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 
 
วัตถุประสงค ์
 การศึกษาวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทยมีวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ใน
การปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทย 
 2. เพื่อศึกษาหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทย 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 -เนื้อหา 
 การศึกษาในเรื่องนี้ มุ่งศึกษา ในการปฏิบัติงานบัญชี
ของนักบัญชีไทย ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี  
การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน  จริยธรรม  การท างาน
เป็นทีม  การค านึงถึงการใช้ทรัพยากร  ความรอบรู้ใน
งาน  ความเช่ือถือไว้วางใจ/ความเอาใจใส่ในงาน  การ
ตรงต่อเวลา  การปฏิบัติตามค าสั ่ง  ความคิดริเริ ่ม

สร้างสรรค์  การวางแผน  การตัดสินในแก้ปัญหาใน
งาน  และความสามารถในการสื่อสาร 
 -ประชากร 
 ประชากร ได้แก่ นักบัญชีในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจ านวน 58,000 คน    
 -ตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักบัญชีไทย จ านวน 400  คน  
โดยการก าหนดกลุ่มตัวอย่าง  โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ 
Krejcie and Morgan (1970) 
 -ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  คือ สถานภาพของนักบัญชีไทยได้แก่ 
1)คุณลักษณะทั่วไปของนักบัญชี คือ เพศ สถานภาพ อายุ 
ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างานด้าน
บัญชี  2)ข้อมูลทางด้านปัจจัยจูงใจ ซึ่งประกอบด้วย 
ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือ เนื้องาน
ที่ท า ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้าในงาน และ3)
ข้อมูลทางด้านปัจจัยการบร ิหารภายในองค์กร ซึ่ ง
ประกอบด้วย ความเสมอภาคและความเป็นธรรม 
ระเบียบวินัย และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ของนักบัญชีไทยด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู้วิจัยก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาค้นคว้า
แนวคิดทฤษฎี หลักการในบริหารของ Fayol และ ทฤษฎี
การจูงใจของFrederick Herzberg ดังปรากฏภาพที่1
ดังนี ้



4 

 

ภาพที่1 แสดงกรอบแนวคิดการวจิัย 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
 -การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มาจาก 2 แหล่ง 
กล่าวคือ 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ถาม จ านวน 400 
คน เพื่อทราบถึงคุณลักษณะและระดับประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทย 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่มาจากหนังสือ ต าราทางวิชากร 
สิ่งพิมพ์ วารสาร และข้อมูลจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 -เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บรวบร วมข้อมู ลคื อ
แบบสอบถาม โดย แบ่งเป็น 5 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลคุณลักษณะทั่วไปของนักบัญชี ได้แก่ 
เ พ ศ  ส ถ า น ภ า พ  อ า ยุ  ร ะ ดั บ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลทางด้านปัจจัยจูงใจ ซึ่งประกอบด้วย 
1) ความส าเร็จของงาน 2) การได้รับการยอมรับนับถือ 
3) เนื้องานที่ท า 4) ความรับผิดชอบ และ 5) 
ความก้าวหน้าในงาน 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลทางด้านปัจจัยการบริหารภายใน
องค์กรซึ่งประกอบด้วย 1) ความเสมอภาคและความ

เป็นธรรม 2) ระเบียบวินัย และ3) ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 
 ส่วนที่  4 ข้อมูลทางด้านประสิทธ ิภาพในการ
ปฏิบัติงานซึ่งประกอบด้วย 1) มุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การ
บริการที่ดี  3)การสั่ งสมความเช่ียวชาญในงาน4)
จริยธรรม 5)การท างานเป็นทีม 6)การค านึงถึงการใช้
ทรัพยากร 7)ความรอบรู้ในงาน 8)ความเช่ือถือไว้วางใจ 
9)การตรงต่อเวลา 10)การปฏิบัติตามค าสั่ ง 11)
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 12)การวางแผน 13)การ
ตัดสินใจแก้ไขปัญหา และ14) ความสามารถในการ
สื่อสาร 
 ส่วนที่ 5 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อสอบถามถึง
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านบัญชีของนัก
บัญชีไทย 
 -การจัดเคร่ืองมือ 
 การศึกษาในครั้งนี้ได้อาศัยรูปแบบของการวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) โดยการศึกษามี
วิธีด าเนินการศึกษาวิจัยดังนี้  1)ศึกษาเอกสารและ
รายงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง 2)สร้างเครื่ องมือโดยใช้
แบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิด3)ให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ4)ปรับปรุงแก้ไข 5)ทดลองใช้เครื่องมือเพื่อ
ควบคุมคุณภาพของเครื่องมือ 6)ปรับปรุงแก้ไข 7)ส่ง
แบ บส อบถ าม ไ ปยั ง กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง  8) ร วบร วม
แบบสอบถามที่เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 9)วิเคราะห์
ข้อมูลโดยผู้วิจัยออกแบบสอบถามระดับความคิดเห็น
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โดยใช้ Likert Scale ระดับ 1-5 และมีค าถาม
ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
แบบสอบถามที่ใช้ได้ท าการทดสอบความเช่ือมั่นโดยให้
ผู้ช านาญการจ านวน 3 ท่านสอบทานค าถาม และท า 
pilot test แบบสอบถามจ านวน 15 ฉบับเพื่อทดสอบ 
Content Validity โดยส่งให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
เช่นผู้ท าบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษี
อ า ก ร แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น วิ ช า ก า ร บั ญ ชี ต อ บ
แบบสอบถามและปรับปรุงก่อนส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง 
 -การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลเชิงส ารวจจะได้ข้อมูลปฐมภูมิ ซึ่ง
ได้มาจากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน โดยท าการ
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
 1. สถิติเชิงพรรณนา เมื่อได้รับแบบสอบถามกลบัมา 
โดย ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตรวจสอบบัญชีรับ
อนุญาตแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นแบบสอบถามให้เลือก
รายการ (Checklist)  จะใช้วิธีการแจกจงความถี่ 
( Frequency)  แ ล้ ว น า เ ส น อ ผ ล ใ น รู ป ร้ อ ย ล ะ
(Percentage) ส าหรับค าถามตอนที่ 2,3 และ 4 เป็น
ลักษณะแบบสอบถามแบบวัดระดับในรูปแบบช่วง
(Scale) จึงใช้วิธีแจกแจงความถี่ หาค่าเฉลี่ย(Mean) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) แล้ว
น าเสนอในรูปของร้อยละ 
 2.สถิติเชิงอนุมาน ผู้วิจัยท าการทดสอบสมมติฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจ ปัจจัยการบริหาร

ภายในองค์กรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานบัญชี
ของนักบัญชีไทย ด้วยสถิติ สร้างสมการพยากรณ์ โดย
ใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 
 
ผลการวิจัย 
 -การวิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างแสดง
ให้เห็นถึงภาพรวมผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตพบว่านัก
บัญชีไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 ปี-
30 ปีส่วนใหญ่มีประสบการณ์การด้านบัญชีอยู่ระหว่าง 
4 ปี – 6 ปี และจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 -ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ถูกส่งกลับคืน
มาได้ทั้งสิ้น 398 ฉบับ และได้พิจารณาความเหมาะสม
ของข้อมูล ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน  และการบริหาร
ภายในองค์กรมีอิทธิพลต่อตัวแปรประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทย ด้านคุณลักษณะใน
การปฏิบัติงานจากการวิเคราะห์ Pearson Product 
Moment Correction  ดังตาราง 1 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตัวแปรด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและการบริหารภายในองค์กร 
กับตัวแปรประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทยโดยใช้วิธีวิเคราะห์  Pearson  Product  
Moment Correlation 

ตัวแปร (X1) (X2) (X3) (X4) (X5) (X6) (X7) (X8) (X9) 
ความส าเร็จของงาน  (X1) 
การรับความยอมรับนับถือ (X2) 
เนื้องานท่ีท า (X3) 
ความรับผิดชอบ (X4) 
ความก้าวหน้าในงาน (X5) 
ความเสมอภาคและเป็นธรรม (X6) 
ระเบียบวินัย (X7) 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (X8) 
ประสิทธิภาพ (X9) 

1.00 .79* 
1.00 

.74* 

.81* 
1.00 

.64* 

.77* 

.78* 
1.00 

.67* 

.71* 

.79* 

.76* 
1.00 

.62* 

.72* 

.70* 

.69* 

.67* 
1.00 

.59* 

.69* 

.68* 

.70* 

.68* 

.70* 
1.00 

.68* 

.71* 

.74* 

.75* 

.75* 

.67* 

.62* 
1.00 

.66* 

.77* 

.77* 

.81* 

.76* 

.74* 

.74* 

.84* 
1.00 

*  หมายถึง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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    จากตาราง 1 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบัญชีของนัก
บัญชีไทยเพื่อเลือกตัวแปรอิสระมาศึกษาด้วยการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนโดยมีเง่ือนไข
คือ ตัวแปรอิสระ ต้องอิสระต่อกัน ดังนั้นตัวแปรอิสระคู่
ใดมีความสัมพันธ์สูงเกิน 0.85 การวิจัยครั้งนี้จะเลือกมา

เพียงตัวแปรเดียว จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ พบว่าตัวแปรอิสระ มีค่าสหสัมพันธ์ไม่เกิน 
0.85 ดังนั้นการวิจัยจึงน าตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์
น้อยกว่า 0.85 ท าการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ 
เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐานต่อไป 

ตารางที่ 2  การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณด้วยวิธีการ Enter Method ของตัวแปรที่พยากรณ์ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทยด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิค  Enter  Method 

ปัจจัย B Beta t Sig 
ความส าเร็จของงาน (X1)   
การได้รับความยอมรับนับถือ (X2)     
เนื้องานท่ีท า (X3)      
ความรับผิดชอบ (X4)     
ความก้าวหน้าในงาน (X5)    
ความเสมอภาคและเป็นธรรม (X6)  
ระเบียบวินัย (X7)   
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (X8) 
R2 = 0.91, Adjusted R2 = 0.82,  
F = 55.95 

.07 

.14 

.02 

.16 

.05 

.07 

.14 

.36 

.08 

.14 

.02 

.17 

.06 

.08 

.17 

.43 

1.35 
1.93 
0.32 
2.50 
1.02 
1.49 
3.08 
7.06 

.17 

.04 

.74 

.01 

.30 

.13 

.00 

.00 

 
    จากตารางที่2  พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ด้านปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและการบริหารภายใน
องค์กรมีอิทธิพลต่อตัวแปรประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทยมีค่าเท่ากับ .91(R = 
.91) แสดงว่าปัจจัยด้านตัวแปร ด้านปัจจัยจูงใจในการ
ปฏิบัติ งานและการบริหารภายในองค์กรทุกด้าน
สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบัญชี
ของนักบัญชีไทย และมีปัจจัยด้านตัวแปร ด้านปัจจัยจูง
ใจในการปฏิบัติงานและการบริหารภายในองค์กรบาง

ตัวสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
ของบัญชีของนักบัญชีไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
    จากการวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค Enter  พบว่า  การ
ได้รับความยอมรับนับถือ (X2)มีค่า Sig.0.04 ความ
รับผิดชอบ (X4)มีค่า Sig.0.01 ระเบียบวินัย (X7)มีค่า 
Sig.0.00  และความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์ (X8)มีค่า 
Sig.0.00   ซึ่งน้อยกว่า0.05 เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลใน
การพยากรณ์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของบัญชี
ของนักบัญชีไทยคิดเป็นร้อยละ 82 (Adj R 2 = .82) 

ตารางที่ 3  ผล Multiple linear regression โดยใช้วิธี  Stepwise  Method ทดสอบปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานและการบริหารภายใน
องค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทยด้านคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัย B SE 
B 

Beta t Sig  t 

ค่าคงท่ี 
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ (X8) 
ระเบียบวินยั (X7)   
ความรับผิดชอบ (X4)     
การได้รับความยอมรับนับถือ (X2)   

.43 

.37 

.18 

.21 

.13 

.14 

.04 

.04 

.05 

.05 

 
.44 
.21 
.22 
.13 

3.04 
8.25 
4.23 
3.58 
2.26 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 
R2 = 0.82, Adjusted R2 = 0.82, F = 181.04 
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    จากตารางที่  3 พบว่าโมเดลมีค่า R square 
(สัมประสิทธิ์พยากรณ์)มากที่สุด คือ 0.82 ดังนั้นจึงน า
โมเดลดังกล่าวมาวิเคราะห์ตัวแปรอิสระแต่ละตัวในการ
ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบัญชี
ของนักบัญชีไทยโดยสามรถเขียนในรูปสมการเชิงเส้นใน
การพยากรณ์ได้ดังนี้ 
    สมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
Y   =  .43+(.37) X8 +(.18) X7 + (.21) X4 +(.13) X2 
    สมการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Z   =   (.44) Z8 +(.21) Z7 + (.22) Z4 +(.13) Z3  
    จากสมการข้าต้น แสดงให้เห็นว่าปัจจัยด้านการ
บริหารภายในองค์กรด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี
อิทธิพลมากที่สุดต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
บัญชีของนักบัญชีไทยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ0.37
รองลงมาคือปัจจัยด้านการจูงใจด้านความรับผิดชอบมี
ค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ0.21รองลงมาคือ ด้านระเบียบ
วินัยมีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ0.18และด้านการได้รับ
ความยอมรับนับถือมีค่าสัมประสิทธ์ิเท่ากับ0.13 
 
 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
    จากผลการวิจัยพบว่าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มี
อิทธิพลมากที่สุดต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
บัญชีของนักบัญชีไทยคอดคล้องกับสมใจ  ลักษณะ 
(2546 : 7) ได้ให้ความหมาย บุคคลที่มีประสิทธิภาพใน
การท างาน  คือ  บุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคในการท างานที่จะ
สร้างผลงานได้มากและมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ  โดย
สิ้นเปลืองทุนค่าใช้จ่าย  พลังงานและเวลาน้อย  เป็น
บุคคลที่มีความสุขและพอใจในการท างาน  เป็นบุคคลที่
มีความพอใจจะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน 
    ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยการจูงใจด้านความ
รับผิดชอบมีความส าคัญต่อประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทยรองลงจาก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
สองปัจจัยของ Herzberg ยงยุทธ เกษสาคร 
(2547:131-133) อ้างถึงใน ชูยศ ศรีวรขันธ์ , 
2553:9-10 กล่าวถึง ทฤษฎีสองปัจจัยของ 
Herzberg ว่าความพึงพอใจในงานที่ทาจะเป็น
สิ่งจูงใจที่เหมือนผลการปฏิบัติงานที่ดี โดยมี

องค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ คือ ปัจจัยจูงใจ 
(Motivator Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานโดยตรง ซึ่งจะเป็น ตัวกระตุ้นให้เกิดความ
พอใจและเป็นแรงจูงใจให้บุคคลในองค์กร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก ปัจจัยจูง
ใ จ  ใ น ที่ นี้ คื อ  ด้ า น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ 
(Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่
เกิดขึ้นจากการได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
และมีอ านาจรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ไม่ควบคุม
มากเกินไปจนขาดความเป็นอิสระในการท างาน 
    ผลการวิ จั ยพบว่ าปั จจั ย ด้ านระ เบี ยบวิ นั ย มี
ความส าคัญต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบัญชี
ของนักบัญชีไทยรองลงมา สอดคล้องกับสมยศ  นาวี
การ (2543 : 15) ได้กล่าวถึงแนวคิดของ Harring 
Emerson ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการท างานให้มี
ประสิทธิภาพในหนังสือ The Tweive Principles of  
Emerson โดยมีหลัก  12  ประการ  คือความเข้าใจ
และก าหนดแนวคิดในการท างานให้กระจ่างใช้หลัก
สามัญส านึกในการพิจารณาความน่าจะเป็นไปได้ของ
งาน ค าปรึกษาแนะน าต้องสมบูรณ์และถูกต้อง รักษา
ระเบียบวินัยในการท างาน ปฏิบัติงานด้วยความ
ยุติธรรม การท างานต้องเช่ือถือได้  มีความฉับพลัน  มี
สมรรถภาพและมีการลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน งาน
ควรมีลักษณะแจ้งให้ทราบถึงการด าเนินงานอย่างท่ัวถึง 
งานส าเร็จทันเวลา ผลงานได้มาตรฐาน การด าเนินงาน
สามารถยึดเป็นมาตรฐานได้ การก าหนดมาตรฐานที่
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกสอนงานได้และให้
บ าเหน็จรางวัลแต่งานท่ีดี 
    นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าปัจจัยการจูงใจด้าน
การ ได้ รั บความยอมรับนับถือมีความส าคัญต่ อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทย
ในล าดับสุดท้ายสอดคล้องกับ วรรณา  ตั้งถาวรสิริกุล
(2549 )  ได้ ศึ กษา เ รื่ อ ง   “ปัจจั ยที่ มี อิ ทธิพลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  บริษัท
สุขุมวิทคราวน์  จ ากัด” ที่ล้วนพบว่า ความส าเร็จใน
งานและการได้รับการยอมรับ มีความสัมพันธ์และ
สามารถท านายประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
สอดคล้องกับแนวความคิดของ  เฟดเดอริกซ์ เฮอร์
สเบิร์ก (Frederick  Herzberg ,and  other 1959:54 
– 56 ) ที่อธิบายว่าหากบุคคลมีสภาพการท างานที่
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เหมาะสมทั้งในด้านกายภาพ ความสะดวกสบาย รวม
ไปถึงความสมดุลของปริมาณ ก็ย่อมเป็นผลท าให้บุคคล
นั้นรู้สึกพอใจ พร้อมปฏิบัติงานด้วยความรักในหน้าที่
อุทิศตนเองอย่างหนัก รวมทั้งเสียสละทุ่มเททั้งแรงกาย
แรงใจให้กับองค์การอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยสอดคล้อง
กั บ ท ฤ ษ ฎี ข อ ง แ ม ค ค ลี แ ล น ด์  Mcclelland’s 
Achievement Motivation Theory (อ้างถึงใน สุ
รชาติ บุญเลิศ, 2552:17-18) โดยเน้นถึงความต้องการ
อ านาจ (Need for Power) เป็นความต้องการมี
อิทธิพลและครอบงาเหนือผู้อื่น ความสามารถของตน 
ส่งผลให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส า เร็จที่ตนเองได้
ตั้งเป้าหมายไว้ท้ังด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน 
และด้านเวลาและสอดคล้องกับ Vroom and Deci 
(1970 : 61-67) ได้ท าการศึกษาพบว่าในการปฏิบัติงาน
ของบุคคล ที่จะก่อให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพจะต้อง
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ   2   ด้ า น   คื อ  
ความสามารถความช านาญของผู้ปฏิบัติงานและการจูง
ใจในการปฏิบัติงานที่น าไปสู่การใช้ความสามารถอย่าง
เต็มที่การปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพนั้น   จึงมีความ
จ าเป็นจะต้องค านึงถึงความพึงพอใจและแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับบุคคลเสียก่อน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 -ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการบริหาร
ภายในองค์กรด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีอิทธิพล
มากที่สุดต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานบัญชีของ
นักบัญชีไทย รองลงมาคือปัจจัยด้านการจูงใจด้านความ
รับผิดชอบ ด้านระเบียบวินัย และด้านการได้รับความ
ยอมรับนับถือดังนั้นผู้บริหารในฐานะที่เป็นผู้น าองค์กร  
จะต้องม ีทักษะในการบร ิหารจัดการได้เป็นอย่างดี
ตลอดจนสามารถประยุกต์วิธีการบริหารจัดการให้
เหมาะสมกับสภาพบริบท ขององค์กร โดยค านึงถึง
ประโยชน์ ประสิทธิภาพสูงสุดที่จะเกิดกับองค์กร ผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียพึงพอใจในการรับบริการโดยเฉพาะการ
บริหารบุคลากรในองค์กรซึ่งถือได้ว่าเป็นทรัพยากรของ
องค์กรที่เรียกว่าทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่
ท างานให้กับองค์กรเป็นปัจจัยส าคัญในการควบคุมกลไก

ในการท างานท่ีจะท าให้การท างานลุล่วงไปได้ ตรงตาม
จุดประสงค์  ที ่ก าหนดไว้อีกทั ้งผู้บริหารควรมีการ 
การเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสในการแสดง
ความคิดเห็น  และมีส่วนร่วม  ท าให้รู้สึกว่าเป็น
คนส าคัญคนหนึ่งในหน่วยงานควรสนองความ
ต้องการของบุคคล  ในด้านความภาคภูมิใจที่ได้
แสดงฝึกมือในการท างาน  ความรู้สึกพอใจที่ได้
ท างานเต็มที่ตลอดจนการปรับปรุงการท างาน
เป็นรางวัลจากการยอมรับและการยกย่อง  
โดยวิธีการยกย่องบุคคลที่เขาท าดีดังนั้นการสร้าง
การจูงใจ  จึงเป็นภาระหน้าที่ส าคัญของนักบริหารและ
หัวหน้างานที่จะต้องสร้างสรรค์และจัดให้มีขึ้นในองค์กร
หรือหน่วยงาน  เพื่อเป็นปัจจัยส าคัญในการบริหารงาน
ขององค์การเพราะจูงใจจะช่วยบ าบัดความต้องการของ
บุคคลในองค์การได้  จะท าให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของผู้ปฏิบัติ งานดีขึ้นมีก าลั งใจในการปฏิบัติ งาน
เนื่องจากปัจจัยด้านการบริหารภายในและปัจจัยด้าน
การจูงใจนั้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีก็เช่นกันหาก
ต้องการให้รายงานทางการเงินเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
ในการน าไปใช้ทั้ งทางตรงและทางอ้อมเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจและเป็นแนวทางในการเพิ่ม
ผลตอบแทนจากการลงทุนของกิจการจึงควรให้
ความส าคัญกับปัจจัยดังกล่าว 
 -ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.ควรท าการศึกษาในเชิงลึกส าหรับกลุ่มอาชีพที่มี
ความก้าวหน้าและเลื่อนต าแหน่งแห่งความส าเร็จอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อขยายองค์ความรู้ และสามารถน าไปเป็น
แนวทางปฏิบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในแต่ละกลุ่มอาชีพ 
 2.ควรมีการศึกษาโมเดลประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานบัญชีในลักษณ์วิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานให้กับกลุ่ม
วิชาชีพบัญชีในการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
 

 
เอกสารอ้างอิง 
ฉัฐสิณี  หาญกิตติชัย. (2541).  ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการส านักงานเกษตร 



9 

 

จังหวัดและส านกังานเกษตรอ าเภอ  สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนราธิวาส .  ปริญญานิพนธ์  กศ.ม. :  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร,  

ชูยศ ศรีรีวรขันธ์. (2553).ปัจจัยแรงจูงใจต่อผลการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษาขององค์การ บริหารส่วนต าบลเขตอ าเภอ 
เมือง จ.นครราชสีมา.การค้นคว้าอิสระปริญญาวิศวกรรม ศาสตรมหาบัณฑติ (วิชาวิศวกรรมโยธา) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร.ี 

พนัส  หันนาคินทร์.(2542).  หลักการบริหารโรงเรียน.  กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 
วรรณา  ตั้งถาวรสริิกุล.(2549). “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบรษิัทสุขุมวิทคราวน ์ 

จ ากัด.”  สารนิพนธ์บริหารธรุกิจมหาบัณฑติ (การจัดการ)  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.  

ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์.(2540).  หลักการจัดการ.  กรุงเทพฯ  :  เฟื้องฟ้าปริ้นตริ้ง.  
สมปราชญ์  จอมเทศ.(2526).การบริหารและการจัดองค์การ.กรุงเทพ: ไทยวัฒนาพาณิชย์. 
สมยศ  นาวีการ.(2543)  การบริหาร.  กรุงเทพฯ  : ธรรมสาร,  2543. 
สุชาติ  ประชากุล.(2541).  หลักการบริหารเบ้ืองต้น.  กรุงเทพฯ : เนติกุลการพมิพ์. 
สุภาพร แช่มช้อย. (2555). ปัจจัยท่ีมีผลต่อแนวปฏิบัติงานบัญชีของนักบัญชีไทย.วารสารวิชาการ ศรีปทุมชลบุร.ีp74- 

80. 
สุรพงษ์  ภิยโยภาพ.(2546).  ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของพนักงาน.  วิทยานิพนธ์ วท.ม.   

      กรุงเทพฯ  :  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
อรุณ  รักธรรม. (2527) หลักมนุษยส์มัพันธ์กับการบริหาร.  พิมพ์ครั้งที่  3.  กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช. 
Frederick, Hertzberg et al. (1959). The Motivation of work. New York: John Wiley & Sons. 
Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 

Educational and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610. 
Henri Fayol.(2552).ทฤษฎีการจัดการ(General Management).สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2557,จาก  

http://www.nstru.ac.th/nstru2009/news/how_news_ex.php?id=11150http://www.google.com 
Herzberg, Frederick And Other.(1959). The Motivation to Work. New York : John Wiley and Sons. 
Vroom, H. Victor. (1970). Management and Motivation. Harmonworht: Penguin Book LTD,. 
 
 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=สุภาพร%20แช่มช้อย

