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บทคัดยอ
เนื่องจากปFจจุบันนักบัญชีได?เข?ามามีบทบาทสําคัญต@อการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกของ
องค8กรต@างๆ ซึ่งข?อมูลหรือรายงานที่ได?รับต?องสามารถสะท?อนให?เห็นภาพของการดําเนินกิจการได?อย@างแท?จริง
ดังนั้นผู?วิจัยจึงสนใจศึกษามาตรฐานในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่มีต@อผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทําการเก็บรวบรวม
ข?อมูลจากพนักงานบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในกรุงเทพมหานคร จํานวน 350 คน โดย
ใช?แบบสอบถามเปZนเครื่องมือสถิติที่ใช?ในการวิเคราะห8ข?อมูล ได?แก@ โปรแกรมสําเร็จรูป การวิเคราะห8การ
ถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการวิ จั ย พบว@ า ข? อสมมติ ฐ านมาตรฐานในการปฏิ บั ติ งานที่ มีต@ อ ผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการ
ปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด?าน
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด?านการปรับปรุงงาน และด?านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีผลอยู@ในเกณฑ8
ระดับมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ8กับด?านการบรรลุเป[าหมายความสําเร็จ ด?านประสิทธิภาพของรายงาน และ
ด?านความพึงพอใจของทุกฝ]าย ที่มีผลอยู@ในเกณฑ8ระดับมากที่สุด ซึ่งมีอิทธิพลเชิงบวกต@อผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ
ข?อสมมติฐานคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่มีต@อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยาน
ยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับด?านการบริหารจัดการที่ดี ด?านการบริหาร
เวลา ด?านความซื่อสัตย8 ด?านความสามารถในการสื่อสาร และด?านความสามารถในการปรับตัว มีผลอยู@ใน
เกณฑ8ระดับมากที่สุด โดยมีความสัมพันธ8กับด?านการบรรลุเป[าหมายความสําเร็จ ด?านประสิทธิภาพของ
รายงาน และด?านความพึงพอใจของทุกฝ]าย ที่มีผลอยู@ในเกณฑ8ระดับมากที่สุด ซึ่งมีอิทธิพลเชิงบวกต@อ
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05
ความสําคัญ: มาตรฐานในการปฏิบัติงาน/คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ/ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
Abstract
At present, an accountant is considered as the important figure regarding the interior
and exterior administrations of any organizations, which both received information and
reports reflect a true image of the operation. So, the researcher is interested in studying the
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standard of the working operation and the professional accountant’s qualification that affect
the working achievement of the business in the SMEs level in the automotive industry
located in Bangkok Metropolis area. The questionnaire was used to collect the information
from 350 officers working in the organizations in SMEs level in the automotive industry at
Bangkok Metropolis area while the statistical software Multiple Linear Regression was used in
the data analysis procedure. With regard to the standard of the working operation that
affects the working achievement of the business in the automotive industry, the result
demonstrated that the opinions toward the working efficiency, the working improvement,
and the working assessment were at the highest level. Also, this result correlated with the
issues of achieving the success, the efficiency of the reports, and all parties’ satisfactions
that were at the highest level. This positively impacted the working achievement of the
business in SMEs level in the automotive industry located in Bangkok Metropolis area at the
significant level 0.05. With regard to the professional accountant’s qualification that affects
the working achievement of the business in the automotive industry, the result, moreover,
showed that the opinions toward the administration, the time management, the loyalty, the
communication skill, and the adaptability were at the highest level. In addition, it correlated
to the issues of achieving the success, the efficiency of the reports, and all parties’
satisfactions that were at the highest level. This contribution had the positive effect
regarding the working achievement of the business in SMEs level in the automotive industry
located in Bangkok Metropolis area at the significant level 0.05.
บทนํา
เนื่องจากปFจจุบันนักบัญชีได?เข?ามามีบทบาทสําคัญต@อการบริหารจัดการทั้งภายในและภายนอกของ
องค8กรต@างๆ ซึ่งข?อมูลหรือรายงานทางด?านการเงินที่ได?รับจากสํานักงานบัญชีหรือนักบัญชีนั้นต?องเปZนข?อมูลที่
ถูกต?อง ครบถ?วน และทันเวลา ข?อมูลต?องสามารถสะท?อนให?เห็นภาพของการดําเนินกิจการได?อย@างแท?จริง
เพื่อเจ?าของกิจการหรือผู?บริหารระดับสูงสามารถใช?เปZนแนวทางในการตัดสินใจ ในการดําเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจต@าง ๆ ต@อไปได?
นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครจําเปZนต?องมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและต?องมีคุณสมบัติของนัก
บัญชีมืออาชีพ เพื่อเปZนการปฏิบัติงานให?เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให?มีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น มาตรฐานในการปฏิบัติงานจึงเปZนสิ่งสําคัญอย@างยิ่งสําหรับการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถใช?เปZนแนวทาง
ควบคุมและดําเนินงานของนักบัญชีมืออาชีพให?มีข?อมูลที่ถูกต?อง ครบถ?วน ตามจรรยาบรรณของผู?ประกอบ
วิชาชีพบัญชีได? และมีข?อกําหนดเพื่อให?เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได?อย@างมีคุณภาพสูงสุด เพื่อลดการ
ปรับปรุงและการแก?ไขงานให?ได?น?อยที่สุด เพื่อส@งผลให?การประเมินผลงานในการปฏิบัติงานเปZนไปในทิศทางที่
ดียิ่งขึ้น คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ ถือเปZนส@วนหนึ่งในการส@งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานให?เกิดการบรรลุ
เป[าหมายความสําเร็จได? โดยนักบัญชีมืออาชีพต?องยึดหลักการบริหารการจัดการที่ดี โดยเน?นการบริหารเวลา
ความซื่อสัตย8 ความสามารถในการสื่อสารและการปรับตัวให?เข?ากับบุคลากรขององค8กรนั้น ๆ เพื่อสานสัมพันธ8
ที่ดีในการปฏิบัติงานและในการขอข?อมูลต@าง ๆ จากผู?เกี่ยวข?องของทุกฝ]ายในองค8กร เพื่อการนําเสนอข?อมูล
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รายงานทางด?านการเงินให?มีประสิทธิภาพที่ถูกต?อง แม@นยํา ครบถ?วน และให?เกิดความพึงพอใจกับทุกฝ]ายที่
เกี่ยวข?อง
จากความเปZ น มาและความสํ า คั ญ ดั ง กล@ า วจึ งทํ า ให? ผู? วิ จั ย สนใจที่ จ ะศึ ก ษาระดั บ มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่มีต@อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยาน
ยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนําผลวิจัยที่ได?มาสามารถนําไปใช?เปZนแนวทางในการพัฒนา
ศักยภาพของนักบัญชี เพื่อการปฏิบัติงานให?มีประสิทธิภาพ ทําให?เจ?าของกิจการ ผู?บริหารระดับสูง หรือผู?ที่
เกี่ยวข?องสามารถนําข?อมูลไปใช?ในการตัดสินใจได?อย@างถูกต?องและรวดเร็ว
วัตถุประสงค(ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาระดับคุณสมบัติของนักบัญชีที่มีผลต@อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรม
ยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีที่มีผลต@อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ
SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจัยนี้ศึกษาเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดในการศึกษา
ตัวแปรอิสระ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
1.ด?านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
2.ด?านการปรับปรุงงาน
3.ด?านการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตัวแปรตาม
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
1.ด?านการบรรลุเป[าหมายความสําเร็จ
2.ด?านประสิทธิภาพของรายงาน
3.ด?านความพึงพอใจของทุกฝ]าย

คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ
1.ด?านการบริหารจัดการที่ดี
2.ด?านการบริหารเวลา
3.ด?านความซื่อสัตย8
4.ด?านความสามารถในการสื่อสาร
5.ด?านความสามารถในการปรับตัว

ทบทวนวรรณกรรม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน เปZนเกณฑ8ในการเปรียบเทียบผลงานระหว@างบุคคลที่ปฏิบัติงานแบบเดียวกัน
โดยองค8กรต?องกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานไว?เปZนเกณฑ8ที่ชัดเจน ประกอบด?วย 3 ด?าน ได?แก@ ด?า น
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด?านการปรับปรุงงาน และด?านการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อใช?เปZนการ
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ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว? จําเนียร จวรตระกูล (2531 : 1) คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ
หมายถึง คุณงามความดี คุณลักษณะประจําตัวแต@ละบุคคล ที่เปZนพื้นฐานสําคัญของบุคลากรภายในองค8กร
ประกอบด?วย 5 หลัก ได?แก@ การบริหารจัดการที่ดี การบริหารเวลา ความซื่อสัตย8 ความสามารถในการสื่อสาร
และความสามารถในการปรับตัว กาญจนา มงคลนิพัทธ8 และ นิตยา มณีนาค. (2559). จากการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข?อง พบว@า “ผลสัมฤทธิ์” หรือความสําเร็จในการปฏิบัติงาน เปZนเป[าหมายหลักของการ
บริหารงาน ประกอบด?วย 3 ด?าน ได?แก@ ด?านการบรรลุเป[าหมายความสําเร็จ ด?านประสิทธิภาพของรายงาน
และด?านความพึงพอใจของทุกฝ]าย เพื่อให?ผู?บริหารได?กําหนดวิสัยทัศน8 นโยบายกลยุทธ8และเป[าหมายในการ
ปฏิบัติงานแล?ว สิ่งสําคัญคือทําอย@างไรจึงจะสามารถนํานโยบายและกลยุทธ8ต@างๆ มาประยุกต8สู@การปฏิบัติใช?
เพื่อผู?ใต?บังคับบัญชาหรือผู?ปฏิบัติงานนั้น สามารถปฏิบัติงานให?ได?ผลสําเร็จในเป[าหมาย (สมใจ ลักษณะ, 2546
หน?า 251 - 252)
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ใช?ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณด?วยรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Surver Research)
โดยใช?แบบสอบถาม (Questionnaires) เปZนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข?อมูลจากกลุ@มตัวอย@าง
2. ขั้นตอนการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ผู?วิจัยได?ใช?วิธีการเลือกสุ@มตัวอย@างกลุ@มที่ใช?ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานแผนกบัญชี
ของผู?ผลิตอุตสาหกรรมชิ้นส@วนยานยนต8และส@วนประกอบ จํานวน 1,657 ราย ในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
สูตรของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จํานวน 350 ราย โดยการแจกแบบสอบถาม
ให?กับพนักงานของบริษัทธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแบบสอบถาม
แบ@งเปZน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข?อมูลส@วนบุคคลของผู?ตอบแบบสอบถาม มีทั้งหมด 5 ข?อ มีลักษณะ
คําถามแบบปลายป}ดเลือกคําตอบได?เพียงคําตอบเดี ยว (Check List) ได?แก@ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ระยะเวลาในการทํางาน และตําแหน@งงานบัญชี
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับข?อมูลมาตรฐานในการปฏิบัติงานของนักบัญชีมืออาชีพ มีทั้งหมด 3
ด?าน ประกอบด?วย ด?านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด?านการปรับปรุงงาน และด?านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เปZนแบบมาตราส@วนประกอบค@า (Rating Scale) แบบมี 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข?อมูลคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ มีทั้งหมด 5 ด?าน ประกอบด?วย
ด?านการบริหารจัดการที่ดี ด?านการบริหารเวลา ด?านความซื่อสัตย8 ด?านความสามารถในการสื่อสาร และด?าน
ความสามารถในการปรับตัว เปZนแบบมาตราส@วนประกอบค@า (Rating Scale) แบบมี 5 ระดับ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข?อมูลผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ
SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 3 ด?าน ประกอบด?วย ด?านการบรรลุเป[าหมายความสําเร็จ ด?าน
ประสิทธิภาพของรายงาน และด?านความพึงพอใจของทุกฝ]าย เปZนแบบมาตราส@วนประกอบค@า (Rating Scale)
แบบมี 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมขSอมูล
การเก็บรวบรวมข?อมูล ผู?วิจัยได?นําแบบสอบถามที่ผ@านการตรวจสอบแล?วแจกจ@ายให?กลุ@มตัวอย@างด?วย
ตนเอง อีเมล8 และจดหมายส@งไปรษณีย8 โดยใช?วิธีการแจกแบบสอบถามให?กับกลุ@มตัวอย@างได?แก@ พนักงาน
(ผู?ผลิตอุ ตสาหกรรมชิ้น ส@วนยานยนต8และส@วนประกอบ) ธุรกิจ อุตสาหกรรมยายนต8ระดับ SMEs ในเขต
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กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความร@วมมือให?กลุ@มตัวอย@างกรอกแบบสอบถามด?วยตนเอง โดยเก็บแบบสอบถาม
ในวันจันทร8ถึงวันศุกร8 และชี้แจงถึงเหตุผลและความจําเปZนที่ต?องศึกษา เก็บข?อมูลให?กลุ@มตัวอย@างทราบ เพื่อให?
เกิดความเข?าใจ และให?ความร@วมมือ ทําให?ข?อมูลที่ได?มีความน@าเชื่อถือมากที่สุด โดยการเก็บแบบสอบถามจะ
ครอบคลุมในพื้นที่ทั้งหมด
4. การวิเคราะห(ขSอมูล
4.1 การวิเคราะห8ลักษณะทางประชากรศาสตร8 เปZนการแจกแจงความถี่ (Ferquency) และ
แสดงค@าร?อยละ (Percentage) ตามข?อมูลส@วนบุคคลของกลุ@มตัวอย@าง
4.2 การวิเคราะห8ผลของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เกณฑ8การวัดของตอนที่ 1 ใช?วิธีวัดแบบมาตราส@วน Likert ตอนที่2 ดอนที่ 3 และตอนที่ 4 จะใช?วิธีการวัด
มาตรส@วนประมาณค@า (Ratingscale) โดยกําหนดระดับมาตราส@วน 5 ระดับ ได?แก@ มากที่สุด มาก ปานกลาง
น?อย น?อยที่สุด โดยการให?ระดับคะแนนหาสถิติโดยใช?โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการประเมินข?อมูลโดย
การวิเคราะห8หาค@าเฉลี่ย และส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4.3 ใช?สถิติทดสอบโดยการวิเคราะห8การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression
Analysis) เพื่อทดสอบมาตรฐานของมาตรฐานในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่มี
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยเรื่อง “มาตรฐานในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่มีผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร” สรุปได?ดังนี้
1.พนักงานบัญชี ส@วนใหญ@เปZนเพศหญิง มีอายุ 30-39 ป• มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี มี
ประสบการณ8ทํางาน 3-6 ป• และมีตําแหน@งส@วนใหญ@เปZนเจ?าหน?าที่บัญชี
สรุปตารางแสดงค@าเฉลี่ยส@วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับมาตรฐานในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติ
ของนักบัญชีมืออาชีพที่มีต@อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขต
กรุงเทพมหานคร
SD
ความสําคัญ
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน
̅
1.ด?านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
4.486
.34
มากที่สุด
2.ด?านการปรับปรุงงาน
4.485
.40
มากที่สุด
3.ด?านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4.492
.42
มากที่สุด
คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ
SD
ความสําคัญ
̅
1.ด?านการบริหารจัดการที่ดี
4.494
.37
มากที่สุด
2.ด?านการบริหารเวลา
4.477
.41
มากที่สุด
3.ด?านวามซื่อสัตย8
4.457
.39
มากที่สุด
4.ด?านความสามารถในการสื่อสาร
4.499
.45
มากที่สุด
5.ด?านความสามารถในการปรับตัว
4.471
.45
มากที่สุด
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน
SD
ความสําคัญ
̅
1.ด?านการบรรลุเป[าหมายความสําเร็จ
4.488
.34
มากที่สุด
2.ด?านประสิทธิภาพของรายงาน
4.500
.32
มากที่สุด
3.ด?านความพึงพอใจของทุกฝ]าย
4.485
.45
มากที่สุด
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2.พนักงานบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8
ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 3 ด?าน คือ ด?านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีผลอยู@ในเกณฑ8ระดับ
มากที่สุด โดยมีค@าเฉลี่ยเท@ากับ 4.486 (SD = 0.34) ด?านการปรับปรุงงาน มีผลอยู@ในเกณฑ8ระดับมากที่สุด โดย
มีค@าเฉลี่ยเท@ากับ 4.485 (SD = 0.40) และด?านการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีผลอยู@ในเกณฑ8ระดับมากที่สุด
โดยมีค@าเฉลี่ยเท@ากับ 4.492 (SD = 0.42)
3.พนักงานบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ดีของนักบัญชีมืออาชีพของธุรกิจอุตสาหกรรมยาน
ยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 5 ด?าน คือ ด?านการบริหารจัดการที่ดี มีผลอยู@ในเกณฑ8ระดับมาก
ที่สุด โดยมีค@าเฉลี่ยเท@ากับ 4.494 (SD = 0.37) ด?านการบริหารเวลา มีผลอยู@ในเกณฑ8ระดับมากที่สุด โดยมี
ค@าเฉลี่ยเท@ากับ 4.477 (SD = 0.41) ด?านความซื่อสัตย8 มีผลอยู@ในเกณฑ8ระดับมากที่สุด โดยมีค@าเฉลี่ยเท@ากับ
4.457 (SD = 0.39) ด?านความสามารถในการสื่อสาร มีผลอยู@ในเกณฑ8ระดับมากที่สุด โดยมีค@าเฉลี่ยเท@ากับ
4.499 (SD = 0.45) และด?านความสามารถในการปรับตัว มีผลอยู@ในเกณฑ8ระดับมากที่สุด โดยมีค@าเฉลี่ย
เท@ากับ 4.471 (SD = 0.45)
4.พนักงานบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของนักบัญชีมืออาชีพของธุรกิจ
อุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 3 ด?าน คือ ด?านการบรรลุเป[าหมาย มีผลอยู@ใน
เกณฑ8ระดับมากที่สุด โดยมีค@าเฉลี่ยเท@ากับ 4.488 (SD = 0.34) ด?านการบรรลุเป[าหมาย มีผลอยู@ในเกณฑ8
ระดับมากที่สุด โดยมีค@าเฉลี่ยเท@ากับ 4.500 (SD = 0.32) และด?านความพึงพอใจของทุกฝ]าย มีผลอยู@ในเกณฑ8
ระดับมากที่สุด โดยมีค@าเฉลี่ยเท@ากับ 4.485 (SD = 0.45)
สรุป และอภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ การวิเคราะห8เพื่อทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ผู?วิจัยใช?การวิเคราะห8
การถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช?หน@วยวิเคราะห8ทั้งหมดจากกลุ@มตัวอย@างหรือ
การวิเคราะห8ข?อมูลแบบรวม สามารถสรุปผลการทดสอบได? ดังนี้
1.มาตรฐานในการปฏิ บั ติ ง านของนั ก บั ญ ชี มื อ อาชี พ มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ใ นการปฏิ บั ติ ง านของธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 3 ด?าน ได?แก@
Variable
Beta
t-value
1.ด?านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
.241
3.460
2.ด?านการปรับปรุงงาน
.341
6.662
3.ด?านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
.189
3.009
2
หมายเหตุ: n = 350 R = 0.593 F = 62.642 Sig =0.000* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
.001*
.000*
.003*

สรุปผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด?าน คือ 1.ด?านบรรลุเป[าหมายความสําเร็จ 2.ประสิทธิภาพของ
รายงาน 3.ด?านความพึงพอใจของทุกฝ]าย ปรากฏว@าค@าสัมประสิทธิ์ระดับการเป}ดเผยข?อมูล (R2) มีค@าเท@ากับ
0.593 ซึ่ งอธิ บายการเปลี่ ยนแปลงได? ร? อยละ 59.3 แสดงว@ า ลักษณะข? อมู ล ของมาตรฐานในการปฏิ บั ติงาน
ประกอบด?วย 3 ด?าน ได?แก@ ด?านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด?านการปรับปรุงงาน และด?านการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ได?รับการสนับสนุนทางสถิติอย@างมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว@า ด?านประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด?านการปรับปรุงงาน และด?าน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลเชิงบวกต@อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยาน
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ยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการตรวจสอบแสดงให?เห็นว@าตัวแปรมีความสอดคล?องกับ
สมมติฐาน
2.คุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ
SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร มี 5 ด?าน ได?แก@
Variable
Beta
t-value
1.ด?านการบริหารจัดการที่ดี
.227
5.349
2.ด?านการบริหารเวลา
.238
3.365
3.ด?านความซื่อสัตย8
.041
1.080
4.ด?านความสามารถในการสื่อสาร
.263
3.432
5.ด?านความสามารถในการปรับตัว
.266
7.716
2
หมายเหตุ: n = 350 R = 0.840 F = 164.468 Sig =0.000* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Sig.
.000*
.001*
.281
.001*
.000*

สรุปผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด?าน คือ 1.ด?านบรรลุเป[าหมายความสําเร็จ 2.ประสิทธิภาพของ
รายงาน 3.ด?านความพึงพอใจของทุกฝ]าย ปรากฏว@าค@าสัมประสิทธิ์ระดับการเป}ดเผยข?อมูล (R2) มีค@าเท@ากับ
0.840 ซึ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงได?ร?อยละ 84.0 แสดงว@าลักษณะข?อมูลของคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพ
ประกอบด? ว ย 5 ด? า น ได? แ ก@ ด? า นการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ด? า นการบริ ห ารเวลา ด? า นความซื่ อ สั ต ย8 ด? า น
ความสามารถในการสื่อสาร และด?านความสามารถในการปรับตัว ได?รับการสนับสนุนทางสถิติอย@างมีนัยสําคัญ
ที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว@า ด?านการบริหารจัดการที่ดี ด?านการบริหารเวลา ด?านความซื่อสัตย8
ด?านความสามารถในการสื่อสาร และด?านความสามารถในการปรับตัว มีอิทธิพลเชิงบวกต@อผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต8ระดับ SMEs ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลจากการตรวจสอบแสดง
ให?เห็นว@าตัวแปรมีความสอดคล?องกับสมมติฐาน
ขSอเสนอแนะ
1. ข?อเสนอแนะเชิงนโยบาย ซึ่งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย@อม SMEs หรือธุรกิจอุตสาหกรรมอื่น ๆ
สามารถนําผลการวิจัยไปใช?ในวางแผนด?านการพัฒนาทางด?านบัญชี เพื่อเปZนการเพิ่มเติมองค8ความรู?และ
ศักยภาพของนักบัญชีในประเทศไทย ให?สามารถปฏิบัติงานได?อย@างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ข?อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต@อไป
2.1. ควรศึกษามาตรฐานด?านอื่นๆ ที่อาจมีผลต@อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย@อม SMEs ในระดับภูมิภาคในประเทศไทย
2.2. ควรศึกษากลุ@มตัวอย@างอื่นๆ เช@น ผู?ตรวจสอบภายใน สํานักงานบัญชี เปZนต?น ซึ่งจะทําให?
สามารถวิเคราะห8มาตรฐานในการปฏิบัติงานและคุณสมบัติของนักบัญชีมืออาชีพที่ส@งผลต@อผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานของธุรกิจต@างๆในประเทศไทย ได?อย@างครอบคลุมทุกกลุ@มตัวอย@าง
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