
ปัจจยัด้านการบริหารความเส่ียงท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 
ของพนักงานบญัชีในเขตกรงุเทพมหานคร 
RISK MANAGEMENT FACTORS THAT AFFECT TO OPERATIONAL EFFICIENCY 
OF ACCOUNTING STAFF IN BANGKOK. 

สดุารตัน์  ประสงคส์ดุ 
บทคดัย่อ  

การค้นคว้าอิสระครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1)ปัจจัยด้านการบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร 2)เพื่อศกึษาความสมัพนัธก์ารบรหิารความ
เสีย่งที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างที่ใช้    
ในการวจิยัพนกังานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา การทดสอบ 
T-Test One Way ANOVA การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดยีวและทดสอบรายคู่ดว้ยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe’s) 
และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)               
          จากการวจิยัในครัง้นี้พบว่าพนกังานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ โดยเพศหญงิมรีะดบั
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากกว่าเพศชาย จ าแนกตามอายุ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่าแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยช่วงอายุ 26-35 ปี มคี่าเฉลีย่ดา้นปรมิาณผลงาน ดา้นคุณภาพงาน และดา้นความ
รวดเรว็ในการท างาน มีประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานมากกว่าอายุ 20 -25 ปี และ 46-55 ปี มปีระสทิธภิาพในการ
ท างานดา้นปรมิาณงาน ดา้นคุณภาพงาน และดา้นความรวดเรว็ในการท างาน อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
รายได้เฉลี่ยต่อเดอืนพบว่าผู้ทีม่รีายได ้35 ,001 ขึน้ไปมคี่าเฉลีย่ดา้นปรมิาณผลงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านความ
รวดเรว็ในการท างานมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมาก ทัง้นี้อาจเป็นเพราะพนักงานทีม่รีายไดสู้งมกัมคีุณภาพใน 
การปฏิบัติงานสูง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานพบว่าภาพรวมแตกต่างกันทัง้นี้อาจเป็นเพราะพนักงานที่มีระยะเวลา
ปฏบิตังิาน ทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนัขึน้อยู่กบัประสบการณ์และความช านาญ  
สถานภาพการสมรส ระดบัการศกึษา ต าแหน่ง ไม่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การบริหารจดัการความเสี่ยง มีความสมัพนัธ์กบัประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิาน  อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 รวม 2 ปัจจยั คอื ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ดา้นการจดัการ
ความเสีย่ง โดยผลรวมของประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทัง้2 ปัจจยัดงักล่าว สามารถร่วมกนัอธบิายความแปรปรวน
ของประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ไดร้อ้ยละ 29 โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานการท านายเท่ากบั 0.55 เมื่อพจิารณา
ตวัแปรอสิระ    ทีม่อี านาจในการเปลีย่นแปลงของประสทิธภิาพการปฏบิตังิานเรยีงล าดบัจากมากทีส่ดุไปตวัแปรอสิระที่
มีอ านาจในการ เปลี่ยนแปลงของประสทิธิภาพการปฏิบัติงานน้อยที่สุด พบว่าด้านการจดัการความเสี่ยงมีผลต่อ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบญัชมีากทีส่ดุรองลงมาคอืดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์รดา้นการก ากบั
และควบคุมความเสี่ยงด้านการระบุความเสี่ยงและปัจจัยด้านการประเมินความเสี่ยงมีผลต่อประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบญัชน้ีอยทีส่ดุ 
ค าส าคญั: การบรหิารความเสี่ยง, ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน, พนักงานบญัชี, ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 This independent study aims to study. 1) Risk management factors that affect to operational 
efficiency of accounting staff in Bangkok.  2) To study the relationship, risk management that affects to 
operational efficiency of the accounting staff in Bangkok. Sample group used in research Accounting staff in 
Bangkok, 400 people. Tools used in the test using questionnaires. Data were analyzed using frequency, 
percentage, standard deviation, T-Test, One Way ANOVA test, one-way variance test, and double test by 
Scheffe's method and multivariate regression analysis. From this research, it was found that accounting staff 
in Bangkok Mostly female Whichfemales have higher levels of performance than men. Classified by age 
when considering each aspect Found that there were statistically significant differences at the level of 0.05 by 
the age range of 26-35 years have a value in terms of quantity, work performance, and speed of work, with 
qualifications for work more than 20-25 years of age. And 46-55 years of work efficiency in workload Quality 
of work and the speed of work with statistical significance at the level of 0.05. The average income per 
month found that those with income 35,001 or more have the average quantity of work. Quality of work and 
the speed of work with very effective performance. May be because of employees with high incomes often 
have high operational quality. The duration of the work found that the overall picture is different, which may 
be because the employees who have different working periods affect the performance efficiency differently 
depending on experience and expertise. Marital status Level of education, position, did not affect the 
efficiency of work performance with statistical significance at the level of 0.05. The hypothesis test found that 
Risk management Is related to work efficiency With statistical significance at the level of 0.05, including 2 
factors which is Internal environment and Risk management. By the sum of the efficiency of both factors able 
to explain the variance of performance efficiency by 29 percent with standard predictive error of 0.55. When 
considering independent variables that have power to change the performance efficiency, sorted from the 
highest to the independent variable with power to change performance efficiency to a minimum found that the 
risk management has the greatest effect on the performance of the accounting staff. Followed by the internal 
environment in governance and risk control Risk identification and the risk assessment factors have the least 
effection the performance of the accounting staff.                
Keywords: Risk management, Operational efficiency, Accounting Staff, In Bangkok  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทน า 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในปัจจุบนัการด าเนินธุรกจิไม่ว่าจะเป็นธุรกจิขนาดเลก็ หรอื ขนาดใหญ่ กระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง
เป็นปัจจยัที่องค์กร ต่างให้ความส าคญัมาก เนื่องจากการด าเนินธุรกิจองค์กรต้องเผชญิกบัความเสีย่งที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ได้ล่วงหน้าหากมกีารวางแผนการระบุความเสีย่ง ท าให้เกดิความมัน่ใจว่าความเสีย่งต่างๆ ที่เกดิขึน้จาก
สภาพการท างาน สามารถจดัการและบริหารความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ การบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร 
สามารถป้องกนัความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ท าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพ มสีว่นท าใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์
ทีต่ัง้ไว ้เป็นเครื่องมอืทางกลยุทธท์ีส่ าคญัตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีทีช่่วยใหก้ารบรหิารงานและการตดัสนิใจ
ด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การติดตามควบคุม และวดัผลการปฏบิตัิงาน ตลอดจนการใช้ทรพัยากรต่างๆ อย่าง
เหมาะสม มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ลดการสญูเสยีและโอกาสทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายแก่องคก์ร จากความไม่แน่นอนที่
อาจจะสง่ผลกระทบต่อการด าเนินงานหรอืเป้าหมายขององคก์ร จงึจ าเป็นตอ้งมกีารจดัการความเสีย่งเหล่านัน้อย่างเป็น
ระบบ โดยการระบุความเสีย่งว่ามปัีจจยัเสีย่งใดบา้งทีก่ระทบต่อการด าเนินงานหรอืเป้าหมายขององคก์ร วเิคราะหค์วาม
เสีย่งจากโอกาสและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ จดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่ง ก าหนดแนวทางในการจดัการความเสีย่ง 
และตอ้งค านึงถงึความคุม้ค่าในการจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสม 
 การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) เป็นกลยุทธ์ทีน่ ามาใชใ้นการบ่งชี ้วเิคราะห ์ประเมนิ จดัการ 
ตดิตาม และสือ่สารความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม หน่วยงาน ฝ่ายงาน หรอืกระบวนการด าเนินงานขององคก์ร เพีอ่
ช่วยให้องค์กรลดความสูญเสียให้เหลือน้อยที่สุด และเพิ่มโอกาสให้แก่ธุรกิจมากที่สุด การบริหารความเสี่ยงยัง
หมายความถงึการประกอบกนัอย่างลงตวัของวฒันธรรมองคก์ร กระบวนการและโครงสรา้งองคก์ร ซึง่มผีลโดยตรงต่อ
ประสทิธภิาพการบรหิาร และผลไดผ้ลเสยีขององคก์ร เหตุการณ์ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในการด าเนินธุรกจิในปัจจุบนัมคีวาม
เสีย่งทางธุรกจิทีเ่พิม่มากขึน้ และเป็นปัจจยัส าคญัทีท่ าใหอ้งคก์รชัน้น าทัง้หลายตระหนักเรื่องการบรหิารความเสีย่ง ถอื
เป็นหัวใจส าคญัของการบริหารองค์กร ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพนักงานนัน้ม ี
ความสามารถในการปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานการท างานทีก่ าหนดไวห้รอืไม่  
 พนักงานบญัชมีหีน้าที่ปฏบิตัิงานด้านการบญัชเีป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารทางบญัชรีวมไปถึงการ
บนัทึกรายการ การจดัเก็บ การรวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบญัชี บนัทึกรายรบัรายจ่าย
ตลอดจนการจัดท ารายงานทางการเงิน นัน้ย่อมมีการก าหนดแบบแผนการปฏิบัติงานเพื่อที่จะท าให้งานที่ได้รับ
มอบหมายตามหน้าที ่หากไม่มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งจะไม่สามารถระบุความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ได ้ท าใหไ้ม่สามารถ
ทราบหากเกดิผลกระทบจากความเสีย่งทีไ่ม่สามารถคาดเดาได ้อาจสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของ
พนกังานบญัช ี
 ดงันัน้ผู้วจิยัได้เล็งเห็นความส าคญัของประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานบญัชี จงึต้องศกึษาถึง
ปัจจัยต่างๆ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านการบริหารความเสี่ยง และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏบิตังิาน เพื่อน าผลการศกึษาทีไ่ด ้ไปใชเ้ป็นแนวทางในการบรหิารความเสีย่งเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนกังานบญัชต่ีอไป 
วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั  

1. เพื่อศกึษาปัจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน
บญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสมัพันธ์การบริหารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 



ขอบเขตของงานวิจยั 
งานวจิยันี้ศกึษาปัจจยัความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานบญัชใีนเขต

กรุงเทพมหานคร โดยเกบ็ขอ้มลูจากการสง่แบบสอบถามระหว่างเดอืน เมษายน – พฤษภาคม 2562  
สมมติฐานของการวิจยั   

1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัสง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั  
2. ปัจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบญัชี 

 นิยามศพัท ์
ความเสีย่ง หมายถงึ โอกาสทีจ่ะเกดิความผดิพลาด ความสญูเปล่า ความเสยีหาย หรอืเหตุการณ์ต่างๆ  หรอื

การกระท าใดๆ ที่อาจเกดิขึน้ภายใต้สถานการณ์ทีไ่ม่แน่นอน ซึ่งอาจจะเกดิขึน้ในอนาคต มผีลกระทบหรอืท าให้การ
ด าเนินงานไม่ประสบความส าเรจ็ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร  

ปัจจยัความเสีย่ง หมายถงึ ตน้เหตุ หรอืสาเหตุทีม่าของความเสีย่ง ทีจ่ะท าใหไ้ม่บรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้
โดยตอ้งระบุไดด้ว้ยว่าเหตุการณ์นัน้จะเกดิทีไ่หน เมื่อใดและจะเกดิขึน้ไดอ้ย่างไรและท าไม ทัง้นี้สาเหตุของความเสีย่งที่
ระบุควรเป็นสาเหตุทีแ่ทจ้รงิ เพื่อจะไดว้เิคราะหแ์ละก าหนดมาตรการความเสีย่ง ในภายหลงัไดอ้ย่างถูกตอ้ง  

การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) หมายถงึ การก าหนดนโยบาย ก าหนดโครงสรา้ง กระบวนการ 
ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เพื่อใหผู้บ้รหิารรวมไปถงึบุคลากรน าไปปฏบิตัใินการก าหนดกลยุทธแ์ละปฏบิตังิานทัว่ทัง้องคก์ร 
ทัง้นี้การบรหิารความเสีย่งจะประสบความส าเรจ็ตามทีต่ัง้ไวก้ต่็อเมื่อประเมนิสถานการณ์และก าหนดการจดัการความ
เสีย่งทีอ่ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงาน หมายถึง การท างานที่ได้ผลงานมีคุณภาพมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน 
รวดเรว็ ประหยดั ส าเรจ็ตรงเวลา คุม้ค่ากบัค่าตอบแทน มคีวามสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ เกดิประโยชน์สูงสุดและ
ผลลพัธท์ีไ่ดม้ทีัง้ในเชงิปรมิาณและคุณภาพ 
 พนักงานบญัชี หมายถึง ผูป้ระกอบอาชพีทีต่้องอาศยัความรู้ทางวชิาการ และความช านาญด้านการบญัชทีี่
ปฏบิตังิานในแผนกบญัช ี 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัด้านการบรหิารความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของ
พนกังานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ท าใหท้ราบถงึระดบัความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบญัชใีนเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อน าผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัในครัง้นี้ไปใชใ้นการบรหิารความเสีย่งทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์รและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวความคิดของการวิจยั 
        ตวัแปรตน้                        ตวัแปรตาม 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ  
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา  
5. รายไดต่้อเดอืน 
6. ระยะเวลาการท างาน  
7. ต าแหน่งงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจยั 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื พนกังานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 32,424 
คน (กรมพฒันาธุรกจิการคา้ขอ้มลู ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2561) ผูว้จิยัไดค้ านวณขนาดและหากลุ่มตวัอย่างโดยใช้
สตูรของ (Taro Yamane) ก าหนดตวัอย่าง ตามแนวคดิของ Taro Yamane ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ยอมรบั
ความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 5% สามารถค านวณไดด้งันี้  

                   n =          
 

        
    

        เมื่อ  n = ขนาดตวัอย่าง 
   N = ขนาดของประชากร 
   e = สดัสว่นของความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้5% 

        แทนคา่จากสตูร       n         =       
      

               
 

                      n  =            395 คน 
ดงันัน้จงึไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั จ านวน  395  คน ผูว้จิยัจงึไดเ้พิม่ขนาดของกลุ่มตวัอย่างอกี 5 

คน ดงันัน้การศกึษาวจิยัครัง้นี้จงึใชก้ลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ จ านวน 400 คน 
เครือ่งมือท่ีใช้ในงานวิจยั 
 การวจิยัในครัง้นี้ไดใ้ชเ้ครื่องมอืในการวจิยั คอื การใชแ้บบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเครื่องมอืทีช่่วยใน
การเกบ็ขอ้มลูเพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีต่รงตามความตอ้งการ โดยสง่แบบสอบถามใหก้ลุ่มตวัอย่าง แบง่ออกเป็น 3 สว่น คอื  
สว่นที ่1 ปัจจยัสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ มลีกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด 2 ตวัเลอืก (Two - ways Question) และใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญงิ 

 
ประสิทธิภาพในการปฏิบติั 
งานของพนักงานบญัชีในเขต
กรงุเทพมหานคร  

ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง  Risk 
Management 
ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
ดา้นการระบุความเสีย่ง 
ดา้นการประเมนิความเสีย่ง 
ดา้นการจดัการความเสีย่ง 
ดา้นการก ากบัและควบคุมความเสีย่ง 



2. อายุ มลีกัษณะค าถามประกอบดว้ยหลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) และใชร้ะดบัการ
วดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale)      

3. สถานภาพ มลีกัษณะค าถามประกอบดว้ยหลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) และใชร้ะดบั
การวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแ้ก่ สถานภาพ โสด, หย่า/หมา้ย, สมรส 
 4.ระดบัการศกึษา มลีกัษณะค าถามประกอบดว้ยหลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) และใช้
ระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ ต ่ากว่าปรญิญาตร ี,ปรญิญาตรแีละสงูกว่าปรญิญาตร ี

5.รายไดม้ลีกัษณะ มลีกัษณะค าถามประกอบดว้ยหลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) และใช้
ระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ ต ่ากว่า 15,000 , 15,001 - 20,000 บาท,  20,001 - 
25,000 บาท,  25,001 - 30,000 บาท, 30,001 - 35,000 บาท และ 35,001 บาทขึน้ไป 

6. ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน มลีกัษณะค าถามประกอบดว้ยหลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) 
และใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) ไดแ้ก่ ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5 ปี ,    6 - 10 ปี , 11 - 15 ปี 
, 16 - 20 ปี , 21 - 25 ปี , 26 ปีขึน้ไป 

7. ต าแหน่ง ลกัษณะค าถามประกอบดว้ยหลายค าตอบใหเ้ลอืก (Multiple Choice Questions) และใชร้ะดบั
การวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) ไดแ้ก่ พนักงานปฏบิตักิาร , หวัหน้างานระดบัต้น , หวัหน้างาน
ระดบัสงู , อื่นๆ โปรดระบุ          
สว่นที ่2 ปัจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งทัง้ 5 ดา้น โดยแบ่งขอ้มลู ดงันี้ 
 ดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร  5  ขอ้  
 ดา้นการระบุความเสีย่ง   6  ขอ้ 
 ดา้นการประเมนิความเสีย่ง   4  ขอ้ 
 ดา้นการจดัการความเสีย่ง   3  ขอ้ 
 ดา้นการก ากบัและควบคมุความเสีย่ง  2  ขอ้ 
ปัจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งทัง้ 5 ดา้นมเีกณฑด์งันี้  

5 คะแนน หมายถงึ มปัีจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
4 คะแนน หมายถงึ มปัีจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งอยูใ่นระดบัมาก  
3 คะแนน หมายถงึ มปัีจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2 คะแนน หมายถงึ มปัีจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งอยูใ่นระดบัน้อย  
1 คะแนน หมายถงึ มปัีจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 
โดยมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั และก าหนดเกณฑ ์ส าหรบัแปลความหมาย

จากคะแนนเฉลีย่ ดงันี้ 
ระดบัค่าเฉลีย่  =  คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
      จ านวนชัน้ 
   =       5 – 1  
                      5  
   =                  0.8  
การแปรผลส าหรบัตอนที ่2 ก าหนดเกณฑไ์วด้งันี้ 

คะแนนเฉลีย่ 4.20 - 5.00 หมายถงึ มปัีจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งอยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
คะแนนเฉลีย่ 3.40 - 4.19 หมายถงึ มปัีจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งอยู่ในระดบัมาก 
คะแนนเฉลีย่ 2.60 - 3.39 หมายถงึ มปัีจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งอยู่ในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.80 - 2.59 หมายถงึ มปัีจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งอยู่ในระดบัน้อย 



คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.79 หมายถงึ มปัีจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งอยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ 
สว่นที ่3 ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบญัช ีทัง้ 3 ดา้น โดยแบ่งขอ้มลู ดงันี้  

ปรมิาณผลงาน     4   ขอ้  
คุณภาพงาน     3   ขอ้ 
ความรวดเรว็ในการท างาน    5   ขอ้ 

ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบญัช ีทัง้ 3 ดา้นมเีกณฑด์งันี้  
5 คะแนน หมายถงึ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
4 คะแนน หมายถงึ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก  
3 คะแนน หมายถงึ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัปานกลาง  
2 คะแนน หมายถงึ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัน้อย  
1 คะแนน หมายถงึ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 
โดยมาตราสว่นประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั และก าหนดเกณฑ ์ส าหรบัแปลความหมาย

จากคะแนนเฉลีย่ ดงันี้  
ระดบัค่าเฉลีย่  =  คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
      จ านวนชัน้ 
   =      5 – 1  
                     5  
   =       0.8 
การแปรผลส าหรบัตอนที ่3 ก าหนดเกณฑไ์วด้งันี้ 

คะแนนเฉลีย่  4.20 - 5.00  หมายถงึ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
คะแนนเฉลีย่  3.40 - 4.19  หมายถงึ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉลีย่  2.60 - 3.39  หมายถงึ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่  1.80 - 2.59  หมายถงึ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัน้อย 
คะแนนเฉลีย่  1.00 - 1.79  หมายถงึ ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัน้อยทีส่ดุ 
แบบสอบถามทีใ่ชส้ าหรบัการวจิยัไดม้กีารทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) และการทดสอบความเชื่อมัน่ 

(Reliability) ดงันี้คอื   
1. การทดสอบความเทีย่งตรง (Validity) ของแบบสอบถามโดยท่านอาจารย์ทีป่รกึษาไดต้รวจสอบเนื้อหา 

(Content validity) และไดน้ าใหผู้ท้รงคุณวุฒเิป็นผูต้รวจแกไ้ข โดยเน้นความเทีย่งตรงตามเนื้อหา และความเหมาะสม
ของภาษา เพื่อขอค าแนะน าในการตรวจสอบแกไ้ขแลว้น ามาหาค่าดชันีความสอดคล้อง ( Index of Item Objective 
Congruence - IOC) ก่อนทีจ่ะน าไปเกบ็ขอ้มลูจรงิ โดยก าหนดคะแนนพจิารณาดงันี้   
ค่า IOC มคี่ามากกว่า  +1 คอื ค าถามนัน้สอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
    0  คอื ค าถามนัน้ไม่แน่ใจวา่จะสอดคลอ้งกบัเนื้อหา 
   -1  คอื ค าถามนัน้ไม่สอดคลอ้งกบัเนื้อหา  

เกณฑก์ารเลอืกขอ้ค าถามพจิารณาจากค่า IOC ถ้ามคี่าทีม่ากกว่าหรอืเท่ากบั 0.5 ขึน้ไป แสดงว่าขอ้ค าถาม
นัน้สอดคลอ้งกบันิยามศพัท ์ซึง่เป็นขอ้ค าถามทีใ่ชไ้ดแ้ละหากต ่ากว่า 0.5 แสดงว่าขอ้ค าถามนัน้ไม่สอดคลอ้งกบันิยาม
ศพัทค์วรพจิารณาปรบัปรุงหรอืตดัทิง้ขอ้ค าถามนัน้ 

2. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามทีไ่ดป้รบัปรุงแลว้ไปหาความเชื่อมัน่ ผูว้จิยัไดน้ า
แบบสอบถามไปทดสอบก่อนเกบ็ขอ้มลูจรงิ (Pre – Test) กบัพนกังานบญัชใีนกรุงเทพมหานครเป็นจ านวน 30 ชุด แลว้
น าขอ้มูลมาหาค่าความเชื่อมัน่ดว้ยวธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟา (α coefficient) ของค่าครอนบาค (Cronbrach)  



โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิSPSS ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบัหรอืมากกว่า 0.7 แสดงว่าแบบสอบถามนี้มคีวาม
เชื่อมัน่ 
วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยแบ่งเป็น 2 วธิ ีดงันี้  
 1. ขอ้มูลปฐมภูม ิ(Primary Data) ใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการส ารวจการแจกแบบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอย่างและท าการสรา้งแบบสอบถามออนไลน์โดยใชบ้รกิารจากเวบ็ไซต์ https://docs.google.com คอื พนักงานบญัชี
ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการส ารวจข้อมูล ณ เวลาหนึ่ง ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ ระหว่างเดือน 
เมษายน – พฤษภาคม 2562 ใชว้ธิแีจกแบบสอบท าการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จ านวน 
400 คน จากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด  
 2. ขอ้มูลทุตยิภูม ิ(Secondary Data) รวบรวมไดจ้ากการคน้ควา้จากการศกึษาเอกสารทางวชิาการ หนังสอื 
วารสาร บทความ งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในอดตีและจากเวบ็ไซตต่์าง ๆ ทีเ่กีย่วกบัปัจจยัความเสีย่ง และ ประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิาน  
การวิเคราะหข์้อมูล 

ผู้วิจยัศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิ น ามาวิเคราะห์เพื่อออกแบบสอบถาม ได้แจก
แบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง และท าการรวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีส่ ารวจแลว้ ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความสมบรูณ์
ของขอ้มลูในแบบสอบถาม เพื่อพจิารณาว่าแบบสอบถามนัน้ควรน ามาวเิคราะหข์อ้มูล หรอื แบบสอบถามชุดใดควรคดั
ออก โดยพจิารณาจากการตรวจสอบในดา้นความถูกตอ้ง หรอืความสมบรูณ์ของแบบสอบถามทีไ่ดร้บั 
เมื่อท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของขอ้มลูในแบบสอบถามแลว้นัน้ ขอ้มูลในแบบสอบถามดงักล่าวจะถูกจดัน ามาลง
รหสั ก าหนดตวัเลขใหแ้ก่ตวัแปรต่างๆ ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลทางการวจิยั และท าการตรวจสอบความถูกต้องของ
การลงรหสัก่อนการประมวลผลเพื่อใหไ้ดค้วามถูกตอ้งและเทีย่งตรง 

การวเิคราะหข์อ้มูลส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้จ าแนกตามวธิทีางสถติทิีน่ ามาใชแ้ละท าการประมวลผลทางสถติิ
ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูในการประมวลผลขอ้มลูสถติ ิสามารถแบ่งการวเิคราะหข์อ้มลูเป็น 2 ประเภท คอื 
1. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic)  
 (1) การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศกึษา รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดอืน ระยะเวลาการท างาน และต าแหน่งงาน โดยศกึษาและน าเสนอในรูปแบบตารางแจก
แจงความถี ่(Frequency) และค่ารอ้ยละ (Percentage) 

(2) การวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ท าใหส้่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
ในการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่าง โดยศึกษาและน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
2. การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) 

ในการทดสอบสมมตฐิานงานวจิยั (Hypothesis Testing) มกีารใชเ้ครื่องมอืในการวเิคราะหท์างสถติ ิดงันี้ 
 (1) การวเิคราะหผ์ลทางสถติแิบบ Independent Sample (T-test) และ One way ANOVA (F-test) เพื่อ
เปรยีบเทยีบความแตกต่างของขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน
บญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่มตวัอย่าง 
 (2) การวเิคราะหผ์ลทางสถิตแิบบพหุถดถอย Regression Analysis ในการทดสอบสมมตฐิาน เพื่อศกึษา
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครของกลุ่มตวัอย่าง 
 
 
 



ผลการวิจยั 
สว่นที ่1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสภาพทัว่ไปของพนกังานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร 
จากกลุ่มตวัอย่างพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 300 คน คดิเป็นรอ้ยละ 75 มอีายุ

ระหว่าง 26 – 35 จ านวน 187 คดิเป็นรอ้ยละ 46.75 สถานภาพการสมรส โสด จ านวน 280 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70 
ระดบัการศกึษา ปรญิญาตร ีจ านวน 279 คน คดิเป็นร้อยละ 69.75 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000  – 20,000 บาท 
จ านวน 132 คดิเป็นรอ้ยละ 33 ระยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน จ านวน ต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 5 ปี จ านวน 183 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
45.75 ต าแหน่งพนกังานปฏบิตักิารจ านวน 276  คน คดิเป็นรอ้ยละ 69  

ส่วนที่ 2 ปัจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งทัง้ 5 ด้านได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อมภายในองคก์ร ด้านการระบุ
ความเสีย่ง ดา้นการประเมนิความเสีย่ง ดา้นการจดัการความเสีย่ง ดา้นการก ากบัและควบคุมความเสีย่ง 
 ผลการวเิคราะหพ์บว่าปัจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่ง ทัง้ 5 ดา้น อยู่ในระดบัความคดิเหน็มาก พบว่าดา้นที่
อยู่ในระดบัความคดิเหน็มากเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ด้านสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ค่าเฉลีย่ 3.52 ด้านการระบุความ
เสีย่ง ค่าเฉลีย่ 3.47 ดา้นการก ากบัและควบคุมความเสีย่ง ค่าเฉลีย่ 3.46 ดา้นการจดัการความเสีย่ง ค่าเฉลีย่ 3.44 และ
ดา้นการประเมนิความเสีย่ง ค่าเฉลีย่ 3.40 ตามล าดบั 

ส่วนที ่3 ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของพนักงานบญัช ีทัง้ 3 ดา้น ได้แก่ ปรมิาณผลงาน คุณภาพงาน 
ความรวดเรว็ในการท างาน 
 ผลการวเิคราะหพ์บว่าประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบญัช ีทัง้ 3 ดา้น อยู่ในระดบัความคดิเหน็
มาก พบว่าดา้นทีอ่ยู่ในระดบัความคดิเหน็มากเป็นอนัดบั 1 ไดแ้ก่ ความรวดเรว็ในการท างาน ค่าเฉลีย่ 3.77 คุณภาพ
งาน ค่าเฉลีย่ 3.74 และปรมิาณผลงาน ค่าเฉลีย่ 3.62 ตามล าดบั   

สว่นที ่4 ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 จากสมมติฐานที่ตัง้ไว้ คือ ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนัส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิานทีแ่ตกต่างกนั  

ผลการเปรยีบเทยีบปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล จ าแนกตาม
เพศชาย เพศหญงิ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า ปรมิาณผลงาน คุณภาพงาน ความ
รวดเรว็ในการท างาน ไม่แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศหญงิมรีะดบัประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัิงานมากกว่าเพศชาย จ าแนกตามอายุ เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่
ระดบั 0.05 โดยช่วงอายุ 26-35 ปี มคี่าเฉลีย่ดา้นปรมิาณผลงาน ดา้นคุณภาพงาน และดา้นความรวดเรว็ในการท างาน 
มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานมากกว่าอายุ 20-25 ปี และ 46-55 ปี จ าแนกตามสถานภาพการสมรสโดยภาพรวมไม่
แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าไม่แตกต่างกนัทุกด้านอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 จ าแนกตาม
ระดบัการศกึษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าไม่แตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05 จ าแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  โดยรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 35,001 ขึน้ไป
มคี่าเฉลีย่ดา้นปรมิาณผลงาน ดา้นคุณภาพงาน และดา้นความรวดเรว็ในการท างาน มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
มากกว่าผูท้ีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนต ่ากว่า 15,000 บาท 15,001 - 20,000 บาทและ 20,001 - 25,000 บาท  25,001 - 
30,000 บาท และ30,001 – 35,000 บาท จ าแนกตามระยะเวลาทีป่ฏบิตังิานโดยภาพรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติทีร่ะดบั 0.05 เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่าแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิที่ระดบั 0.05  โดยด้าน
ปรมิาณผลงาน และดา้นความรวดเรว็ในการปฏบิตังิาน โดยผูท้ีม่รีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน 6  – 10 ปี มปีระสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานมากกว่า ผูท้ีม่รีะยะเวลาทีป่ฏบิตัิงาน 16 – 20 ปี และ 26ปีขึน้ไป ดา้นคุณภาพงาน ผู้ทีม่รีะยะเวลาที่
ปฏบิตังิาน 16 – 20 ปี มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพงานมากกวา่ทีม่รีะยะเวลาทีป่ฏบิตังิาน ต ่ากว่า 5 ปี 



6 - 10 ปี 11 – 15 ปี 21 - 25 ปี จ าแนกตามต าแหน่งโดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าไม่
แตกต่างกนัทุกดา้นอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 จากสมมติฐานที่ตัง้ไว้ คอื ปัจจยัด้านการบรหิารความเสีย่งที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนักงานบัญชี ผู้วิจ ัยได้ท าการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการความเสี่ยงทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ดา้นการระบุความเสีย่ง ดา้นการประเมนิความเสีย่ง ดา้นการจดัการความเสีย่ง และดา้น
การก ากบัและควบคุมความเสีย่งกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร 3 ดา้น 
ได้แก่ ด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพงาน และด้านความรวดเร็วในการท างาน ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis)  

ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการบรหิารจดัการความเสีย่งกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของ
พนกังานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นผลรวมของประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดับ 0.05 รวม 2 ปัจจัย คือ ด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ด้านการจัดการความเสี่ยง โดยผลรวมข อง
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานทัง้ 2 ปัจจยัดงักล่าว สามารถร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของประสทิธิภาพการ
ปฏบิตัิงาน ได้ร้อยละ 29 โดยมคีวามคลาดเคลื่อนมาตรฐานการท านายเท่ากบั 0.55 เมื่อพจิารณาตวัแปรอสิระที่มี
อ านาจในการเปลีย่นแปลงของประสทิธภิาพการปฏบิตังิานเรยีงล าดบัจากมากทีสุ่ดไปตวัแปรอสิระที่มอี านาจในการ
เปลีย่นแปลงของประสทิธภิาพการปฏบิตัิงานน้อยทีสุ่ด พบว่าดา้นการจดัการความเสีย่งมผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของพนกังานบญัชมีากทีส่ดุ รองลงมาคอืดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร ดา้นการก ากบัและควบคุมความ
เสี่ยง  ด้านการระบุความเสีย่ง  และปัจจยัด้านการประเมินความเสี่ยงมีผลต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของ
พนกังานบญัชน้ีอยทีส่ดุ 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 การศกึษาครัง้นี้เป็นปัจจยัด้านการบรหิารความเสีย่งที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของ
พนกังานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ท าใหผ้ลการศกึษาทีไ่ดอ้ยู่ในขอบเขตจ ากดัผูศ้กึษาจงึขอเสนอแนะเพื่อประโยชน์
ในการท าวจิยัครัง้ต่อไปในอนาคตดงัต่อไปนี้  

1) ควรท าการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
ของพนักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อจะได้ทราบถึงสภาพปัจจุบนัและมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
พฒันาการบรหิารจดัการความเสีย่งของพนกังานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร  

2) ควรท าการศกึษาวจิยัซ ้ากบักลุ่มตวัอย่างจากพนักงานบญัชใีนกลุ่มภูมภิาคอื่นๆ เพื่อทดสอบตามทฤษฏทีี่
ใชใ้นการศกึษาวจิยั  

3) การศกึษาวจิยัครัง้ต่อไป ควรใชเ้ครื่องมอือื่นในการเกบ็รวบรวมมาใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลร่วมดว้ย เช่น แบบ
สมัภาษณ์เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีช่ดัเจนมากทีส่ดุ 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวจิยัฉบบันี้ ส าเรจ็ลุล่วงไดอ้ย่างสมบูรณ์ดว้ยความอนุเคราะหจ์ากท่านรองศาสตราจารยณ์ัฐชลยัย ์ ตรรก
วทิูรศกัดิ ์ อาจารย์ที่ปรกึษา การคน้ควา้อสิระทีไ่ด้ให้ค าปรกึษาแนะน าขอ้คดิที่เป็นประโยชน์พร้อมทัง้ตรวจทานและ
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใสอ่ย่างดยีิง่ตลอดมา ผูว้จิยัจงึขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้  

ผู้วิจ ัยใคร่ขอกราบขอบพระคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในด้านข้อมูลต่างๆ ที่ส าคัญอย่างมากในการ
ท าการคน้ควา้อสิระเรื่อง ปัจจยัดา้นการบรหิารความเสีย่งทีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนกังาน
บญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ขอขอบพระคุณพนักงานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร ทีทุ่กท่านไดส้ละเวลาอนัมคี่าให้
ความช่วยเหลอืในดา้นขอ้มลูเพื่อท าการศกึษาคน้ควา้ฉบบันี้  

สดุทา้ยขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ พีน้่อง ครอบครวั และเพื่อนๆ ทีค่อยช่วยเหลอืและเป็นก าลงัใจให้
โดยตลอดระยะเวลาในการศกึษา จนท าใหก้ารศกึษาค้นควา้อสิระฉบบันี้ส าเรจ็ในทีสุ่ด  ผู้วจิยัยนิดน้ีอมรบัขอ้คดิเหน็



และขอ้วจิารณ์จากผูอ้่านทุกท่าน ผูว้จิยัหวงัเป็นอย่างยิง่ว่างานคน้ควา้อสิระฉบบันี้จะเป็นประโยชน์ส าหรบัผูท้ีส่นใจหาก
การศกึษาครัง้นี้มขีอ้บกพร่องหรอืงานไม่สมบรูณ์แต่ประการใด ผูว้จิยัขอกราบอภยัมา ณ ทีน่ี้   
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