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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบัญชีในบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อศึกษา 1) ระดับการพัฒนาตนเองของพนักงานบัญชีในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบัญชีในบริษัทจดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ 3) ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบัญชีในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถามกลุ่ม
ตัวอย่างพนักงานบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวนทั้งสิ้น 232 คนวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยใช้ค่าสถิติ อันได้แก่ การแจกแจงความถี่ (frequencies distribution) ค่าร้อยละ(percentage) 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์เส้นทาง 
(path analysis) ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 35.02 ปี จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ท างานในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง มีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ ซ่ึงปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลาเฉลี่ย 7.34 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-20,000 บาท เป็นจ านวนมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างพนักงานบัญชี
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่าปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และการพัฒนา
ตนเองโดย ภาพรวมในระดับมาก (  =3.87, 3.46 และ 3.46 ตามล าดับ) นอกจากน้ีมีประสิทธิภาพในการท างานโดยเฉลี่ย 
70.02 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) พบว่าการพัฒนาตนเองใน
ด้านวิชาชีพได้รับอิทธิพลทางตรงจากปัจจัยลักษณะงาน ในด้านการได้รับการสนับสนุนการอบรมและการพัฒนา และปัจจัย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในด้านความต้องการแสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ และประสิทธิภาพในการ
ท างาน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการพัฒนาตนเองในด้าน วิชาชีพ จิตใจ และสังคม ปัจจัยลักษณะงานในด้านการสนับสนุน
การอบรมและการพัฒนา และปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในด้านความต้องการแสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศ นอกจากน้ียังได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยลักษณะงานในด้านการสนับสนุนการอบรมและการพัฒนา และปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในด้าน
การสนับสนุนการอบรมและการพัฒนา โดยผ่านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพด้วย 
ค าส าคัญ: การพัฒนาตนเอง, เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน, พนักงานบัญชี 
 

ABSTRACT 
The study of self-development to increase working efficiency of accountants working for the 

companies registered in The Stock Exchange of Thailand (SET) was aimed at studying 1) self-
development levels of accountants working for the companies registered inThe Stock Exchange of 
Thailand (SET) 2) working efficiency of accountants working for the companies registered in The Stock  
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Exchange of Thailand (SET)  and 3) casual factors affecting working efficiency of accountants 
working for the companies registered in The Stock Exchange of Thailand (SET). The questionnaires were 
constructed as a tool for collecting data from 232 accountants working for the companies registered in 
The Stock Exchange of Thailand (SET). The statistics used for analysis were SPSS/FW (Statistic Package for 
Social Sciences for Windows) with frequencies distribution, percentage, arithmetic mean, standard 
deviation, and path analysis. The research finding indicated that most of the accountants in the sample 
group was mostly female, aged 35.02 years old, and graduated Bachelor’s Degree. They worked as 
operating staff for The Stock Exchange of Thailand (SET) and earned Baht 15,001-20,000 per month. The 
accountants in this sample group indicated that job descriptive factors, need for achievement factors 
and self development were totally at high level (  =3.87, 3.46 and 3.46 respectively). Moreover, 
working efficiency was averagely 70.02%. The result of hypotheses tests by path analysis showed that 
self-development in profession got direct effect from the support of training and development in job 
descriptive factors and the search for high standards in need for achievement factors so the hypotheses 
were acceptable. Working efficiency got direct effect from self- development in profession, mind and 
society, the support of training and development in job descriptive factors and the search for high 
standards in need for achievement factors. Moreover it got indirect effect from the support of training 
and development in job descriptive factors and need for achievement factors through self- 
development in profession.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Keywords: Self-Development, Increase working efficiency, Accountants
 
1. บทน า 
 โดยปกติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ใน
องค์การน้ัน สามารถท าได้ 3 วิธีใหญ่ๆ คือวิธีการให้
การศึกษา (education) การฝึกอบรม (training) และ
การพัฒนา (development) ซ่ึงแต่ละวิธีจะแตกต่างกัน
ตามจุดเน้นของแต่ละวิธีการคือ การศึกษาเน้นที่ตัวบุคคล 
โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการด ารงชีวิต ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงานในอนาคต ในส่วนของการฝึกอบรม เน้นที่
งานที่ต้องปฏิบัติ โดยมุ่งแก้ปัญหาในการท างานของ
บุคคลที่เกิดขึ้นในขณะน้ัน เช่น เพื่อลดความผิดพลาด
หรือความสูญเสียของผลิตภัณฑ์ เป็นต้น และการพัฒนา
เน้นที่ตัวบุคคลและองค์การพร้อม ๆ กัน ท าให้เกิด
ความก้าวหน้าในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทั้งโดย
การเรียนรู้ ในทางตรงและทางอ้อม และเรียนรู้จาก
ประสบการณ์หรือการให้ค าปรึกษาแนะน าสอนงาน ซ่ึงจะ
เป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้ปฏิบัติงานและต่อองค์การ ทั้งน้ีการ
พัฒนาสามารถท าให้ได้หลายทาง เช่น การพัฒนาทาง
ก้ า วห น้ า ในสายอาชี พ ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน  ( career 
development)  ห รื อ ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง  ( self 
development) เป็นต้น ซ่ึงจ าเป็นต้องกระท าอย่าง

ต่อเน่ืองด้วย (ธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์, 2533 : 620-621) 
แม้ว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารถท าได้หลายวิธี 
เช่น การจัดฝึกอบรม การวางแผนอาชีพ หรือ การพัฒนา
ตนเอง เป็นต้น แต่หากพิจารณาศึกษาแล้วจะพบว่า การ
พัฒนาตนเองเป็นรากฐานของการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ 
กล่าวคือ ควรเริ่มที่จะให้บุคลากรในองค์การได้มีการ
พัฒนาปรับปรุงตนเองเสียก่อนที่จะพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ 
ซ่ึงการพัฒนาตนเองน้ันจะส่งผลดีต่อตนเอง ส่งเสริม
ความรู้สึกในคุณค่าแห่งตนให้สูงขึ้น และช่วยให้สามารถ
ท าหน้าที่ ได้เต็มศักยภาพ อีกทั้งยั งส่งผลดีต่อคนอ่ืน 
เน่ืองจากพฤติกรรมของแต่ละบุคคลมีอิทธิพลซ่ึงกันและ
กัน จึงนับได้ว่าเป็นการเตรียมตนให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดี
ของผู้ อ่ืน และส่ งผลต่อหน่วยงานโดยส่ ง เสริ มถึ ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานด้วย 
 การพัฒนาตนเองของพนักงานในองค์การจึงมี
ความส าคัญต่อองค์การ ในการพัฒนา ตนเองของ
พนักงาน โดยเฉพาะปัจจัยลักษณะงาน ปัจจัยแรงจูงใจ
สัมฤทธ์ิ หากองค์การใดไม่มีปัจจัยดังกล่าวที่สนับสนุน 
ส่งเสริมหรือเอ้ือต่อการพัฒนาตนเองของพนักงานแล้ว 
ท าให้พนักงานในองค์การไม่มีการพัฒนาตนเอง ซ่ึงส่งผล
ให้องค์การไม่มีการพัฒนา องค์การน้ันๆ ย่อมไม่สามารถ
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บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การตลอดจนองค์การไม่
สามารถด ารงอยู่ได้ 
 การศึกษาครั้งน้ีได้ท าการศึกษาในบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิด
สภาพคล่อง ในการระดมเงินทุนจากสาธารณะได้
โดยสะดวกในลักษณะของการแลกเปลี่ยนซ้ือขายตราสาร
ทุนของบริษัทต่างๆ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand 
- SET) ซ่ึงฝ่ายหรือแผนกที่มีความใกล้ชิดกับตัวเลขการใช้
จ่ายเงินทุนของแต่ละบริษัท หลีกเลี่ยงฝ่าย/แผนกบัญชี
เสียไม่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท าบัญชีรายงานผล
ประกอบการบริ ษัทประจ าปียื่ นแก่กรมสรรพากร
ตรวจสอบ (กรรมสรรพากร , 2551) ท าให้ฝ่าย/แผนก
บัญชีจ าต้องปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ถูกต้อง
แม่นย าและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อไม่ให้บริษัทต้อง
รับผิดทั้งโทษทางแพ่งและอาญาจากการละเลยการปฏิบัติ
หน้าที่ การพัฒนาศักยภาพด้านบุคลากรของพนักงาน
บัญชีจึงมีความส าคัญยิ่ง เ น่ืองด้วยประสิทธิภาพการ
ท างานจะขึ้นอยู่ กับความสามารถในการท างานของ
พนักงาน ดังน้ันทางบริษัทฯ จึงต้องมีนโยบายในการ
พัฒนาบุคลากรทางบัญชีให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง
เพื่อตอบรับกับความต้องการของบริษัทฯ อันส่งผลให้เป็น
บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
ที่บริษัทวางไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยจึง
มีความสนใจที่จะศึกษา การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบัญชีในบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผลที่ได้
จากการวิจัยครั้งน้ีจะน าไปใช้เพื่อเป็นแนวทางในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตนเองของพนักงานฝ่าย
บัญชีของบริษัทฯ ในด้านลักษณะงาน และการสร้าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการท างาน เพื่อการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพส่งผลดีต่อธุรกิจและสภาวะจิตใจของ
พนักงาน 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับการพัฒนาตนเองของ
พนักงานบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

2.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 

3. เพื่ อศึ กษาปั จ จัย เชิ งสา เหตุ และผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบัญชีในบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของเน้ือหาการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีมุ่ง
ศึกษาถึงการพัฒนาตนเองในการท างานของพนักงาน
บัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในเรื่อง การพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนา
ทางร่างกาย การพัฒนาทางจิตใจ และการพัฒนาทาง
สังคม และปัจจัยลักษณะงาน  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และ
การพัฒนาตนเองที่มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน ขอบเขตของประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ ในการวิจัยคือ บริ ษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน
ทั้งสิ้น 549 บริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2551 (ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2551) ส าหรับกลุ่มตัวอย่าง
ที่ใช้ในการวิจัย ค านวณโดยใช้สูตร Taro Yamane 
(Taro, Yamanae, 1973 : 1,089) ที่ความน่าจะเป็นของ
ความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 0.05 ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาจ านวนทั้งสิ้น 232 บริษัท โดยจะศึกษา 
พนักงานบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย บริษัทละ 1 คนเพื่อเป็นตัวแทนของแต่
ละบริษัท ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างพนักงานบัญชีที่ศึกษา
จ านวนทั้งสิ้น 232 คน ขอบเขตของระยะเวลาที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีใช้ระยะเวลาในการวิจัยทั้งสิ้น 7 เดือน ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ. ศ. 2551 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2551 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) 
โดยใช้แบบสอบถาม (questionnaires) เป็นเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลขออง
พนักงานบัญชี  ปัจจัยลักษณะงานปัจจัยแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ การพัฒนาตนเอง และประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  โดยใช้ค่าสถิติได้แก่ การ
แจกแจงความถี่ (frequencies distribution) ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (arithmetic mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เพื่อศึกษาปัจจัย
เชิงสาเหตุและผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
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(multiple regression) วิธีทางตรง (enter) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
4. ผลการวิจัย 

จากการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
บัญชีอันได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา กลุ่ม
อุตสาหกรรมของบริษัทที่จดทะเบียน ต าแหน่งงาน 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานบัญชี ของบริ ษัทที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 อายุ 
31-40 ปีเป็นช่วงอายุที่พบมากที่สุด จ านวน 109 คน 
ร้อยละ 47.0  คิดเป็นอายุเฉลี่ย 35.02 ปี โดยส่วนใหญ่
จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 72.0 จบการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 50.4 
ท างานในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จ านวน
มากที่สุด 44 คน  คิดเป็นร้อยละ 19.0 ส่วนใหญ่ท างาน
ในต าแหน่งระดับปฏิบัติการ จ านวน 162 คน คิดเป็นร้อย 
ละ 69.8 ซ่ึงปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 6-10 ปี จ านวน 
111 คน ร้ อยละ  47.8 คิด เป็นระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 7.34 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-20,000 บาท จ านวน 71 คน มีจ านวนถึงร้อยละ 
30.6  

ปัจ จัยลักษณะงานในด้านโครงสร้างของ
องค์การ ความผูกพันในการท างาน ความม่ันคงในการ
ท างาน ความคาดหวังในการท างาน การสนับสนุนการ
อบรมและการพัฒนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงานบัญชี
ของบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยเห็นว่าปัจจัยลักษณะงานโดยภาพรวมในระดับมาก (
 =3.87) โดยเห็นว่า โครงสร้างขององค์การ (  =
4.02) ความม่ันคงในการท างาน (  =4.01)  ความ
คาดหวังในการท างาน (  =3.92) ความผูกพันในการ
ท างาน (  =3.76) การสนับสนุนการอบรมและการ
พัฒนา (  =3.62) จัดอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาราย
ด้านพบว่าโครงสร้างขององค์การ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 
การบริหารงานแต่ละส่วนมีความเป็นเอกภาพ และมี
ความคล่องตัวมีความเข้าใจในโครงสร้างการท างานของ
องค์ กร ในระดับมากที่ สุ ด  (  =4.36 และ  4 .29 ) 
รองลงมา โครงสร้างขององค์กรมีการจัดส่วนงานแบ่งตาม
ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนในระดับมาก (  =4.14) 

และพอใจในนโยบายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ในองค์กร
ระดับปานกลาง ( =3.29) 

ความผูกพันในการท างาน กลุ่มตัวอย่างมีความ
เต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์การ
ประสบความส าเร็จ (  =4.02) การเสริมสร้างความ
ผูกพัน ความรัก และหวงแหนต่อองค์กร (  =3.75) มี
ความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ท างานในองค์กรแหงน้ีและแม้มี
โอกาสเปลี่ยนงานที่ได้ค่าตอบแทนสูงกว่าท่านยังคงเลือก
ท างานกับองค์กรแห่งน้ี ( เท่ากัน=3.63) 

ความม่ันคงในการท างาน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 
หลักเกณฑ์ที่องค์กรใช้ในการพิจารณาความผิดมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด (  =4.42) เห็นว่า หน้าที่ที่
ท่านปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเป็นงานที่ไม่เสี่ยงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน (  =4.11) ต าแหน่งหน้าที่ที่ท่านปฏิบัติอยู่
เป็นงานที่ ม่ันคงไม่ต้องถูกออกจากงานโดยง่าย (
=4.05) ท่านรู้สึกว่าองค์กรที่ท างานอยู่มีความม่ันคงและมี
โอกาสเติบโตอย่างต่อเน่ือง (  =3.46) จัดอยู่ในระดับ
มาก ความคาดหวังในการท างาน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า 
งานที่ท าอยู่ในขณะน้ี สามารถท าให้ก้าวหน้าได้ในระดับ
มากที่ สุ ด      (  =4.39)  เห็น ว่า  คุณสมบัติ และ
ประสบการณ์ตัวท่านมากพอที่จะได้รับการสนับสนุนให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น และสามารถจะน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการท างานไปประกอบวิชาชีพทาง
บัญชีส่วนตัวได้ในระดับมาก (  =4.08 และ 3.95) และ
คาดหวังในผลงานที่ท าอยู่  จะน ามาซ่ึงการได้รับการ
ยอมรับยกย่อง และนับถือในระดับปานกลาง ( =3.25)  

การสนับสนุนการอบรมและการพัฒนา กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีการเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น เพื่ อน า ไปพัฒนาปรับปรุ งการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และมีโอกาสได้แสดงผลงานอย่าง
อิสระเต็มที่ภายใต้กรอบงานที่ก าหนดในระดับมาก (
=3.97 และ 3.78) และได้รับสนับสนุนให้ศึกษาต่อนอก
เวลาท างาน และมีโอกาสได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และทักษะความช านาญมากขึ้นในระดับปานกลาง 
( =3.38 และ 3.33) 

จากการศึกษา ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในด้าน
ต้อง การ จริ ย ธร รมในการท า งาน ค วามต้อง การ
ค่าตอบแทน  ความต้องการแสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศ 
ความต้องการแข่งขันในการท างาน ความต้องการ
สถานะภาพที่สูงขึ้น และความต้องการที่จะเอาชนะ
ปัญหาต่างๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงานบัญชีของบริษัท
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ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นว่า
ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิโดยภาพรวมในระดับมาก         
(  =3.46) โดยมีความต้องการจริยธรรมในการท างาน 
ความต้องการแสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศ ความต้องการ
แข่งขันในการท างาน ความต้องการที่จะเอาชนะปัญหา
ต่าง (  =3.76, 3.68 และ 3.52 ตามล าดับ) มีความ
ต้องการค่าตอบแทน  และความต้องการสถานะภาพที่
สู งขึ้ นในระดับปานกลาง (  =3.19 และ 3.14 
ตามล าดับ) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าความต้องการ
จริยธรรมในการท างาน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการท างาน
ควรเน้นความซ้ือสัตย์สุจริต และท างานเป็นทีมระหว่าง
กันและกัน การปฏิบัติหน้าที่ควรค านึงถึงจรรยาบรรณใน
วิชาชีพทางบัญชี การท างานในโดยยึดถือผลประโยชน์
ส่วนร่วมมากกว่าส่วนตน (  =4.20, 4.05 และ 3.81 
ตามล าดับ) และเห็นว่าควรมีข้อก าหนดเก่ียวกับจริยธรรม 
(Code of Conduct) ที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนใน
ระดับปานกลาง (  =2.99) 

ความต้องการค่าตอบแทนกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
ค่าตอบแทนที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมรายได้พิเศษ 
เช่น ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส ที่ได้รับมีความเหมาะสม การ
พิจารณาปรับอัตราเงินเดือนประจ าปีมีความเหมาสม 
และสวัสดิการต่างๆ ที่ได้รับ เช่น ค่ารักษาพยาบาล การ
ลาหยุดค่าเดินทาง มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปาน
กลาง (  =3.31, 3.21, 3.19 และ 3.06 ตามล าดับ) 

ความต้องการแสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศ กลุ่ม
ตัวอย่ าง เห็นว่าควร มีแบบอย่ างของแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศให้ศึกษาเป็นกรณีศึกษา (Case 
Study) การให้การสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อพัฒนา
ทักษะ ความรู้ความสามารถในการท างานอย่างต่อเน่ือง (
 =4.11 และ 3.77 ตามล าดับ) และควรก าหนดตัวชี้วัด 
(Indicator) มาตรฐานผลของงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร
ชัดเจน และให้อิสระในการท างานตามความคิดในเชิง
สร้างสรรค์ อันน ามาซ่ึงผลงานที่เป็นเลิศในระดับปาน
กลาง (  =3.45 และ 3.38 ตามล าดับ) 

ความต้องการแข่งขั นในการท างาน กลุ่ ม
ตัวอย่างเห็นว่าควรมีความมานะพยายาม ไม่ย่อท้อต่อ
ความยากล าบากในการท างานถึงแม้ผลงานจะไม่ดีก็ตาม 
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันการท างานอย่างเสรีในลักษณะ
ทีมงาน ผลการปฏิบัติงานของท่านสามารถเทียบเคียงกับ
เพื่อนร่วมงาน และการปฏิบัติงานในองค์กรแห่งน้ี มี

โอกาสก้าวหน้าทัดเทียมกับ องค์กรอ่ืนในระดับปานกลาง 
( =4.18, 3.61, 3.20 และ 3.08 ตามล าดับ) 

ความต้องการสถานะภาพที่สูงขึ้น กลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าการพิจารณาต าแหน่งหน้าที่การงานมีความ
ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ( =4.01) ประสบการณ์
ในงานที่ท าอยู่  สามารถยกระดับความรับผิดชอบใน
ต าแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ การได้รับโอกาสในการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในส่วนของงานที่ไม่ถนัด เพื่อเป็น
การยกระดับความสามารถของตนอยู่ในระดับปานกลาง (
 =3.26 และ 2.97 ตามล าดับ) และการได้รับโอกาส
การเป็นผู้น าในแต่ละส่วนงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบ
อยู่ในระดับน้อย ( =2.30) 

ความต้องการที่จะเอาชนะปัญหาต่างๆ กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าทุกปัญหาต่างมีทางแก้ไข ไม่ควรหลบหลีก
หรือปัดความรับผิดชอบ ปัญหาเฉพาะหน้าถือเป็นสิ่งท้า
ทายที่ต้องเผชิญและแก้ไข ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ยึด
เป็นครู เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก (  =3.61, 
3.51 และ 3.43ตามล าดับ) และปรับเปลี่ยนวิกฤติของ
ปัญหาให้เป็นโอกาสในการพิสูจน์ความสามารถอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( =3.37)  

จากการศึกษาการพัฒนาตนเอง ในด้านการ
พัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนาทางร่างกาย การพัฒนาทาง
จิตใจ และการพัฒนาทางสังคม พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
พนักงานบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยมีการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมในระดับ
มาก (  =3.46) โดยมีการพัฒนาทางวิชาชีพ การพัฒนา
ทางจิตใจ  การพัฒนาทางร่างกายในระดับมาก (
=3.64, 3.62 และ 3.45 ตามล าดับ) และการพัฒนาทาง
สังคมในระดับปานกลาง (  =3.11) เม่ือพิจารณาราย
ด้านพบว่าความต้องการจริยธรรมในการท างาน กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่า การพัฒนาทางวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างได้
ท า ง านที่ มี ค ว ามยุ่ ง ย ากสลั บ ซับ ซ้อน เพื่ อพิ สู จ น์
ความสามารถของตน การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้มี
ความรู้ความช านาญในวิชาชีพบัญชีอยู่ตอลดเวลา และ
การฝึกฝนการท างานที่หลากหลายจนเกิดความเชี่ยวชาญ
และช านาญในการแก้ปัญหาในระดับปานกลาง (
=4.06, 3.74 และ3.63 ตามล าดับ) และเกิดแนวความคิด
ใหม่ที่ ช่วยสร้างสรรค์และพัฒนางานให้ดีขึ้นในระดับปาน
กลาง  ( =3.13) 
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การพัฒนาทางร่างกาย กลุ่มตัวอย่างมีการดูแล
รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ในระดับมาก (  =4.13) และการพัฒนาสมรรถภาพทาง
กายโดยการออกก าลังกายเพื่อให้การท างานของร่างกาย
ปกติ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานให้เหมาะสม
ทั้งท่าน่ัง การท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือโต๊ะท างาน 
รวมถึงการบริหารร่างกายด้วยการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ 
ของร่างกาย และหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อผลเสียของ
สุขภาพร่างกาย เช่น การรับประทานขนมขบเคี้ยว
ระหว่างท างาน การเพ่งสายตาขณะท างานในพื้นที่แสง
สว่างไม่เพียงพอ การน่ังท างานในที่อากาศเย็นใกล้
เครื่องปรับอากาศ ในระดับปานกลาง (  =3.34, 3.28 
และ 3.04 ตามล าดับ)  

ก า ร พั ฒ น า ท า ง จิ ต ใ จ  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี
จรรยาบรรณในวิชาชีพทางบัญชี และรักษาวินัยใน   การ
ท างานในระดับมาก (  =4.13 และ 3.93 ตามล าดับ) 
และการฝึกฝนตนเองให้มีจิตใจม่ันคง มีสติ ยึดม่ันในหลัก
ศีลธรรม การมองโลกในแง่ดี อันน ามาซ่ึงความสุขทาง
จิ ต ใ จ ในร ะดั บป านก ลา ง  (  =3.22 แ ละ  3 . 1 8 
ตามล าดับ) 

การพัฒนาทางสังคม กลุ่มตัวอย่างมีการ
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันระหว่าง เพื่อนร่วมงาน การเป็น
มิตรกับเพื่อนร่วมงานเห็นอก เห็นใจผู้ อ่ืน การเป็นผู้
เสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนร่วม และการรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืนเป็นทั้งผู้น าและผู้ตามที่ดีในระดับปานกลาง ( 
=3.29, 3.09, 3.05 และ 3.00 ตามล าดับ) 

จากการศึกษา ประสิทธิภาพในการท างานโดย
วัดจากจ านวนใบรายการบัญชีที่จัดท าจ านวนใบรายการ
บัญชีที่ผ่านการตรวจสอบ จ านวนใบรายการบัญชีที่ไม่
ผ่านการตรวจสอบ หลังจากน้ันค านวณอัตราร้อยละของ
จ านวนใบรายการบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบจากจ านวนใบ
รายการบัญชีที่จัดท าทั้งหมดในแต่ละวัน 
ตารางที่ 6  จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนก
ตามประสิทธิภาพในการท างาน (n=232) 
 
ประสิทธิภาพในการท างาน (   = 
70.02, S.D. = 5.14) 

จ านวน 
(คน) 

ร้ อ ย
ละ 

  0-25 เปอร์เซ็นต์ 
  25-50 เปอร์เซ็นต์ 
  51-75 เปอร์เซ็นต์ 
  76-100 เปอร์เซ็นต์ 

6 
24 
163 
39 

2.6 
10.3 
70.3 
16.8 

  รวม 232 100.0 
จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างพนักงาน

บัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยส่วนใหญ่จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.3 มีประสิทธิภาพในการท างาน 51-75 เปอร์เซ็นต์ 
รองลงมา  ป ระสิท ธิภ าพในการท า งาน 76 -100 
เปอร์ เ ซ็นต์  จ านวน 39 คน คิด เป็นร้ อยละ 16.8 
ประสิทธิภาพในการท างาน 25-50 เปอร์เซ็นต์ และ 0-25 
เปอร์เซ็นต์ จ านวน 24 และ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 
และ 2.6 ตามล าดับ โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพใน การ
ท างานเฉลี่ย 70.02 เปอร์เซ็นต์ 
  การทดสอบสมมติฐานครั้งได้ใช้การวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและ
ผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบัญชีใน
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โ ด ย ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ถ ด ถ อย เ ชิ ง พ หุ  ( multiple 
regression) วิธีทางตรง (enter) เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ตัวแปรเข้าสู่การวิเคราะห์แบบจ าลองหรือโมเดลลดรูปที่ดี
ที่สุด จากแนวคิดของแบบจ าลองวัดประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ผู้ วิจัยได้บูรณาการขึ้น 
พบว่า ค่า Path Coefficient ระหว่างตัวแปรที่ใช้ในการ
วิจัยยังไม่เหมาะสมเน่ืองจากค่า Path Coefficient บาง
ค่าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  จึงต้องตัดตัวแปรที่ให้ค่า 
Path Coefficient ที่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ออก
จนกว่าค่า Path Coefficient ทุกค่าจะมีนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.05  และแทนค่า Path Coefficient ที่ได้จาการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุ  (Multiple Regression 
Analysis) โดยวิธีทางตรง (Enter) ที่ได้ปรับแล้วลงใน
สมการโครงสร้าง จึงจะเป็นแบบจ าลองวัดประสิทธิภาพ
ในการท างานของพนักงานบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดีที่สุด  

ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองวัดประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดีที่สุด แสดงให้เห็นว่า
ประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานบัญชีในบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเกิดขึ้น
มาก ย่อมขึ้นอยู่กับการได้รับการสนับสนุนการอบรมและ
การพัฒนา ความต้องการแสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศมาก
ขึ้น และการพัฒนาตนเองในทางที่ดีในวิชาชีพ จิตใจและ

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 
 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 7 ~ 
 

สังคม (Path Coefficient = 0.448, 0.610, 0.327, 
0.455 และ 0.308 ตามล าดับ)  

นอกจาก น้ีการพัฒนาตนเองในทางที่ดี ใน
วิชาชีพ ยังขึ้นอยู่กับการได้รับการสนับสนุนการ อบรม
และการพัฒนา และความต้องการแสวงหามาตรฐานที่ดี
เลิศมากขึ้น (Path Coefficient = 0.331 และ 0.425 
ตามล าดับ) 

เม่ือพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิการผันแปร (R2) 
กล่าวได้ ว่า ปัจจัยลักษณะงานในด้านการได้รับการ
สนับสนุนการอบรมและการพัฒนา ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิในด้านความต้องการแสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศ 
และการพัฒนาตนเองในวิชาชีพ จิตใจและสังคม สามารถ
ร่วมกันอธิบายการผันแปรของประสิทธิภาพในการท างาน
ของพนักงานบัญชี ในบริ ษัทที่ จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ร้อยละ 53.0 (R2= 
0.530x100) ที่เหลือตัวผิดพลาด (Residue Variable : 
eY) สามารถอธิบายการผันแปรของประสิทธิภาพในการ
ท างานได้ร้อยละ 47.0 ((1- R2) x100)  
  สรุปได้ ว่า “ประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจะเกิดขึ้นมาก ย่อมขึ้นอยู่กับการพัฒนา
ตนเองในวิชาชีพ จิตใจและสังคม ลักษณะงานในด้านการ
ได้รับการสนับสนุนการอบรมและการพัฒนา และ
แรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธ์ิในด้านความต้องการแสวงหา
มาตรฐานที่ดีเลิศที่มากขึ้น นอกจากน้ีพนักงานที่มีการ
พัฒนาตนเองในวิชาชีพอยู่ตลอดเวลา น่าจะมีเหตุปัจจัย
มาจากลักษณะงานในด้านการได้รับการสนับสนุนการ
อบรมและการพัฒนา และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในด้าน
ความต้องการแสวงหา มาตรฐานที่ดีเลิศเพิ่มขึ้นด้วย” ใน
การศึกษาครั้งได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 
  สมมติฐานที่ 1 การพัฒนาตนเองได้รับอิทธิพล
ทางตรงจากปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัยแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิ ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  พบว่าที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าปัจจัยลักษณะงานในด้าน
การได้รับการสนับสนุนการอบรมและการพัฒนา ปัจจัย
แรง จูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ิในด้ านความต้องการแสวงหา
มาตรฐานที่ดีเลิศ มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาตนเอง
ในวิชาชีพ (Path Coefficient = 0.331 และ 0.425 
ตามล าดับ) น่ันคือ ถ้าพนักงานบัญชีในบริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับการ

สนับสนุนการอบรมและการพัฒนา หรือความต้องการ
แสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศมากขึ้น จะมีการพัฒนาตนเอง
ในทางที่ดีในวิชาชีพ  
 สรุปได้ว่า การพัฒนาตนเองในด้านวิชาชีพได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากปัจจัยลักษณะงาน ในด้านการได้รับ
การสนับสนุนการอบรมและการพัฒนา และปัจจัย
แรง จูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ิในด้ านความต้องการแสวงหา
มาตรฐานที่ดีเลิศ จึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 สมมติฐานที่  2 ประสิทธิภาพในการท างาน
ได้รับ อิทธิพลทางตรงจากการพัฒนาตนเอง ปัจจัย
ลักษณะงานและปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ นอกจากน้ียัง
ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยลักษณะงาน และปัจจัย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิโดยผ่านการพัฒนาตนเองด้วย  
 ผลการทดสอบสมมติฐานโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)  พบว่าที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า ปัจจัยลักษณะงานในด้าน
การได้รับการสนับสนุนการอบรมและการพัฒนา ปัจจัย
แรง จูงใจใฝ่ สัมฤทธ์ิในด้ านความต้องการแสวงหา
มาตรฐานที่ดี เลิศ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานโดยผ่านการพัฒนาตนเองใน
ด้านวิชาชีพ (Path Coefficient = 0.448 และ 0.610 
ตามล าดับ ) น่ันคือ ถ้าพนักงานบัญชี ในบริษัทที่ จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับการ
สนับสนุนการอบรมและการพัฒนา หรือความต้องการ
แสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศมากขึ้น ประสิทธิภาพในการ
ท างานจะเกิดมากขึ้น นอกจากน้ี การพัฒนาตนเองใน
ด้านวิชาชีพ จิตใจ และสังคม ยังมีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพในการท างาน (Path Coefficient = 
0.327, 0.455 และ 0.308 ตามล าดับ) น่ันคือถ้าพนักงาน
บัญชีในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยมีการพัฒนาตนเองในทางที่ดีในด้านวิชาชีพ 
จิตใจ และสังคม จะมีผลให้ประสิทธิภาพในการท างาน
สูงขึ้นด้วย 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการท างาน ได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากการพัฒนาตนเองในด้าน วิชาชีพ 
จิตใจ และสังคม ปัจจัยลักษณะงานในด้านการสนับสนุน
การอบรมและการพัฒนา  และปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ในด้านความต้องการแสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศ นอกจากน้ี
ยังได้รับ อิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยลักษณะงานในด้าน
การสนับสนุนการอบรมและการพัฒนา และปัจจัย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในด้านการสนับสนุนการอบรมและ
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การพัฒนา โดยผ่านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพด้วย จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
5. สรุปผลการวิจัย 

สรุปได้ว่า ประสิทธิภาพในการท างาน ได้รับ
อิทธิพลทางตรงจากการพัฒนาตนเองในด้าน วิชาชีพ 
จิตใจ และสังคม ปัจจัยลักษณะงานในด้านการสนับสนุน
การอบรมและการพัฒนา  และปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ
ในด้านความต้องการแสวงหามาตรฐานที่ดีเลิศ นอกจากน้ี
ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยลักษณะงานในด้ าน
การสนับสนุนการอบรมและการพัฒนา และปัจจัย
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในด้านการสนับสนุนการอบรมและ
การพัฒนา โดยผ่านการพัฒนาตนเองในวิชาชีพด้วย จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. จากผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างพนักงาน
บัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเห็นว่าปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิด้านความ
ต้องการสถานะภาพที่สูงขึ้นเก่ียวกับการได้รับโอกาสการ
เป็นผู้น าในแต่ละส่วนงานที่มอบหมายให้รับผิดชอบใน
ระดับน้อย (  =2.30) จึงเห็นควรให้ฝ่ายบัญชีของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปลูกฝัง
และเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น า (leadership) ให้เกิด
กับกลุ่มผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งสับเปลี่ยนให้โอกาสหมุนเวียน
การเป็นผู้น าในแต่ละช่วงเวลา อันส่งผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในฝ่ายงานให้มีความเพรียมพร้อมที่
ท างานได้ทุกสภาวการณ์ 

2. จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยลักษณะงานใน
ด้านการได้รับการสนับสนุนการอบรมและการพัฒนา 
ปัจจัยแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในด้านความต้องการแสวงหา
มาตรฐานที่ดีเลิศ มีอิทธิพลทางตรงต่อการพัฒนาตนเอง
ในวิชาชีพ (Path Coefficient = 0.331 และ 0.425 
ตามล าดับ) น่ันคือถ้าพนักงานบัญชีในบริษัทที่จดทะเบียน
ในลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับการสนับสนุนการ
อบรมและการพัฒนา หรื อความต้องการแสวงหา
มาตรฐานที่ดีเลิศมากขึ้น จะมีการพัฒนาตนเองในทางที่ดี

ในวิชาชีพ จึงเห็นควรให้ฝ่ายบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลักดันนโยบายการ
ส่ ง เ สริ มและส นับสนุน เพื่ อพัฒนาทักษะ  ความรู้
ความสามารถผ่านการฝึกอบรม ประชุม/สัมมนา ศึกษาดู
งานจากกรณีศึกษา (Case Study) โดยเฉพาะความถนัด
ทางวิชาชีพเฉพาะทาง พร้อมทั้งให้อิสระในการท างาน 
ตลอดจนก าหนดตัวชี้วัด (Indicator) มาตรฐานผลของ
งานที่เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็น
ธรรมในการวัดผลของงาน 
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