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บทคัดย่อ
การวิจ ัยนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์ก รด้านบัญชีและสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรทีม่ ผี ลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ ผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครจานวน 412 คน เครื่องมือวิจยั ที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ค่า ทีแ บบ independent การวิเคราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย ว ค่าสัมประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า วัฒนธรรมองค์กร
ด้านการบัญชีโดยรวม และสภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยรวม อยู่ในระดับมาก องค์ประกอบของวัฒนธรรม
องค์กรด้านบัญชี ได้แก่ ความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรมีผลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบัติงาน
บัญชีดา้ นความพึงพอใจของทุกฝ่ าย ส่วนองค์ประกอบด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการมอบอานาจ ด้านการ
ตัด สิน ใจและด้า นความเอื้อ อาทรไม่ มีอิท ธิพ ลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิบัติง านของผู้ป ฏิบัติง านบัญ ชีใ นเขต
กรุงเทพมหานครที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 และพบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรทัง้ 3 ด้าน คือ ด้าน
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และด้านการคงไว้และการเปลี่ยนแปลง มีผลต่อ
คุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีโดยรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
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คาสาคัญ: วัฒนธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชี คุณภาพการปฏิบตั งิ าน

Abstract
This research aimed to investigate the influences of accounting organizational culture and
internal environment on the quality of work of accounting practitioners in Bangkok. The sample group
used in this study comprised 400 accounting practitioners in the Greater Bangkok Metropolitan region.
The research instrument used to collect data was a questionnaire. The statistics used to analyze data
were percentage, mean, standard deviation, independent sample t-test, one-way ANOVA, Pearson’s
correlation coefficient, and multiple regression analysis. The study results revealed that the overall
accounting organizational culture and the overall internal environment were both rated at high levels.
Certain elements of accounting organizational culture, such as the sense of community, affected the
work quality of the accounting practitioners in terms of participant satisfaction. But the elements of
integrity, empowerment, decision making, and caring had no effect on the quality of work of accounting
practitioners in Bangkok at a statistically significant level of .05. Conversely, it was found that all the
three dimensions of internal environment being relationship, personal growth, and system
maintenance and system change affected the overall work quality of accounting practitioners at a
statistically significant level of .05.
Keywords: organizational culture, internal environment, accounting practitioner, work quality

บทนา
ในปั จจุบนั องค์กรต้องการให้ธุรกิจมีการเติบโตและได้เปรียบทางการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา โดย
องค์กรจะมีการใช้ทรัพยากรที่มอี ยู่ให้บรรลุเป้ าหมายที่ต้องการและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งบุคลากรทีม่ ี
คุณภาพถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะสร้างให้องค์กรเกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนัน้ องค์กรส่วนมากใน
ปั จจุบนั จึงได้มกี ารกาหนดรูปแบบของสังคม สวัสดิการ รวมถึงวัฒนธรรมขององค์กรนัน้ เพื่อดึงดูดบุคลากร
ทีม่ คี วามสามารถเข้ามาพัฒนาให้องค์กรเกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน (สนธยา เกรียงไกร ณ พัทลุง, 2557,
น. 14) วัฒนธรรมขององค์กรจะต้องเชื่อมโยงกับพฤติกรรม และกระบวนการทางานของบุคลากรในองค์กร
หรือความเป็ นผูน้ า วัฒนธรรมองค์กร คือ กลยุทธ์ ในการควบคุมองค์กรทัง้ ภายในและภายนอก ซึง่ วัฒนธรรม
องค์กรจะหล่อหลอมให้คนในองค์กรอยู่ร่วมกัน เกิดจากการเรียนรูข้ องผูป้ ฏิบตั งิ านซึ่งกัน และกันรวมถึงการ
นามาประพฤติปฏิบตั จิ นกลายเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั ิสาหรับองค์กรนัน้ พฤติกรรมการใช้ชวี ติ ของบุคคลากร
แต่ละองค์กรจะมีความแตกต่างกัน โดยจะสะท้อนถึงวิชาชีพของแต่ละกลุ่มเช่น นักกฎหมาย วิศวกร นักบัญชี
และวิชาชีพอื่น ขึน้ อยู่กบั ประเภทขององค์กรนัน้ ที่ยดึ ถือและพึงปฏิบตั กิ นั มา วัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ป็ นตัวอย่าง
วัฒนธรรมองค์กรที่เด่นชัด คือ วัฒนธรรมองค์กรทางด้านบัญชี ซึง่ จะต้องมีแบบแผนในการปฏิบตั งิ านให้เป็ น
แนวทางเดียวกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านให้มคี ุณภาพ เมื่อเกิดวัฒนธรรมองค์กรทีเ่ ป็ นแบบ
แผนเดียวกัน (ชนิดาพร บุนนาค, 2563 น. 391) จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตาม
หลักการปฏิบตั ิงานบัญชีตามหลักสากล สามารถที่จะชี้แจงข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานได้
อย่างถ่องแท้ เมื่อวัฒนธรรมองค์กรทีม่ กี ารจัดการทีด่ จี ะทาให้สภาพแวดล้อมภายในองค์กรเกิดความสัมพันธ์ท่ี
ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน เกิดการประสานงานทีไ่ ม่มขี อ้ ผิดพลาด (จารุวรรณ วงศ์สุนทร, 2561)
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คุณภาพการปฏิบตั ิงานบัญชี เป็ นสิง่ ที่มผี ลกับการปฏิบตั ิงานของผู้ปฏิบตั ิงานบัญชี โดยจะต้อง
ปฏิบัติต ามหลัก การจัด ท าบัญ ชีแ ละได้เ ป็ น ไปตามที่ก ฎหมายก าหนด โดยจะยึด มัน่ กั บ คู่มือ ที่ใ ช้ใ นการ
ปฏิบตั งิ านบัญชีตามหลักสากล สามาถที่จะชี้แจงข้อเท็จจริง วัตถุประสงค์ของการปฏิบตั งิ านได้อย่างท่องแท้
รวมถึงจะต้องมีการฝึกอบรมเพื่อให้ชานาญในการแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ กับงานบัญชีท่มี กี ารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
คุณภาพการปฏิบตั งิ านมีความสาคัญอันเป็ นผลให้องค์กรสามารถดาเนินธุรกิจไปได้จนบรรลุวตั ถุประสงค์และ
เป้ าหมายขององค์กร จะมีความเกีย่ วเนื่องโดยตรงกับภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมภายในองค์กรนัน้
ดัง ที่ก ล่ า วมานั น้ ผู้วิจ ัย เห็น ถึง ความส าคัญ ของวัฒ นธรรมองค์ก ร สภาพแวดล้อ มภายในและ
ผูป้ ฏิบตั งิ านทางด้านบัญชี ทาให้สนใจทีจ่ ะศึกษา อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรด้านบัญชีและสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรที่มผี ลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบตั งิ านบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครในด้านใดบ้าง
โดยทาการเก็บข้อมูลผู้ปฏิบตั ิงานทางด้านบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา และ
ยกระดับคุณภาพในการปฏิบตั งิ านขององค์กรให้มปี ระสิทธิภาพต่อผูป้ ฏิบตั งิ านทางด้านบัญชีให้ได้สูงสุด ทัง้
ยังสอดคล้องกับนโยบายและข้อปฏิบตั ขิ ององค์กรในปัจจุบนั

วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึก ษาปั จ จัยทางด้านวัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชี สภาพแวดล้อมภายในองค์กรและ
คุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาวัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชีและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพ
การปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

ทบทวนวรรณกรรม
งานวิจยั นี้ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี ทีเ่ กีย่ วข้องในประเด็น ดังนี้
วัฒนธรรมองค์กร
ปั จจัยด้านวัฒนธรรมองค์กร มักจะเชื่อมโยงกับพฤติกรรมองค์กร กระบวนการทางานในองค์กร
หรือ ความเป็ นผูน้ าในองค์กร จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมมิได้หมายรวมถึงทุกอย่างที่เกิดขึน้ ในองค์กร ในอดีตมี
การแปลความหมายของคาว่าวัฒนธรรมออกมาอย่างมากมาย ขึน้ อยู่กบั มุมมองของแต่ละบุคคลว่ าจะมองใน
รูปแบบใด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ค่านิยม ความเชื่อ ที่ได้ยดึ ถือและปฏิบตั สิ บื ต่อกันมา จนกลายเป็ นนิสยั และ
ความเคยชิน จนกลายเป็ นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถปี ฏิบตั กิ นั ภายในองค์กร
Gordon (1999) กล่ า วว่ า วัฒ นธรรมองค์ก ารคือ สิ่ง ที่อ ธิบ ายสภาพแวดล้อ มภายในองค์ก ารที่
รวบรวมข้อสมมุตคิ วามเชื่อและค่านิยมที่สมาชิกขององค์การมีร่วมกันและใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน
เพื่อมีปฏิสมั พันธ์กบั โครงสร้างอย่างเป็ นทางการในการกาหนดรูปแบบพฤติกรรม
Patterson, Purkey and Parker (1988) ได้ก ล่าวถึง วัฒนธรรมในสถานศึก ษาว่ามีประเด็นบ่งชี้
ประกอบด้วย
1. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การปฏิบตั งิ านอย่างโปร่งใส เป็ นรูปธรรม สามารถจับต้องได้
สามารถทีจ่ ะวัดผลได้อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
2. ด้านการมอบอานาจ หมายถึง การส่งสอบอานาจจากผูบ้ ริหาร ลงไปยังหัวหน้างาน และส่งมายัง
ผูป้ ฏิบตั งิ าน เพื่อสะดวกรวดเร็ว และสามารถตัดสินใจได้ทนั ท่วงที
3. ด้านการตัดสินใจ หมายถึง การสรรหาแนวทางในการปฏิบตั งิ านทีด่ ที ส่ี ุดในการแก้ปัญหาหรือใช้
วิธกี ารทีด่ ที ส่ี ุดในการสรรหาวิธกี ารปฏิบตั งิ านใหม่
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4. ด้านความเอื้ออาทร หมายถึง การมีจิตใจเมตตา เอื้ออาทรแก่เพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็ นในการ
ปฏิบตั งิ าน หรือด้านอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
5. ด้านความเป็ นรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร หมายถึง การที่บริษทั ให้ความสาคัญกับการติดต่อ
สอบถามกับผูป้ ฏิบตั งิ านเกี่ยวกับความต้องการของผูป้ ฏิบตั งิ าน ว่าผูป้ ฏิบตั งิ านต้องการสิง่ ใด เพื่ออานวยใน
การปฏิบตั งิ าน หรือให้ผปู้ ฏิบตั งิ านแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับสถานที่ หรือกิจกรรมภายในบริษัท
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร หมายถึง สิง่ ที่มผี ลกระทบกับการปฏิบตั ิงานของบุคลากรภายใน
องค์กร ในด้านสัมพันธภาพระหว่างหัวหน้างาน ผูป้ ฏิบตั งิ าน และเพื่อนร่วมงาน ทีส่ ามารถติดต่อสื่อสาร และ
เสนอแนวทางในการปฏิบตั งิ านให้ได้ผลของการปฏิบตั งิ านให้มคี ุณภาพมากยิง่ ขีน้ ในด้านความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน การคงไว้และการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการรับรู้ การปรับใช้เทคโนโลยีท่ที นั สมัยในการ
ปฏิบตั งิ านเพื่ออานวยความสะดวกให้ปฏิบตั งิ านได้อย่างรวดเร็ว สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านถือได้ว่า
เป็ นสิง่ ทีม่ คี วามสาคัญกับการปฏิบตั งิ านบัญชีเนื่องด้วยสภาพแวดล้อมด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลภายใน
องค์กร ทีจ่ ะหล่อหลอมและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทด่ี รี ะหว่างหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานภายใน เพื่อช่วย
ในการสื่อสาร ประสานงานร่วมกันภายในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดทีมงานที่มนคง
ั ่ มีความรักความ
ผูกพันและความเข้าใจซึง่ กันและกันมากยิง่ ขึน้
Moos (1986) ได้ศกึ ษาเรื่อง สิง่ แวดล้อมที่มผี ลกระทบต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1976
โดยแบ่งมิตสิ งิ่ แวดล้อมในการปฏิบตั งิ านออกเป็ น 3 มิติ ได้แก่
1. มิตสิ มั พันธภาพระหว่างบุคคล (Relationship Dimension) ประกอบด้วย
1.1 ด้า นการมีค วามเกี่ยวข้องในงาน (Involvement) หมายถึง การที่บุค ลากรรับรู้ว่า
ตนเองและเพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในงาน
1.2 ด้า นความผูก พันระหว่า งเพื่อ นร่ว มงาน (Peer Cohesion) หมายถึง การรับรู้ถึง
ความรู้สึก ความเป็ น มิต รภาพระหว่ า งบุ ค ลากรที่ร่ว มงานและการให้แ รงสนั บ สนุ น ซึ่ง กัน และกัน ในการ
ปฏิบตั งิ าน
1.3 ด้านการสนับสนุนจากหัวหน้างาน (Supervisor Support) หมายถึง การรับรูว้ ่าหัวหน้างานให้
การส่งเสริมในด้านใดด้านหนึ่ง การยกย่องชมเชยให้กาลังใจผูป้ ฏิบตั งิ าน และกระตุ้นให้ผปู้ ฏิบตั งิ านให้การสนับสนุนต่อ
เพื่อนร่วมงาน
2. มิตคิ วามก้าวหน้าในหน้าที่การงาน (Personal Growth Dimension) หมายถึง การรับรูใ้ นเรื่อง
ของการจัดการสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านรวมถึงการจัดการและค้นหาวิธกี ารในความก้าวหน้าของหน้าที่การงาน
โดยจะประกอบด้วย
2.1 การส่งเสริมให้มเี สรีภาพในการปฏิบตั งิ าน (Autonomy) หมายถึง การรับรูเ้ กี่ยวกับ
หน่วยงานถึง การให้การส่งเสริมให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีเสรีภาพในการปฏิบตั งิ านได้ดว้ ยตนเอง
2.2 ความมุ่ง มันในการปฏิ
่
บัติงาน หมายถึง การรับรู้แ ละความเข้าใจในหน้ าที่งานที่
ตนเองรับผิดชอบ ให้ความสาคัญกับผลความสาเร็จของงาน โดยยึดมันวิ
่ ธกี าร การวางแผน และขัน้ ตอนใน
การปฏิบตั งิ านเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2.3 ความกดดันในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง การรับรูถ้ งึ การปฏิบตั งิ านที่เร่งรีบ สามารถ
ปฏิบตั งิ านได้ตามเป้ าหมาย ตามระยะเวลาทีถ่ ูกกาหนด
3. มิติก ารคงไว้แ ละการเปลี่ย นแปลงระบบงาน (System Maintenance and System Change
Dimension)
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3.1 ด้า นความชัด เจนของงาน (Clarity) หมายถึง การรู้ค วามชัดเจนของการทางาน
ประจาวันโดยในหน่วยงานมีการประกาศ หรือแจ้งให้บุคลากรทราบถึงความคาดหวังของผูบ้ ริหาร หรือความ
คาดหวังของหน่ วยงานในการปฏิบตั ิงานประจาวันและมีการสื่อสารเกี่ยวกับกฎระเบียบภายในหน่ วยงาน
อย่างชัดเจน มีการวางมาตรฐานและแบบแผนในการดาเนินงาน
3.2 ด้านการควบคุม (Control) หมายถึง การรับรูว้ ่าหน่วยงานมีกฎเกณฑ์หลักการหรือ
แนวทางในการควบคุมและตรวจสอบการทางานของคนในองค์ก ร โดยหัว หน้ างานเป็ น ผู้ก ากับดูแ ลให้
ผูป้ ฏิบตั งิ าน ปฏิบตั งิ านภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบมาตรฐานทีก่ าหนดไว้ ซึง่ ผูบ้ ริหารหรือหัวหน้างานควรให้ความสนใจต่อ
กฎเกณฑ์ หลักการอย่างเคร่งครัด
3.3 ด้านการนานวัตกรรมมาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิ (Innovation) หมายถึง การรับรู้
ว่าหน่วยงานมีการส่งเสริมการนานวัตกรรมใดมาปรับใช้ในหน่วยงาน โดยเน้นที่วธิ กี ารที่แปลกใหม่ มีความ
หลากหลายมากขึน้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
3.4 ด้านสิง่ แวดล้อมทางกายภาพ (Physical Comfort) หมายถึง การที่องค์กรจัดสรร
และดูแลสถานที่ปฏิบตั ิงานได้แก่ มีแสงสว่างเพียงพอ มีอากาศปลอดโปร่ง ไม่มเี สียงหรือกลิ่นรบกวน หรือ
ธรรมชาติภายในองค์กรมีความเหมาะสมในการปฏิบตั งิ าน
คุณภาพการปฏิ บตั ิ งาน
Gibson, J. L. (2000) กล่าวถึง ประสิทธิผลระดับองค์กรว่า เป็ นจุดศูนย์รวมของประสิทธิผลของ
ผูป้ ฏิบตั งิ าน อาจยกตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างประสิทธิผล ได้แก่ สภาพแวดล้อมของสังคมที่
ปฏิบตั งิ าน เทคโนโลยีทอ่ี านวยความสะดวกให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน กลยุทธ์ทส่ี ร้างเป็ นโครงสร้างเพื่อเป็ นสิง่ ที่ควร
ปฏิบตั ิ กระบวนการในการปฏิบตั งิ าน และวัฒนธรรม
พิม พ์พิศ า วรรณวิจิต ร และ ปวีน า กองจัน ทร์ (2560) ได้ศึก ษาแนวความคิด ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานบัญชีคอื ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ทาบัญชีโดยตรง ได้แก่ ความรู้ความสามารถ
ทางด้านการปฏิบตั งิ านบัญชีประสบการณ์จากการฝึกอบรม ความรูค้ วามเข้าใจในขัน้ ตอนการจัดทาบัญชีและ
ปัจจัยภายนอกจากการสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ความรู้ทางด้านบัญชี คือ ผู้ปฏิบตั ิงานในด้านการบัญชีจกั ต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการทางบัญชี หมวดหมู่ทางบัญชี วงจรบัญชี และการรายงานทางการเงิน
2. ประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้านการบัญชี เป็ นอีกส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่จะสะท้อนให้
เห็นว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชี มีความสามารถที่จะนาประสบการณ์ท่ไี ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ ผูป้ ฏิบตั ิ งานการบัญชีท่ี
มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการบัญชีจะทาให้มคี วามรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานทางด้านการ
บัญชีได้เป็ นอย่างดี
3. การฝึ กอบรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานทางด้านการบัญชี เป็ นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความ
เข้าใจในการปฏิบตั งิ านขององค์กร และสามารถนาความรูค้ วามสามารถของตนทีไ่ ด้จากการฝึกอบรมมาใช้ใน
การพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความเข้าใจในขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านทางด้านการบัญชีของผูป้ ฏิบตั งิ านทางด้านการบัญชีในการ
จัดทาบัญชีให้มปี ระสิทธิภาพ ผูป้ ฏิบตั งิ านทางด้านการบัญชีจกั ต้องมีความเข้าใจในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ ง าน
ทางด้านการบัญชีอย่างถ่องแท้หากขัน้ ตอนในการปฏิบตั งิ านทางด้านการบัญชีมคี วามยุ่งยากและซับซ้อนต่อ
การปฏิบตั งิ าน
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มาโนช สุขฤกษ์ และคณะ, 2560,น.18-19. กล่าวถึง ปั จ จัยที่อาจก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านว่า ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ดังนี้
1. ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้แ ก่ เพศ จ านวนสมาชิก ในครอบครัว อายุ ระยะเวลาในการท างาน
สติปัญญา ระดับการศึกษา และบุคลิกภาพ
2. ปั จ จัย ที่ไ ด้ร ับ มาจากงาน ได้แ ก่ ชนิ ด ของงาน ทัก ษะความช านาญ สถานภาพทางอาชีพ
สถานภาพทางภูมศิ าสตร์ และขนาดของธุรกิจ
3. ปั จจัยที่ควบคุมได้โดยฝ่ ายบริหาร ได้แก่ ความมันคง
่ รายได้ สวัสดิการ โอกาสก้าวหน้าในการ
ทางาน สถานภาพการทางาน ผูร้ ่วมงาน ความรับผิดชอบและการจัดการ
สมใจ ลักษณะ (2546, หน้า 251-252) ได้ให้ความหมายของความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน หมายถึง
การวินิจฉัย การรับรูแ้ ละประเมินผลการปฏิบตั งิ านของบุคคลว่ามีการปฏิบตั งิ านที่ถูกต้องและบรรลุในผลที่
คาดหวังขององค์กร ซึง่ องค์กรมีความคาดหวังในความสาเร็จ 4 ด้านเป็ นสาคัญ ได้แก่
1. การบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จ (Goal Accomplishment) หมายถึง การพิจารณาผลผลิตของ
การทางานว่าตรงเป้ าหมายทีต่ อ้ งการเพียงใด
2. การจัดหาและการใช้ทรัพยากร (Procurement and Resource Using) หมายถึง การพิจารณา
ว่าจะมีผลผลิตได้ตามเป้ าหมายความสาเร็จนัน้ จะต้องจัดหาทรัพยากรอย่างไร เป็ นการพิจารณาประสิทธิภาพ
ของการใช้ทรัพยากรว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใดและไม่เกิดการสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบตั งิ าน
3. กระบวนการปฏิบัติง าน (Operation Process) หมายถึง การพิจ ารณาว่าจะต้อ งปฏิบัติง าน
ภายในองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบตั หิ น้าที่ตามบทบาท วิชาชีพ การมีประสิทธิภาพของการทางานทีไ่ ด้
งานครบถ้วน ใช้เวลาน้อย มีการใช้นวัตกรรมใหม่ในการช่วยปฏิบตั งิ าน
4. ความพอใจของทุ ก ฝ่ าย (Participant Satisfaction) หมายถึง เป็ น การพิจ ารณาว่ า ผลงานมี
ความสาเร็จและกระบวนการทางานของตนเองทีใ่ ช้นามาซึง่ ความพอใจของผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ าย
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กรรณิการ์ โพธิ ์ลังกาและสุทธินันท์ พรหมสุวรรณ (2557) ศึกษาลักษณะส่วนบุคคล วัฒนธรรม
องค์กรลักษณะสร้างสรรค์ และสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร: ในย่านธุรกิจอโศก กรุงเทพมหานคร ได้เก็บตัวอย่างของ พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
ในย่านธุรกิจอโศก กรุงเทพมหานคร จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ ระดับการศึกษา อายุงานในตาแหน่ ง และ
รายได้ต่อเดือน มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานระดับปฏิบตั ิการโดยรวมที่แตกต่างกัน แต่
ในทางตรงกันข้า มข้อมูลปั จ จัยส่วนบุค คลในด้า นเพศ และสถานภาพการสมรส มีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานระดับปฏิบตั ิการโดยรวมไม่แตกต่างกัน และพบว่า อิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กร
ลัก ษณะสร้างสรรค์ ที่ประกอบด้วย มิติเน้ นความสาเร็จ มิติเน้ นสัจ จะแห่ง ตน มิติเน้ นให้ค วามสาคัญกับ
บุค ลากร และมิติเ น้ นไมตรีสมั พันธ์มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนัก งานระดับปฏิบตั ิก าร และ
อิทธิพลของ สภาพแวดล้อมภายในองค์กรในด้านโครงสร้างองค์กร ไม่มผี ลต่อประสิทธิผลการปฏิบตั งิ านของ
พนักงานระดับปฏิบตั กิ าร ในทางตรงกันข้าม ด้านวัฒนธรรมองค์กร และด้านระบบบริหารจัดการ มีผลต่อประ
สิทธิผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร
อรนุช เจริญวงศ์วรกุล (2560, 501-510) ศึกษาผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชีท่มี ี
ต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านทางด้านบัญชีของเสมียนการเงิน กรมการเงินทหารบก จากกลุ่มตัวอย่างเสมียน
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การเงิน กรมการเงินทหารบก จานวน 205 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการศึกษาพบว่า
1. วัฒนธรรมองค์กรด้า นการบัญชี ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจริต การมอบอานาจ ความเอื้ออาทร
ความรูส้ กึ ร่วมเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร มีผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านทางด้านการบัญชี ด้าน
การบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จ ของเสมียนการเงินทหารบก
2. วัฒนธรรมองค์ก รด้า นการบัญชี ได้แ ก่ การตัดสินใจ ความรู้สึก เป็ นส่วนหนึ่ง ขององค์ก ร มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการปฏิบัติงานด้านการบัญชี ด้านการจัดหาทรัพยากรของเสมียนการเงิน
กรมการเงินทหารบก
3. วัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชี ได้แก่ ความมีคุณภาพ การตัดสินใจ มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
คุณภาพการปฏิบตั งิ านทางด้านการบัญชี ด้านกระบวนการปฏิบตั งิ านของเสมียนการเงินกรมการเงินทารบก
4. วัฒนธรรมองค์กรด้า นการบัญชี ได้แก่ ความซื่อสัตย์สุจ ริต ความมีคุณภาพ การตัดสินใจ มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านทางด้านบัญชี ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ ายของเสมียนการเงิน
กรมการเงินทหารบก
สรุปได้ว่า ผลกระทบทัง้ 5 ด้านของวัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชี มีผลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ าน
ทางด้า นการบัญ ชีข องเสมีย นการเงิน กรมการเงิน ทหารบกเป็ น อย่ า งมาก เนื่ อ งจากมีค วามส าคัญ ต่อ
ความสามารถของตัวผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีเอง รวมถึงองค์กรทีน่ ักบัญชีปฏิบตั งิ านอยู่ดว้ ย โดยวัฒนธรรมทางด้าน
บัญชีจะสะท้อนความเป็ นองค์กรที่มคี วามมันคง
่ มีประสิทธิภาพซึ่งส่งผลให้คุณภาพชีวิตของผู้ปฏิบัติง าน
ทางด้านบัญชีสามารถปฏิบตั งิ านออกมาได้อย่างตรงตามแบบแผน ตรงตามเป้ าหมายที่องค์กรวางวิสยั ทัศน์
และพันธกิจไว้
สุนิศา ศรีอุทยั (2561) ได้ศึกษาปั จจัยสภาพแวดล้อม กระบวนการทางาน และแรงจูงใจในการ
ทางานที่มีผลต่อความผูกพันของพนัก งานในบริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จ ากัด ผลการวิจ ัยพบว่า ปั จ จัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางานมีผลต่อความผูกพันของพนักงานในบริษทั คาลบีธ้ นาวัธน์ จากัด สภาพแวดล้อม
ในการทางานนัน้ เป็ นสภาพที่มอี ทิ ธิพลต่อร่างกาย จิตใจ ของบุคคลเป็ นอันมาก มีส่วนเสริมสร้างและทาลาย
ขวัญกาลังใจเป็ นอย่างยิง่ การจัดการสภาพการทางานทีด่ ี ถูกหลักอนามัย สถานทีส่ ะอาดเรียบร้อย ก็จะทาให้
พนักงานบังเกิดความสบายใจ ไม่รสู้ กึ ราคาญหรือมีอารมณ์ขนุ่ มัว อาคาร สถานที่ ห้องทางาน มีสภาพทีส่ บาย
กาย การทางานจะมีความสุข รวมทัง้ ชัดเจนในผลตอบแทนทีเ่ ป็ นรูปธรรม ก็จะทาให้การทางานมีชวี ติ ชีวา มี
ความมันคง
่ ปั จจัยที่สาคัญที่สุดที่ทุกผลกระทบจากสิง่ แวดล้อมต่อพฤติกรรมมนุ ษย์ ได้แบ่งออกเป็ น 3 มิติ
ด้วยกัน ได้แก่ มิติสมั พันธภาพ คือ การมีส่วนร่วมและมีความรัก ใคร่ของคนทางาน มิติความก้าวหน้ าใน
หน้าทีก่ ารงาน คือ การรับรูใ้ นการจัดการกับสภาพแวดล้อมของการทางาน มิตกิ ารคงไว้และการเปลี่ยนแปลง
ระบบงาน คือ มีโครงสร้างของหน่วยงานทีช่ ดั เจนและยังมีความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวติ กับสภาพแวดล้อม
สมมติ ฐานการวิจยั มีรายละเอียด ดังนี้
วัฒ นธรรมองค์ก รด้า นการบัญ ชีแ ละสภาพแวดล้อ มภายในองค์ก รมีอิท ธิพ ลต่ อ คุ ณ ภาพการ
ปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิ ดการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดเป็ นกรอบแนวคิดการวิจยั ดังแสดง
ในภาพที่ 1
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ตัวแปรอิ สระ
วัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชี
1. ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
2. ด้านการมอบอานาจ
3. ด้านการตัดสินใจ
4. ด้านความเอือ้ อาทร
5. ด้านความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร

ตัวแปรตาม
คุณภาพการปฏิ บตั ิ งานของ
ผู้ปฏิ บตั ิ งานบัญชี
1. ด้านการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จ
2. ด้านกระบวนการปฏิบตั งิ าน
3. ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ าย

สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
1. ด้านสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
3. การคงไว้และการเปลีย่ นแปลงระบบงาน

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ทีใ่ ช้ในการศึกษาในครัง้ นี้ คือ ผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีระดับปฏิบตั กิ ารในเขตกรุงเทพมหานคร
ทัง้ หมด 18,935 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562)
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีระดับปฏิบตั กิ าร ซึง่ ผูศ้ กึ ษาได้ใช้สูตรในการหาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างแบบทราบจานวนประชากร โดยกาหนดระดับความเชื่อมันที
่ ่รอ้ ยละ 95 และกาหนดระดับความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 โดยใช้สูตรของ Taro Yamane (1967) ได้ขนาดตัวอย่างจานวน 412 คน โดยใช้
วิธีก ารสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบสะดวก เป็ น การสุ่ ม ตัว อย่ า งแบบสะดวกในแต่ ล ะเขต โดยแบ่ ง ออกเ ป็ น 6 เขต
ประกอบด้วยกลุ่มรัตนโกสินทร์ กลุ่มบูรพา กลุ่มศรีนครินทร์ กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มธนบุรเี หนือ และกลุ่มธนบุรี
ใต้ ในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยหลายเขต จึงมีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยการจับฉลาก 6 กลุ่ม กลุ่มละ
1 เขต ได้แก่ เขตสัมพันธวงศ์ เขตจตุจกั ร เขตลาดกระบัง เขตห้วยขวาง เขตบางกอกน้อย และเขตคลองสาน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม ซึ่งได้ทาการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามโดยทา
การทดสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Validity) ด้วยเทคนิค Item Objective Congruence (IOC) จากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีเ่ ชีย่ วชาญ 3 ท่านเป็ นผูต้ รวจสอบความสอดคล้องของข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ ยอมรับค่า IOC (Index of
Item Objective Congruence) ทีร่ ะดับมากกว่า 0.6 พบว่าผลการตรวจความสอดคล้อง ได้ค่า IOC = 0.7588
จากนัน้ ทาการทดสอบความเชื่อมันของแบบสอบถามโดยการน
่
าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Pre-test) กับผู้
ประกอบวิชาชีพบัญชีระดับปฏิบัติการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน นามาหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีข องครอนบาค (Cronbach) ซึ่ง ถ้า ค่ า สัม ประสิท ธิแ์ อลฟาของครอนบาคมีค่า
มากกว่า 0.8(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2551) แสดงว่าแบบสอบถามมีค วามน่ า เชื่อถือ สามารถนาไปใช้ใ น
การศึกษาได้ พบว่าตัวแปรในแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาคมากกว่า 0.8 ทุกตัวแปร
และแบบสอบถามทัง้ ชุดมีค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ 0.95 แสดงว่าแบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือ สามารถนาไปใช้ในการศึกษาได้

144

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ ปี ท่ี 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565
แบบสอบถามทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ มีส่วนประกอบ 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลัก ษณะค าถามเป็ นค าตอบแบบหลายตัวเลือ ก
(Multiple Choice Question) ประกอบด้วยเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน
ส่วนที่ 2 วัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชี ลักษณะคาถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็ น
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการมอบอานาจ ด้านการตัดสินใจ ด้านความเอือ้ อาทร และด้านความรูส้ กึ เป็ น
ส่วนหนึ่งขององค์กร
ส่วนที่ 3 สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ลักษณะคาถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่ง
ออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน และด้านการคงไว้และการ
เปลีย่ นแปลงระบบงาน
ส่วนที่ 4 คุณภาพการปฏิบตั งิ านทางด้านบัญชี ลักษณะคาถามเป็ นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
แบ่งออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบตั งิ าน และด้านความพึงพอใจ
ของทุกฝ่ าย
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิตทิ ่ใี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั ่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage)
2. สถิติพรรณนาที่ใช้ในการวิเคราะห์ วฒ
ั นธรรมองค์กรด้านการบัญชี สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
คุณภาพการปฏิบตั งิ านทางด้านบัญชี ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. สถิ ติ อ นุ ม านที่ ใ ช้ ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน ได้ แ ก่ สัม ประสิท ธิ ส์ หสัม พัน ธ์ ข องเพีย ร์ ส ัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) เพื่อ ทดสอบความสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตัว แปร และการวิเ คราะห์ค วาม
ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน วัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชี
และสภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก รมีอิท ธิ พ ลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิ บัติง านของผู้ป ฏิ บัติง านบัญ ชีใ นเขต
กรุงเทพมหานคร ณ ระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05

ผลการวิ จยั
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนมากเป็ นเพศหญิง จ านวน 260 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.10 มีอายุ 26-35 ปี
จานวน 216 คน คิดเป็ นร้อยละ 52.42 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 326 คน คิดเป็ นร้อยละ 79.10 และมี
ประสบการณ์การปฏิบตั งิ าน 2-5 ปี จานวน 207 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.24
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชี
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับวัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชี
วัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชี
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
ด้านการมอบอานาจ
ด้านการตัดสินใจ
ด้านความเอือ้ อาทร
ด้านความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งของ
องค์กร
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับ

ลาดับ

4.36
4.38
4.39
4.42

0.68
0.64
0.65
0.62

มาก
มาก
มาก
มาก

4.43

0.63

มาก

1
3
2
5
4

4.36

0.68

มาก

จากตารางที่ 1 พบว่า วัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน พบว่า วัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชีทุกด้านมีค่าเฉลี่ยระดับมาก เรียงลาดับจาก
ด้านที่มคี ่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือด้านการตัดสินใจ ด้านการมอบ
อานาจ ด้านความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร และด้านความเอือ้ อาทร ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน
ด้านการคงไว้และการเปลีย่ นแปลงระบบงาน
รวม

̅
𝒙

S.D.

ระดับ

อันดับ

4.39
4.42
4.42
4.41

0.66
0.68
0.63
0.66

มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
2

จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และ
เมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน พบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เรียงลาดับ
จากด้านทีม่ คี ่าเฉลีย่ มากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน รองลงมาคือด้านการคงไว้และ
การเปลีย่ นแปลงระบบงาน และด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ตามลาดับ
4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการปฏิ บตั ิ งานทางด้านบัญชี
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับคุณภาพการปฏิบตั งิ านทางด้านบัญชี
คุณภาพการปฏิ บตั ิ งานทางด้านบัญชี
ด้านการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จ
ด้านกระบวนการปฏิบตั งิ าน
ด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ าย
รวม
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̅
𝒙

S.D.

ระดับ

อันดับ

4.43
4.46
4.41
4.43

0.61
0.60
0.64
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก

2
1
3
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จากตารางที่ 4 พบว่า คุณภาพการปฏิบตั งิ านทางด้านบัญชีโดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
และเมื่อวิเคราะห์ในแต่ละด้าน พบว่า คุณภาพการปฏิบตั งิ านทางด้านบัญชีทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับจากด้านที่มคี ่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านกระบวนการปฏิบตั งิ าน รองลงมาคือด้านการบรรลุ
เป้ าหมายความสาเร็จ และด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ าย ตามลาดับ
5. ผลการทดสอบสมมติ ฐาน
5.1 ผลการทดสอบสมมติฐานวัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชีและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรมี
อิทธิพลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีโดยภาพรวม
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณวัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชีและสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีโดยภาพรวม
Standardized
วัฒนธรรมองค์กรด้านการ Unstandardized
Coefficients
Coefficients
บัญชีและสภาพแวดล้อม
t
Sig.
ภายในองค์กร
B
Std. Error
Beta
ค่าคงที่
0.771
0.137
5.648
.000*
วัฒ นธรรมองค์ ก รด้ า น
การบัญชี
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
-0.011
0.030
-0.014
-0.365
.715
ด้านการมอบอานาจ
0.023
0.038
0.027
0.606
.545
ด้านการตัดสินใจ
0.024
0.041
0.028
0.598
.055
ด้านความเอือ้ อาทร
0.011
0.041
0.012
0.267
.790
ด้านความรูส้ กึ เป็ นส่วน
0.063
0.044
0.070
1.492
.154
หนึ่งขององค์กร
สภาพแวดล้ อ มภายใน
องค์กร
ด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
0.289
0.042
0.321
7.054
.000*
บุคคล
ด้านความก้าวหน้าใน
0.116
0.036
0.145
3.224
.001*
หน้าทีก่ ารงาน
ด้านการคงไว้และการ
0.307
0.040
0.358
7.661
.000*
เปลีย่ นแปลงระบบงาน
F =102.560, Sig. = .000*, R2 = 0.677, Adjusted R2 = 0.671
VIF = 1.771 – 2.890, Tolerance = 0.346 – 0.565, Durbin-Watson = 1.872
*มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชีและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
สามารถอธิบายคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีโดยภาพรวมได้ เท่ากับ 67.10% ยังพบว่า ค่า
VIF อยู่ในระดับทีค่ ่าน้อยกว่า 10 และค่า Tolerance อยู่ในระดับทีไ่ ม่ใกล้เคียง 0 แสดงให้เห็นว่าไม่เกิดปัญหา
ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั เอง และค่า Durbin-Watson มีค่า 1.872 ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 1.50-2.50 แสดง
ให้เห็นว่าค่าความคลาดเคลื่อนเป็ นอิสระต่อกัน
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ผลการวิเ คราะห์ค วามถดถอยแบบพหุ คูณ พบว่ า สภาพแวดล้ อ มภายในองค์ ก รทัง้ 3 ด้ า น
มีอทิ ธิพลทางบวกต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบตั งิ านบัญชีโดยภาพรวมอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 โดยด้านที่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีโดยภาพรวมเรียงลาดับจาก
มากไปน้ อย ได้แ ก่ ด้า นการคงไว้แ ละการเปลี่ยนแปลงระบบงาน มีค่าสัมประสิทธิถ์ ดถอยเท่ากับ 0.358
รองลงมาคือด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ 0.321 และด้านความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน มีค่าสัมประสิทธิ ์ถดถอยเท่ากับ 0.145 ตามลาดับ ส่วนวัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชีทงั ้
5 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการมอบอานาจ ด้านการตัดสินใจ ด้านความเอื้ออาทร และด้าน
ความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร ไม่มอี ทิ ธิพลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีโดยภาพรวม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
และยังพบว่า สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้านการคงไว้และ
การเปลี่ยนแปลงระบบงานมีอทิ ธิพลทางบวกต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบตั งิ านบัญชีด้านความพึง
พอใจของทุกฝ่ ายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ .05 โดยสภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านที่มอี ทิ ธิพลต่อ
คุณภาพการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานบัญชีด้า นความพึง พอใจของทุก ฝ่ าย เรียงลาดับจากมากไปน้ อย
ได้แ ก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุค คล รองลงมาคือ ด้านการคงไว้และการเปลี่ยนแปลงระบบงาน และ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรด้านความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร ตามลาดับ

สรุปและอภิ ปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่ามีประเด็นสาคัญทีน่ ามาอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
วัฒนธรรมองค์กรด้านการบัญชีทงั ้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านการมอบอานาจ ด้าน
การตัดสินใจ ด้านความเอื้ออาทร และด้านความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
และวัฒนธรรมองค์กรทัง้ 5 ด้านไม่มผี ลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีโดยภาพรวมอย่างมี
นัยสาคัญ
ด้า นความซื่อ สัต ย์สุ จ ริต ไม่ มีผ ลกับ คุ ณ ภาพการปฏิบัติง าน เนื่ อ งจากในการปฏิบัติง านของ
พนักงานในองค์กรมีกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่กาหนดไว้ให้พนักงานได้นามายึดถือปฏิบตั แิ ละนามาใช้ใ น
การปฏิบตั งิ าน จึงอาจเป็ นผลทาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตไม่มคี วามสัมพันธ์และผลกระทบ
กับ คุ ณ ภาพการท างานโดยรวม ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ งานวิจ ัย ของ พจนี ศรีสุ น นท์ (2559, น. 48) พบว่ า
จรรยาบรรณวิชาชีพด้านความโปร่งใส ไม่มคี วามสัมพันธ์และผลกระทบกับคุณภาพงานตรวจสอบบัญชี อาจ
เนื่องจากตามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่ศกึ ษาไม่ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องนี้ และอาจเกิดจาก
ผู้ปฏิบตั ิงานต้องปฏิบตั ิงานตามข้อกฎหมายหรือข้อบังคับที่มอี ยู่แล้ว จึงทาให้กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านความโปร่งใสไม่ มคี วามสัมพันธ์และผลกระทบกับคุณภาพงานตรวจสอบ
บัญชี
ด้านการมอบอานาจ ไม่มผี ลกับคุณภาพการปฏิบตั งิ าน อาจมีการมอบอานาจให้แก่ผทู้ ไ่ี ม่เหมาะสม
หรือผู้ท่มี คี ุณสมบัติท่ไี ม่สามารถกระจายอานาจให้แก่ผู้ปฏิบตั ิงานให้เหมาะสมกับคนและงาน จึงทาให้การ
มอบอานาจในส่วนนี้ไม่มผี ลกับคุณภาพในการปฏิบตั งิ าน
ด้า นการตัด สิน ใจ ไม่ มีผ ลกับ คุ ณ ภาพการปฏิบัติง าน เนื่ อ งจากในองค์ก รขนาดใหญ่ จ ะต้องมี
กระบวนการในการตัด สินใจที่มลี าดับขัน้ ตอนที่ชดั เจน โดยในการจัดสินใจแต่ละขัน้ ตอนจะต้องอาศัยผู้มี
อานาจในการตัด สินใจ บุค ลากรในองค์ก รจึงเห็นว่า การตัดสินใจมี ลาดับขัน้ ตอนที่ชดั เจนจึงไม่ส่ง ผลต่อ
คุณภาพในการปฏิบตั งิ าน
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ด้านความเอื้ออาทร ไม่มีผลกับคุณ ภาพการปฏิบัติง าน เนื่องจากในบางองค์ก รมีก ารแข่ง ขัน
ค่อนข้างสูง จนทาให้บุค ลากรในองค์ก รไม่ได้มีก ารเอื้ออาทรซึ่ง กันและกัน เป็ นผลสืบเนื่องจากต้องการ
ความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน จึงทาให้มไิ ด้สนใจเพื่อร่วมงานด้วยกันเอง
ด้านความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร ไม่มผี ลกับคุณภาพการปฏิบตั ิงาน เนื่องจากวัฒนธรรม
องค์กรในบางองค์กร อาจมีการส่งเสริมในส่วนของความรู้สกึ เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร เช่น ในบางองค์กรที่
เป็ นองค์กรขนาดเล็กอาจไม่ได้มกี ารจัดกิจกรรมสารสัมพันธ์ภายในองค์กร หรืออาจไม่มกี ารปลูกฝัง่ วัฒนธรรม
องค์กรทีส่ บื ทอดกันมา
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ด้านสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน และด้านการคงไว้และการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
พบว่า ด้านสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีในด้านการบรรลุ
เป้ า หมายความส าเร็จ ด้า นกระบวนการปฏิบัติง าน ด้า นความพึง พอใจของทุ ก ฝ่ ายและด้า นภาพรวม
หมายความว่า การที่ผู้ปฏิบตั ิงานบัญชีมคี วามสัมพันธ์ท่ดี ีต่อเพื่อนร่วมงานสามารถทาให้งานที่ปฏิบตั ิอยู่มี
คุณภาพ มีความถูกต้อง มีความเชื่อถือได้ ส่งผลให้บริษทั มีภาพลักษณ์ทด่ี ี สุนิศา ศรีอุทยั (2561) กล่าวไว้ว่า
มิตสิ งิ่ แวดล้อมในการทางาน แบ่งออกเป็ น 3 มิติ คือ (1) มิตสิ มั พันธภาพ (Relationship Dimension) คือ การ
ทีบ่ ุคลากรรับรูว้ ่าตนเองและเพื่อนร่วมงานมีส่วนร่วมในงาน (2) มิตคิ วามก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงาน (Personal
Growth Dimension) คือ การรับรูใ้ นการจัดการกับสภาพแวดล้อมของการทางาน และ (3) มิตกิ ารคงไว้และ
การเปลีย่ นแปลงระบบงาน (System Maintenance and Change Dimensions) คือ การรับรูว้ ่าโครงสร้างของ
หน่วยงานนัน้ ชัดเจน ปั จจัยสภาพแวดล้อมในการทางาน จึงมีผลต่อความผูกพันของพนักงานในบริษทั คาล
บี้ธนาวัธน์ จากัด ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชี
ในด้านการบรรลุเป้ าหมายความสาเร็จ ด้านกระบวนการปฏิบตั ิงานและด้านภาพรวม หมายความว่า เมื่อ
ผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีได้รบั การเลื่อนตาแหน่ง ได้รบั ผลตอบแทนหรือความก้าวหน้าในหน้าทีก่ ารงานที่ดแี ละเป็ น
ที่น่าพอใจของผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชีกจ็ ะทาให้ผลงานที่ออกมามีคุณภาพหรือมีขอ้ ผิดพลาดน้อยที่สุด การคงไว้
และการเปลี่ยนแปลงของระบบงานมีอทิ ธิพลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผู้ปฏิบตั งิ านบัญชีด้านการบรรลุ
เป้ า หมายความส าเร็จ ด้า นกระบวนการปฏิบัติง าน ด้า นความพึง พอใจของทุก ฝ่ าย และด้า นภาพรวม
หมายความว่ า ในการปฏิบัติง าน เมื่อ มีก ารใช้เ ครื่อ งมือ ในการสื่อ สารหรือ กฎระเบีย บ ข้อ บัง คับ ที่มี
ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็ นวิธีการดาเนินการแบบดัง้ เดิมที่ดีอยู่แล้ว หรือวิธีการใหม่ท่นี าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาเอื้ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบตั งิ านก็จะทาให้คุณภาพของงานแต่ละครัง้ ที่ออกมามี
ความรวดเร็ว มีคุณภาพ เชื่อถือได้ สอดคล้องกับงานวิจยั สุทธิพงษ์ เกียรติวชิ ญ์ (2562) กล่าวว่า คุณภาพ
ชีวติ การทางานตามความเห็นของพนักงานขาย บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วสิ จากัด (มหาชน) ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในลาดับสุดท้ายคือ ด้านความก้าวหน้าและความมันคงในงาน
่
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรให้การ
สนับสนุนให้พนักงานขาย มีการแสวงหาความก้าวหน้าในการทางาน เช่น เปิ ดโอกาสให้พนักงานศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น การให้โอกาสที่จะได้รบั การมอบหมายงานที่ต้องใช้ความสามารถมากขึ้น มีความรับผิดชอบ
มากขึน้ ตลอดจนพิจารณาการเลื่อนขัน้ ไปในตาแหน่งที่สงู ขึน้ เพื่อทาให้พนักงานรูส้ กึ ถึงความมังคงในหน้
่
าที่
การงาน
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้รบั จากการวิจยั
1. ผูบ้ ริหารองค์กรควรให้ความสาคัญ สนับสนุน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในองค์กรทัง้ ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการคงไว้และการเปลี่ยนแปลงของระบบงาน และด้านความก้าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารงาน เพื่อให้คุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ านดีขน้ึ อันจะส่งผลให้องค์กรมีผลการดาเนินงาน
ดีขน้ึ สอดคล้องกับเป้ าหมายการประกอบธุรกิจเพื่อความมังคั
่ งสู
่ งสุดขององค์กร เช่น ส่งเสริมให้พนักงานมี
การแลกเปลี่ยนและแบ่งปั นข้อมูลใหม่ ๆ กับเพื่อนร่วมงาน สนับสนุนให้พนักงานแสดงการชื่นชมและชมเชย
กับผลงานหรือการกระทาที่ดขี องเพื่อนร่วมงาน มีนโยบายให้รางวัลหรือยกย่องชมเชยพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ าน
ดีเ ด่ น มีก ารส ารวจและให้ค วามสนใจในการพัฒ นาอาชีพ ของพนั ก งานอย่ า งสม่ า เสมอ เปิ ด โอกาสให้
ผู้ปฏิบัติง านที่มีค วามสามารถและผลงานที่โดดเด่ นได้เลื่อนตาแหน่ ง งาน สูง ขึ้น สนับสนุ นและให้โอกาส
พนักงานได้รบั การฝึ กอบรม สัมนา ศึกษาดูงาน เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง
จัดหาวัสดุอุปกรณ์และสิง่ อานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ านที่ทนั สมัย เพียงพอ และเหมาะสม มีการนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ นั สมัย เข้ามาใช้เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบตั งิ าน เป็ นต้น
2. ผู้บริห ารองค์ก รควรสนับ สนุ นและส่ง เสริม ให้ผู้ป ฏิบัติง านมีคุณ ภาพการปฏิบัติง านเพิ่ม ขึ้น
โดยเฉพาะด้านความพึงพอใจของทุกฝ่ ายด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการสร้างความรูส้ กึ เป็ นส่วนหนึ่ ง
ขององค์กร เช่น การให้ความสาคัญกับการสร้างความเข้าใจอันดีในแนวทางปฏิบตั งิ านเพื่อให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิด
ความผูกพันต่อองค์กร การให้ความสาคัญกับการสร้างให้บุคลากรมีค วามศรัทธาและยอมรับค่านิยมของ
องค์กร และมุ่งเน้นให้ผปู้ ฏิบตั งิ านมีความเต็มใจที่จะทุ่มเทและมีความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้องค์กรประสบความสาเร็จ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1. ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรด้านบัญชีท่มี ผี ลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ าน
บัญชีโดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสนทนากลุ่ม
(Focus group) เพื่อศึกษายืนยันว่าวัฒนธรรมองค์กรมิตใิ ดที่มผี ลและไม่มผี ลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านบัญชี
2. ศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมองค์กรในมิตอิ ่นื ที่มผี ลต่อคุณภาพการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในองค์กรอื่น เช่น องค์กรที่ดาเนินงานมานาน มีขนาดใหญ่และมีพนักงานจานวนมาก เพื่อนาผลการวิจยั ไป
ใช้เป็ นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพการดาเนินงานขององค์กร
3. ศึก ษาเปรีย บเทีย บอิท ธิพ ลของวัฒ นธรรมองค์ ก รที่มีผ ลต่ อ คุ ณ ภาพการปฏิบัติง านของ
ผูป้ ฏิบตั งิ านในองค์กรทีม่ สี ภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน เช่น องค์กรภาครัฐ กับ องค์กรภาคธุรกิจ เป็ นต้น
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