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บทคัดย่อ   
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ปัจจัยมาตรฐานการปฏิบัติงานในด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้าน
ความรู้ความเข้าใจกฎหมายทางบัญชี และด้านความเที่ยงธรรมที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ในด้าน
คุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน ด้านความทันเวลา และด้านความพึงพอใจของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศไทย จ านวน 7,853 คน โดยก าหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรของ ยามาเน่  Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 374 คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติ
พรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์สัน ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ค่า Tolerance และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  ด้านความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายทางบัญชี และด้านความเที่ยงธรรม มีอิทธิพลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านคุณภาพผลงาน ด้าน
ปริมาณผลงาน ด้านความทันเวลา และด้านความพึงพอใจของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
กล่าวคือ หากหน่วยงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีการปฏิบัติ ปรับปรุง และพัฒนาตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีแล้ว จะช่วยยกระดับศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีทั้งทางด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณ
ผลงาน ด้านความทันเวลา และด้านความพึงพอใจ ซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรบุคคลอย่างคุ้มค่าและองค์กร
สามารถปรับตัว และพัฒนาเพื่อให้ด ารงอยู่ต่อไปได้อย่างมั่นคง 

 

ค าส าคัญ: ศักยภาพการปฏิบตัิงานทางการบัญชี, องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น, ผู้ท าบัญช ี
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the factors of professional knowledge and skills in 
accounting law in terms of and justice affecting the accounting performance on the quality of work, 
quantity of work, timeliness, and satisfaction of 7,853 accountants in local administrative organizations 
in Thailand. 374 samples were determined by Yamane method at the confidential level of 95%. 
Instrument used to collect data was a questionnaire. Statistics used in data analysis were descriptive 
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statistics, frequency, percentage, mean, and standard deviation. Inferential statistics were Pearson's 
correlation coefficient, variance inflation factor (VIF), tolerance, and multiple regression analysis. 
 The result revealed that factors of professional knowledge and skills in accounting law in terms 
of and justice affected the accounting performance on the quality of work, quantity of work, 
timeliness, and satisfaction of the accountants in local administrative organizations in Thailand. In other 
words, if the local administrative organizations in Thailand are improved and developed in accordance 
with the standards that support the performance of the accountants, it will enhance the capacity of 
accounting performance, in term of quality of work, quantity of work, timeliness and satisfaction which 
is considered as a good use of human resources and the organization will be able to adapt and 
develop for strong and stable existence. 

 

Keyword: Accounting Performance, Local Administrative Organizations, Accountant 
 

บทน า 

 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง โดยเป็นหน่วยงานราชการที่มีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเป็น
หน่วยงานที่ใกล้ชิดกับประชาชน  กรมสรรพากร: ออนไลน์) ในด้านการปกครองนั้นรัฐบาลแต่ละคณะได้พยายามในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงระเบียบบริหารราชการแผ่นดินทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้พัฒนาขึ้นตามแนวประชาธิปไตย
โดยเฉพาะการปกครองส่วนท้องถิ่นมีพลังผลักดันจากนักการเมืองนักวิชาการข้าราชการและประชาชนได้มีการเรียกร้องให้มีการ
กระจายอ านาจทางการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นมีอ านาจปกครองตนเองเพิ่มขึ้น รังสรรค์ ทองหยัด , 2551) การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นรูปแบบการปกครองที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดโดยประชาชนใช้สิทธิการมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
ปกครอง เลือกตั้งผู้แทนตนเองเข้ามาเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยการปกครองท้องถิ่นท่ีมีสถานะตาม
กฎหมาย มีพื้นที่และระดับที่แน่นอนและชัดเจน มีการกระจายอ านาจและหน้าที่ ซึ่งกฎหมายก าหนดไว้จากรัฐบาลกลาง มีฐานะ
เป็นนิติบุคคล มีอ านาจอิสระในการก าหนดนโยบายและการบริหารงานภายในขอบเขตที่กฎหมายให้อ านาจไว้ มีงบประมาณของ
ตนเอง และการก ากับดูแลของรัฐในฐานะเป็นหน่วยการปกครองระดับของรัฐ  อัมพร ปันยารชุน, 2550) 

ปัจจุบันงานต่าง ๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้รับผิดชอบในการด าเนินกิจกรรม
ตามอ านาจหน้าที่ มีมากมายหลายกระทรวง ท าให้ผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีปัญหาในการปฏิบัติงาน
หลายประการ ได้แก่ การบริหารงานบุคคลในส่วนของพนักงานยังขาดความรู้ความเข้าใจ และขาดความเอาใจใส่อย่าง
จริงจัง การบริหารงานพัสดุขาดความรัดกุมรอบคอบ ด้านการบริหารการคลังและงบประมาณมีความล่าช้า การปฏิบัติงาน
ยังไม่ถูกต้อง ด้านการบริหารงานช่างยังขาดความรู้ความช านาญและขาดความเข้าใจในการช่างอย่างแท้จริง  ชายชัชวาล 
ศรีสุธรรม, 2547, พนารัตน์ ผจงบูชิต, 2557) จากเหตุผลที่กล่าวมานั้นจึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาท าวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย เพื่อส่งผลท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย สามารถน าไปพัฒนา ปรับปรุงส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา เพิ่มพูนศักยภาพ ในการ
ปฏิบัติงานทางด้านบัญชไีด้ในระยะยาวต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านคุณภาพผลงาน ของผู้ท าบัญชีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านปริมาณผลงาน ของผู้ท าบัญชีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

4. เพื่อศึกษาปัจจัยมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านความทันเวลา ของผู้ท าบัญชีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 

5. เพื่อศึกษาปัจจัยมาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านความพึงพอใจ ของผู้ท าบัญชีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมแนวคิด และ
สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรต้นและตัวแปรตามดังต่อไปนี้ 

             ตัวแปรต้น            ตัวแปรตาม 
  (Independent Variables)              (Dependent Variables)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

สมมติฐานการวิจัย 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมาย

ทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี  

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

1. ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ  
2. ด้านความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 
    ทางบัญชี 
3. ด้านความเที่ยงธรรม 

 

 

ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญช ี

1. ด้านคุณภาพผลงาน 
2. ด้านปริมาณผลงาน 

            3. ด้านความทันเวลา 
             4. ด้านความพึงพอใจ 
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สมมติฐานข้อที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านคุณภาพผลงาน 
 สมมติฐานข้อที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านปริมาณผลงาน 
 สมมติฐานข้อที่ 4 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านความทันเวลา 
 สมมติฐานข้อที่ 5 มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
ทางบัญชี ด้านความเที่ยงธรรม มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านความพึงพอใจ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มผีลต่อศักยภาพการปฏิบตัิงานทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ประเทศไทยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  QuantitativeResearch) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีเครื่องมือท่ีใช้ส าหรับการวิจยัเป็นแบบสอบถามเพื่อสอบถามความคดิเห็นของผู้ท าบัญชีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยโดยรายละเอียดของค าถามในแบบสอบถามเป็นดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
ประกอบด้วยค าถาม 6 ค าถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานด้านบัญชี และ
รายได้ต่อเดือน โดยเป็นค าถามแบบให้เลือกตอบเพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบประเมินด้านมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
แบบสอบถามมีจ านวน 15 ข้อ โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  Rating Scale) 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 แบบประเมินด้านศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
ประเทศไทยแบบสอบถามมีจ านวน 20 ข้อ โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า  Rating Scale) 5 ระดับ 

 

ผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย ท าการศึกษาข้อมูลจากผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
ซึ่งมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 374 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งได้รับการตอบ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์ จ านวน 287 ฉบับ ผลการศึกษาสามารถใช้ข้อมูลเป็นข้อสนเทศในการพัฒนา มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี และเพื่อเป็นแนวทางของผู้ บริหารในการ
ปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานเพื่อให้เกิดศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีมากยิ่งข้ึน 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็น การวิเคราะห์เชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการอธิบายผล
การศึกษาในเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มตัวแปรที่เก็บรวบรวมได้ และท าการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
ว่ามีความสัมพันธ์กันเองหรือไม่ ด้วยการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  Pearson’s Product - 
Moment Correlation Coefficient) และการทดสอบค่าความทนทาน  Tolerance) และค่า VIF  Variance inflation 
factors) และใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ  Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน ซึ่งผล
การวิเคราะห์สถิติเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแปร 
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สรุปและอภิปรายผล 

 การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้น าผลงานวิจัยจากนักวิจัยท่านอื่น ๆ มาประกอบการอภิปรายผลการวิจัย 
จากสมมติฐานท้ัง 5 ข้อ โดยผู้ทรงอภิปรายผลการวิจัยดังนี้  
 1. จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานได้แก่ ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจ
ในกฎหมายทางบัญชี และด้านความเที่ยงธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อศักยภาพภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ คัทลียา ณ รุณ  2557) ท าการวิจัย ผลกระทบของ
มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ผู้ท าบัญชีมี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านได้แก่ด้านการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมายอยู่ในระดับมากได้แก่ด้านการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพและผู้ท าบั ญชีมี
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากใน ด้าน
คุณภาพผลงานมีความสัมพันธ์กับศักยภาพภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวมทั้งนี้เนื่องมาจากมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีเป็นอย่างมาก เพราะ
กระบวนการจัดท าบัญชี ผู้ท าบัญชีต้องจัดท าบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพื่อให้งบการเงินมีความ
ถูกต้องตามกฎหมายทางบัญชีซึ่งแสดงถึงความเที่ยงธรรม ของผู้ท าบัญชีเอง เพื่อให้ผลงานที่ได้มีปร ะสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์ และคุ้มค่ามากท่ีสุด จึงเป็นเหตุผลในการสนับสนุนว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 
ด้านความรู้ความเข้าใจในกฎหมายทางบัญชี และด้านความเที่ยงธรรม มีอิทธิพลทางบวกต่อศักยภาพภาพการปฏิบัติงาน
ทางการบัญชีของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจในกฎ
หมาทางบัญชี และด้านความเที่ยงธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อศักยภาพภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านคุณภาพ
ผลงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ศศิธร ภูสีฤทธิ์  2556) ได้ท าการวิจัย 
ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะในการท างานกับผลการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ผู้ท า
บัญชีมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยรวมและเป็นรายด้านด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพด้าน
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมาทางบัญชี และด้านความเที่ยงธรรม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพภาพ
การปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านคุณภาพผลงานท้ังนี้ เนื่องมาจากศักยภาพภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านคุณภาพ
ผลงานของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น เกี่ยวเนื่องกับการมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพราะ
หากผู้ท าบัญชีมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้ความเข้าใจในกฎหมาทางบัญชี 
และด้านความเที่ยงธรรม ได้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานแล้ว ผลงานที่ได้จะมีความถูกต้อง มีคุณภาพ ท าให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลจากผลงานไปใช้ประกอบการตัดสินใจได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อศักยภาพ
ภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านปริมาณผลงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ลลิตา แว่นแก้ว  2557) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติทางการบัญชีที่ดีกับคุณภาพ
การท างานของผู้ท าบัญชีในจังหวัดขอนแก่น พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ มี
ความสัมพันธ์ต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีด้านปริมาณผลงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งนี้เนื่องมาจาก
ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีด้านปริมาณผลงานของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น 
สัมพันธ์กับมาตรฐานการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี คือ หากผู้ท าบัญชีปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักความรู้และทักษะทางวิชาชีพ 
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จะท าให้งานท่ีได้รับมอบหมายมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้นและเสร็จทันตามก าหนดโดยที่ได้ปริมาณงานเพิ่มมากขึ้น
ตามไปด้วย 
 4. จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความเที่ยงธรรม มีอิทธิพลเชิงบวกต่อศักยภาพภาพการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านความทันเวลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประภา
พร วีระสอน  2559) ท าการวิจัย ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีกับความส าเร็จใน
การปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความเที่ยง
ธรรม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านความทันเวลาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติทั้งนี้เนื่องมาจากศักยภาพภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านความทันเวลา ของผู้ท าบัญชีในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยต้องมีความเที่ยงธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน มีการวางแผนกระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นระบบ ซึ่งจะต้องบริหารเวลา ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้งานท่ีได้รับหมายส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ตามก าหนดเวลาที่วางไว้ ผลงานที่ได้มีประสิทธิภาพ และลดระยะเวลาใน
การปฏิบัติงาน 
 5. จากผลการวิจัยพบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และด้านความเที่ยงธรรม มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อศักยภาพภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ด้านความพึงพอใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุจิตตราประครองสี  2557) ได้ท าการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะทางการบัญชี
สมัยใหม่กับความส าเร็จในวิชาชีพของผู้ท าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ และด้านความเที่ยงธรรม มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับศักยภาพการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีด้านความพึงพอใจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งนี้เนื่องมาจากศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี
ด้านความพึงพอใจ ของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยนั้น จ าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานโดยมีความรู้และทักษะทางวิชาชีพ จึงจะได้ผลงานท่ีได้มีประสิทธิภาพ แล้วยังต้องมีความเที่ยงธรรมอีกด้วย เพื่อ
เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับทุก ๆ ฝ่ายในองค์เองและต่อตัวประชาชนผู้มารับบริการด้วย และยังเป็นการเพิ่มพูน
ศักยภาพในการปฏิบัติงานทางการบัญชี เพื่อให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผลงานที่ได้มีประสิทธิภาพ และสร้างความพึง
พอใจได้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่ามาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน มีอิทธิพลต่อศักยภาพภาพการปฏิบัติงานทางการ
บัญชีโดยรวม ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยจึงต้องเน้นมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานทั้ง 3 ด้าน ได้แก ่ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านรู้และเข้าใจกฎหมายทางบัญชี และด้านความเทีย่งธรรม  
 2. จากผลการวิจัยครัง้นี้ยังพบว่ามาตรฐานการปฏิบัตงิานทั้ง 3 ด้าน มีอิทธิพลต่อศักยภาพภาพการปฏิบัตงิานทางการ
บัญชีในแต่ละดา้น ได้แก่ด้าน คุณภาพผลงาน ด้านปริมาณผลงาน ด้านความทันเวลา และด้านความพึงพอใจ ดังนั้น การพัฒนาการ
พัฒนาศักยภาพในแต่ละด้านของผู้ท าบัญชีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยจึงต้องเน้นมาตรฐานการปฏิบัติงานทั้ง 3 
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้และเข้าใจกฎหมายทางบัญชี และด้านความเที่ยงธรรม  
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการวิจัย มาตรฐานการปฏิบัติงาน เฉพาะด้านความรู้และทักษะทางวิชาชีพ ด้านความรู้
ความเข้าใจกฎหมายทางบัญชี และด้านความเที่ยงธรรม เท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน
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อื่น ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี เช่น มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านความรับผิดชอบต่อเพื่อน
ร่วมงาน ด้านเจตคติ ด้านความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เป็นต้น 
 2. การวิจัยในครั้งนี้ได้ท าการวิจัย ศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีเฉพาะด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณ
ผลงาน ด้นความทันเวลา และด้านความพึงพอใจ เท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรท าการวิจัยศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี
ด้านอื่น ๆ เช่น ด้านความช านาญในการปฏิบัติงาน ด้านวิธีที่ใช้ปฏิบัติงาน ด้านการจัดหาปัจจัยทรัพยากร เป็นต้น 
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