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บทคดัย่อ 

 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาทกัษะทางวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพีที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการ
ปฏบิตังิานของนกับญัช ีการประปานครหลวง ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการ
วจิยัคร ัง้นี้ คอื นกับญัช ีการประปานครหลวง จ านวน 147 คน  สุม่ตวัอย่างดว้ยวธิกีารสุม่แบบเจาะจง สถิตทิี่ใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูลคอืสถิตเิชงิพรรณนาและ One-Way ANOVA ผลการวจิยั พบว่า ทกัษะทางวชิาชพี ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ดา้นทกัษะทางคณุลกัษณ์เฉพาะบคุคล ดา้นทกัษะทางปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นและการสื่อสาร และดา้นทกัษะทางการบรหิาร
องค์กรและการจัดการธุรกิจ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของนักบญัชี การประปานครหลวง อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  และจรรยาบรรณวชิาชพี ดา้นความซื่อสตัย์สจุรติ ดา้นความเทีย่งธรรมและความเป็นอิสระ 
ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการร ักษามาตรฐานในการปฏิบตัิงาน  ด้านการร ักษาความลับ            
ดา้นพฤตกิรรมทางวชิาชพี และดา้นความโปรง่ใส ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของนกับญัช ีการประปานครหลวง 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ผลการวจิยัในครัง้นี้   เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะทางวชิาชพีและ
จรรยาบรรณวชิาชพีของนกับญัช ีการประปานครหลวง ใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์รต่อไป 

ค าส าคญั : ทกัษะทางวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 

 
ABSTRACT 

 The objective of this research is for education the professional skills and the ethics which affect results 
in work effectiveness for Accountants of Metropolitan Waterworks Authority. has collected and gathered data 
using Questionnaire from example of 147 accountants which are randomly selected and being statistically 
analyzed by descriptive statistics and One-Way ANOVA, the result indicated that the professional skills, 
intellectual skill, personal skill, interpersonal and communication skill and organizational and business 
management skills has effect to effectiveness for Accountants of Metropolitan Waterworks Authority in 
significant level of 0.05, The Ethics, integrity, objectivity and independence, professional competence, due care 
and keeping standard in working, confidentiality, professional behavior and transparency has effect on 
effectiveness of accountants in significant level of 0.05 also. The result will be used as a guideline for developing 
professional skills and the ethics for Accountants to maximize the effectiveness and benefit for organization.  
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บทน า 
 การประปานครหลวง ได้ด าเนินงานมาครึ่งศตวรรษ ครบรอบการด าเนินงานปีที่ 52 นับตัง้แต่มีการตรา
พระราชบญัญตัิการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ฝ่าฟันวกิฤต ิอุปสรรคต่าง ๆ จนท าใหม้ฐีานะการเงนิที่ม ัน่คงและมผีล
การด าเนินงานเตบิโตอย่างต่อเนื่อง  ดว้ยการบรหิารจดัการองคก์รอย่างมปีระสทิธภิาพ ปัจจยัทางการเงนิเป็นปัจจยัหนึ่ง
ทีม่คีวามส าคญัต่อการด าเนินงาน ไมว่า่จะเป็นภาระหนี้ต่างประเทศ หรอืกระแสเงนิทีใ่ชใ้นการด าเนินงานหรอืลงทุน 

ปัจจยัเสีย่งต่าง ๆ ทัง้ความผนัผวนของภาวะเศรษฐกจิ อตัราดอกเบี้ย อตัราแลกเปลี่ยน รวมถึง การใชเ้งนิ
ปรมิาณมากในการลงทุนในโครงการต่าง ๆ  ดงันัน้ ในการด าเนินงานทางการเงนิทุกข ัน้ตอน  การประปานครหลวง 
ลว้นมุ่งม ัน่ที่จะบรหิารจดัการอย่างเต็มศกัยภาพ  เพื่อก่อให้เกดิประสทิธิภาพสงูสุดดว้ยความโปรง่ใส และตอบสนอง
ความตอ้งการของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในทุกภาคสว่นเป็นส าคญั 

เป้าหมาย SMART Finance ขององค์กรคอื S - Sustainability  สรา้งความมัน่คงทางการเงนิให้เป็นองค์กร    
ทีม่คีวามน่าเชื่อถอืเป็นที่ยอมรบั มคีวามซื่อสตัย์ และไดร้บัความไวว้างใจจากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพื่อใหส้ามารถด าเนิน
ธุรกิจอยู่ไดอ้ย่างต่อเนื่องยาวนาน M - Management บริหารจัดการด้านการเงนิอย่างมอือาชพีและมีประสิทธิภาพ   
โดยใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  A - Accountability การด าเนินงานด้านการเงินอย่างเปิดเผย 
ตรงไปตรงมา สามารถตรวจสอบได้และปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม  R - Responsibility 
รบัผิดชอบต่อหน้าที่ ยึดมัน่ในจรยิธรรมและจรรยาบรรณวิชาชพี และพัฒนาความรู ้ความสามารถที่เกีย่วขอ้งกบั        
การปฏบิตัิหน้าทีอ่ย่างต่อเนื่อง  T - Teamwork สรา้งทมีงานใหเ้ขม้แขง็และสรา้งความรูส้กึรว่มกนั  เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย
และความส าเรจ็ขององคก์ร 

นกับญัชจีึงเป็นบุคลากรทีต่้องวางแผนและมองการณ์ไกล ตอ้งมกีารพฒันาศกัยภาพต่าง ๆ นอกจากความรู้
ทางดา้นบญัชแีลว้ นักบญัชยีงัต้องพฒันาความรู้ดา้นอื่นที่เกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีบญัช ีนักบญัชยีงัต้องพฒันาทกัษะดา้น
อื่น ๆ อีก  เพื่อช่วยใหก้ารบรหิารงานมปีระสทิธิภาพ และมคีวามตื่นตวัในการพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ  อกีสว่นที่
ขาดไม่ไดเ้ลยกค็อื “การมจีรรยาบรรณในการประกอบอาชพี” เพราะการที่ประเทศจะพฒันาเป็นยุค Thailand 4.0 ได้
อย่างยัง่ยนื นอกจากการพฒันาดา้นเศรษฐกจิและสงัคมแลว้ การพฒันาคนถอืวา่เป็นหวัใจส าคญัอย่างยิง่ต่อการพฒันา
ประเทศ เพราะคนคอืรากฐานทีส่ าคญัของประเทศ 

ทกัษะทางวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพี เป็นสิง่ส าคญัทีส่ามารถท าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็  ดว้ยเหตุนี้ 
บคุลากรจึงต้องมคีวามรูค้วามสามารถ มทีกัษะทางวชิาชพี ไม่วา่จะเป็นความรูใ้นการจดัท าบญัช ีหรอืความช านาญใน
การปฏบิตัิงาน  สิง่เหล่านี้สะทอ้นใหเ้ห็นว่า การมคีวามรูค้วามสามารถในการท าบญัชทีี่ตรงตามหลกัมาตรฐานวชิาชพี
นัน้ เป็นการตอบสนองนโยบายขององค์กรหรอืกจิการ ตลอดจนสรา้งความพึงพอใจแก่ผูบ้รหิารหรอืหวัหน้างาน ใน
องค์กรที่มคีวามตอ้งการให้บคุลากรเขา้มาปฏบิตังิานมทีกัษะในทางวชิาชพี และมุง่เน้นใหบุ้คลากรในองคก์รปฏบิตัิงาน          
ตามหลกัการของจรรยาบรรณวชิาชพี  เพื่อสรา้งความน่าเชือ่ถอืในตวับุคลากรและสรา้งประโยชน์ให้แก่องค์กร (ณัชชา 
อาแล, 2560) 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจ ัยสนใจศึกษาทักษะทางวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวชิาชพีที่สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของนักบญัช ีการประปานครหลวง  หากนักบญัชปีฏบิตัิ
หน้าที่อย่างระมดัระวงั รอบคอบ ปฏบิตัิหน้าที่ตามจรรยาบรรณวชิาชพีทีค่วรมี เพื่อรกัษามาตรฐานการปฏบิตัิงาน มี
ทกัษะในการเรยีนรูว้ทิยาการใหม ่ๆ ผูว้จิยัเชือ่ว่าการปฏบิตัิงานของนกับญัช ีการประปานครหลวง กจ็ะมปีระสทิธิภาพ
และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รต่อไป 
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กรอบแนวความคิดในการวิจยั 

   ตวัแปรอิสระ        ตวัแปรตาม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วิธีการด าเนินการวิจยั 

การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ด าเนินการในลกัษณะการวจิยัเชงิส ารวจ โดยการเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีารแจก
แบบสอบถาม ใหก้บันกับญัช ีของ การประปานครหลวง  

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากรที่ใชใ้นการวจิยัคร ัง้นี้ คอื นักบญัช ีการประปานครหลวง จ านวน 236 คน (การประปานครหลวง , 
2562, http://ehr.mwa.co.th/ehr/index999.php) ขนาดของตวัอย่าง (Sample Size) ผูว้ ิจ ัยคิดค านวณขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เหมาะสมจากจ านวนนักบญัชี การประปานครหลวง  มีระยะเวลาตัง้แต่เดือนมกราคม 2562 – เดือน
พฤษภาคม 2562 โดยวธิีการใชสู้ตรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ซึ่งก าหนดให้สดัส่วนของ
ลกัษณะทีส่นใจในประชากร เท่ากบั 0.5 ระดบัความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้5% และระดบัความเชื่อม ัน่ 95% ไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 147 คน ผูว้จิยัไดท้ าการสุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

1. ดา้นคุณภาพของงาน  
2. ดา้นปรมิาณ 
3. ดา้นเวลา 

 

 

ทกัษะทางวิชาชีพ 
1. ทกัษะทางปัญญา  
2. ทกัษะทางวชิาการเชงิปฏบิตัแิละหน้าทีง่าน  
3. ทกัษะทางคณุลกัษณะเฉพาะบคุคล  
4. ทกัษะทางปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นและ 
   การสือ่สาร  
5. ทกัษะทางการบรหิารองคก์รและ 
   การจดัการธุรกจิ 
 

จรรยาบรรณวิชาชีพ 
1. ความซื่อสตัย์สจุรติ 
2. ความเทีย่งธรรมและความเป็นอสิระ  
3. ความรู ้ความสามารถ ความเอาใจใส ่และ 
   การรกัษามาตรฐานในการปฏบิตังิาน 
4. การรกัษาความลบั  
5. พฤตกิรรมทางวชิาชพี 
6. ความโปรง่ใส 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

เครือ่งมอืทีใ่ชค้อื แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่เนื้อหาของแบบสอบถามแบง่ออก เป็น 4 สว่น ดงันี้ 
สว่นที ่1  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที ่2 – 4  เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี และประสทิธิภาพการ

ปฏบิตัิงาน  โดยมลีกัษณะเป็นค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามมาตรวดัแบบ Likert 
Scales แบง่ระดบัในการวดัออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดคา่ระดบั ดงันี้ 
   ระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ  ก าหนดให ้5 คะแนน 

ระดบัความคดิเหน็มาก  ก าหนดให ้4 คะแนน  
ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง ก าหนดให ้3 คะแนน 
ระดบัความคดิเหน็น้อย  ก าหนดให ้2 คะแนน 

   ระดบัความคดิเหน็น้อยทีส่ดุ  ก าหนดให ้1 คะแนน 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้จิยัจดัเตรยีมแบบสอบถาม จ านวน 147 ชุด แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่าง โดยการส่งไปรษณีย์
ภายใน โดยแนบซองไปรษณีย์ตอบกลบัพรอ้มกบัแบบสอบถาม ซึ่งก าหนดให้สง่ไปรษณีย์ตอบกลบัภายใน 3 สปัดาห์ 
หลงัจากไดร้บัแบบสอบถาม เมื่อครบตามก าหนด 3 สปัดาห์ ผูว้จิยัไดร้วบรวมแบบสอบถามคนืมา แลว้น ามาตรวจสอบ
ความสมบรูณ์ของแบบสอบถาม จ านวน 147 ชดุ และด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามมาวเิคราะห์ขอ้มูล
ตามขัน้ตอนต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 

 เมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มูลไดแ้ล้ว ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม
ทัง้หมด น ามาท าการลงรหสั (Coding) เพื่อน าไปท าการวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิSPSS ดงันี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการอธิบายข้อมูล เบื้องต้นเกี่ยวกับ          
กลุ่มตวัอย่างดงัต่อไปนี้  (1) การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม     
ของนกับญัช ีการประปานครหลวง ใชว้ธิกีารหาคา่รอ้ยละ (Percentage) การแจกแจงความถี ่(Frequency Distribution)  
(2) การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามส่วนที่ 2 ทกัษะทางวชิาชีพ ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณของนักบญัชี และส่วนที่ 4 
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ใชว้ธิกีารหาคา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
 2. การวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิอนุมาน (Inference Statistics) ในการทดสอบสมมุติฐาน (Hypothesis Testing)     
ใชเ้ครือ่งมอืในการวเิคราะห์ทางสถติวิเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว (One way – ANOVA) 

ผลการวิจยั 

 ผูว้จิยัขอสรปุผลทีไ่ดจ้ากการวจิยัดงันี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัทกัษะทางวิชาชีพของนักบญัชี  ในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่าง 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัทกัษะวชิาชพีของนักบญัชอียู่ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น
รายดา้น พบว่า ทกัษะทางวชิาชพีทกัษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล มคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัทกัษะทางวชิาชพีของ   
นกับญัชอียู่ในระดบัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ทกัษะทางวชิาชพีทกัษะทางปัญญา ทกัษะทางวชิาชพีทกัษะทางปฏสิมัพนัธ์
กบัผูอ้ื่นและการสื่อสาร ทกัษะทางวชิาชพีทกัษะทางวชิาการเชงิปฏบิตัิและหน้าที่ และทกัษะทางวชิาชพีทกัษะทางการ
บรหิารองคก์รและการจดัการธุรกจิ ตามล าดบั  
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 2. การวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพีบัญช ีในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า 
กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชอียู่ในระดบัมากทีส่ดุ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า จรรยาบรรณวชิาชพีบญัชดีา้นการรกัษาความลบั มคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชอียู่ในระดบั
มากที่สุด รองลงมา คอื จรรยาบรรณวิชาชพีบญัชีด้านความโปร่งใส จรรยาบรรณวชิาชีพบญัชีดา้นพฤติกรรมทาง
วชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพีบญัชดีา้นความซื่อสตัย์สจุรติ จรรยาบรรณวชิาชพีบญัชดีา้นความเทีย่งธรรมและความเป็นธรรม 
และจรรยาบรรณวชิาชีพบญัชีดา้นความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และการรกัษามาตรฐานในการปฏิบตัิงาน       
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัเกีย่วกบัจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชอียู่ในระดบัมาก 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกับประสิทธิภาพในการปฎิบตัิงานของนักบญัชีในภาพรวมของ     
กลุ่มตวัอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มคีวามคดิเห็นเกีย่วกบัประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของนักบญัชอียู่ใน
ระดบัมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ประสทิธภิาพในการปฎิบตัิงานในดา้นเวลา มคีวามคดิเห็น เกีย่วกบั
ประสทิธิภาพในการปฏบิตัิงานของนักบญัชอียู่ในระดบัมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ประสทิธิภาพในการปฎิบตังิานในดา้น
คณุภาพ และประสทิธิภาพในการปฎบิตัิงานในดา้นปรมิาณงานมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัประสทิธิภาพในการปฏบิตังิาน
ของนกับญัชอียู่ในระดบัมาก ตามล าดบั 

อภิปรายผลการศึกษาวิจยั 

 ผลการทดสอบสมมติฐานในดา้นทกัษะทางวชิาชพีแสดงให้เห็นว่า ทกัษะทางปัญญาส่งผลต่อประสทิธิภาพ   
ในการปฏิบตัิงานดา้นคุณภาพ ปรมิาณงาน และเวลาของนักบญัช ีแสดงให้เห็นว่านักบญัชทีี่มีความรูท้างบญัชแีละ       
มคีวามสามารถที่จะน าความรูท้างบญัชมีาใชก้บัการปฏบิตังิานจะสง่ผลให้การท างานออกมาอย่างมคีณุภาพ ไดป้รมิาณงาน
ทีม่ากและใชเ้วลาที่น้อยลง นอกจากนี้ การท างานอาจพบเจอปัญหา ซึง่บางปัญหาอาจไมใ่ช่ปัญหาทีเ่คยพบเจอมากอ่น 
นกับญัชทีีม่คีวามสามารถในการสอบถาม คดิเชงิวเิคราะห์เพื่อหาทีส่าเหตุของปัญหาได ้จงึน าไปสู่หนทางการแกปั้ญหา
นัน้ย่อมท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานออกมาดเีชน่กนั  

ทกัษะทางวิชาชีพด้านทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานด้าน
คณุภาพ ปรมิาณงาน และเวลาของนักบญัช ีซึ่งการท างานบญัชใีนองค์กรขนาดเล็กอาจไม่จ าเป็นต้องท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่นในแผนก แต่การท างานบญัชยีงัคงจ าเป็นตอ้งตดิต่อกบัฝ่ายอื่น ๆ ขององคก์ร ดงันัน้ การทีน่ักบญัชสีามารถปรบัตวั
ใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอ้มหรอืเขา้กบัผูร้ว่มงานคนอื่นได ้ย่อมสง่ผลดตี่อประสทิธิภาพในการท างาน 
โดยเฉพาะองคก์รกลางหรอืใหญ่ทีแ่ผนกบญัชมีนีกับญัชหีลายคนการปรบัตวัยิง่เป็นสิง่จ าเป็นต่อพนกังานบญัชแีต่ละคน 
นอกจากนี้ความรบัผดิชอบในหน้าที ่ การมวีนิัยในการท างานเพื่อปฏบิตังิานให้เสรจ็ทนัเวลาเป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ดของการ
ท างานบญัช ีหากนกับญัชมีคีณุสมบตัเิหล่านี้ย่อมสง่ผลดตี่อประสทิธภิาพทีด่ใีนการปฏบิตังิาน  

ทกัษะทางวชิาชพีดา้นทกัษะทางปฏสิมัพนัธ์กบัผูอ้ื่นและการสื่อสาร สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงาน
ดา้นคุณภาพ ปรมิาณงาน และเวลาของนักบญัช ีจากที่กล่าวมาขา้งต้นการท างานบญัชจีะต้องประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ 
ขององค์กรอยู่เสมอ เนื่องจากฝ่ายบญัชเีป็นปลายน ้าที่กระบวนการด าเนินธุรกจิจะมาจบลง เพื่อวดัผลการด าเนินงาน
ขององค์กร ดงันัน้ นักบญัชจีึงจ าเป็นต้องติดตามเอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใชใ้นการลงบญัชี         
ทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานวชิาชพีบญัช ีไม่วา่จะเป็นการประสานงานกบับุคคลภายในหรอืภายนอกองค์กร อาจเกดิปัญหา
ในการสื่อสารหรอืติดตามทวงเอกสาร นักบญัชีที่มีความสามารถในการท างานร่วมกบัผูอ้ื่น สามารถแกไ้ขปัญหา          
ที่เกดิขึ้น และมีการปรบัตวัให้เขา้กบัวฒัธรรมองค์กรได ้ย่อมส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน และนอกจากนี้    
การน าเสนอยงัเป็นทกัษะส าคญัของนกับญัชใีนปัจจุบนั เชน่ การน าเสนองบการเงนิ งบประมาณการ หรอืค่าใชจ้่ายต่าง ๆ 
เพื่อใหผู้บ้รหิารเขา้ใจและทราบถึงผลการด าเนินงานขององคก์ารอย่างงา่ยดาย ซึง่ท าใหผู้บ้รหิารสามารถรบัรูถ้งึปัญหา
หรอืก าหนดทศิทางขององคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพอกีดว้ย 
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ทกัษะทางวชิาชพีดา้นทกัษะทางการบรหิารองคก์รและการจดัการธุรกจิทีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานดา้นคุณภาพ ปรมิาณงาน และเวลาของนักบญัชแีตกต่างกนั เนื่องจากการท างานบญัชมีคีวามซบัซอ้น
และขึน้อยู่กบัเวลา เอกสาร และฝ่ายต่าง ๆ ดงันัน้ การปฏบิตัิงานใหม้ปีระสทิธิภาพต้องอาศยัการวางแผนที่ดแีละเขา้ใจ
ธุรกจิขององค์กรเป็นอย่างด ีควรท างานอะไรก่อนหลงั ในบางครัง้งานอาจไม่สามารถท าไดเ้นื่องจากต้องรอเอกสาร    
นกับญัชคีวรไปท างานอื่นรอก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการสะสมงานคา้งมากเกนิไป นอกจากนี้การตดัสนิใจที่เดด็ขาดอย่างมี
ภาวะผู้น าก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งส าคญัส าหรบัการปฏิบตัิงานบญัชี หากได้รบัค าส ัง่ให้ลงบญัชีที่ขดักบัหลักจ รรยาบรรณ
วชิาชพี นักบญัชีที่ดีควรตัดสนิใจลงบญัชีให้ถูกต้อง เพราะหากถูกตรวจพบในวนัขา้งหน้า อาจเกดิความเสยีหาย         
ทีม่ากกวา่ในวนันี้ เชน่ การโดนคา่ปรบั หรอืเพกิถอนใบอนุญาต เป็นตน้ 

ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิัยของ ฐิติรตัน์  มมีาก (2559) ไดศ้กึษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างจรรยาบรรณและ
ทกัษะทางวชิาชพีกบัประสทิธิภาพการท างานของนกับญัชใีนส านักงานบญัช ีจงัหวดันครราชสมีา ที่พบว่า ทกัษะทาง
วชิาชพีของนักบญัชดี้านทักษะทางการบรหิารองค์กรและการจดัการธุรกจิ มคีวามสมัพันธ์ในเชงิบวกและส่งผลต่อ
ประสทิธิภาพการท างานของนักบญัชใีนส านักงานบญัช ีและงานวจิัยของเบญญาภา  ยืนยง (2560) ได้ศกึษาเรื่อง
สมรรถนะของนักบญัช ีและมาตรฐานการจดัท าบญัชทีี่มอีทิธิพลต่อประสทิธิผลการด าเนินงานในงานราชการ ที่พบว่า 
สมรรถนะของนักบญัชใีนงานราชการดา้นทกัษะทางการบรหิารองคก์รและการจดัการธุรกจิ มอีทิธิพลต่อประสทิธิผล
ของการด าเนินงานในงานราชการ และงานวจิยัของณฐา ธรเจรญิกลุ (2561) ไดศ้กึษาเรือ่ง สมรรถนะของพนกังานบญัชี
ทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลการท างาน กรณีศกึษา สถานประกอบการธุรกจิอุตสาหกรรม อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรปราการ 
ทีพ่บวา่ พนกังานบญัชคีนใดมทีกัษะทางวชิาชพีเป็นอย่างด ี กจ็ะมปีระสทิธผิลในการปฏบิตังิานไดผ้ลดเีชน่กนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานในด้านจรรยาบรรณแสดงให้เห็นว่าจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีทุกด้าน ได้แก่        
ดา้นความซื่อสตัย์สุจรติ ดา้นความเที่ยงธรรมและความเป็นอิสระ ด้านความรู้ ความสามารถ ความเอาใจใส่ และ        
การรกัษามาตรฐานในการปฏบิตัิงาน ดา้นการรกัษาความลบั ดา้นพฤติกรรมทางวชิาชพีและดา้นความโปร่งใส ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบญัชี จึงสรุปได้ว่าจรรยาบรรณวิชาชีพบญัชีจึงเป็นสิ่งส าคญัที่สุดที่จะท าให้          
การปฏบิตัิงานของนักบญัชีออกมามีประสทิธิภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปวีณา  สุดลาภา (2555)    
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพบญัชีที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้ท าบญัชีใน     
สถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรม ในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา ที่พบว่า ปัจจัยด้านจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ        
ดา้นความรู ้ความสามารถ และมาตรฐานในการปฏบิตัิงาน ดา้นการรกัษาความลบั ดา้นความรบัผดิชอบต่อผูถ้ือหุ้น     
ผูเ้ป็นหุ้นส่วน บุคคลหรือนิติบุคคลและดา้นความรบัผิดชอบต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ มคีวามสมัพนัธ์ต่อประสทิธิภาพ      
การท างานของนักบญัชธีุรกจิดา้นคณุภาพ ดา้นปรมิาณ และดา้นเวลา และงานวจิยัของ วราพร  กลิ่นประสาท (2559) 
ไดศ้ึกษาเรื่อง ผลกระทบของจรรยาบรรณวชิาชีพบญัช ีต่อประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานของผู้ท าบญัชีในจงัหวดั
ล าปาง ที่พบว่าจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชใีนแต่ละดา้น ซึ่งดา้นความโปร่งใส ดา้นความเป็นอสิระ ความเที่ยงธรรม และ
ดา้นความซื่อสตัย์สุจรติ ดา้นความรูค้วามสามารถ และมาตรฐานในการปฏบิตัิงาน ดา้นการรกัษาความลบั ดา้นความ
รบัผดิชอบต่อผูร้บัรกิาร ดา้นรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุ้น ผูเ้ป็นหุน้ส่วน บุคคลหรอืนิตบิคุคล ที่ผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชปีฏบิตัิ
หน้าที่ และดา้นความรบัผดิชอบต่อเพื่อนรว่มวชิาชพีและจรรยาบรรณทัว่ไป แสดงให้เห็นว่าจรรยาบรรณวชิาชพีบญัชี
ทัง้ 5 ดา้น มอีทิธพิลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัล าปาง 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

 จากการศกึษาเรื่อง ทกัษะทางวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพีที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการปฏบิตังิานของ
นกับญัช ีการประปานครหลวง มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. นักบญัชีควรให้ความส าคญัต่อทักษะทางวชิาชีพและปฏบิตัิตามจรรยาบรรณวิชาชพี เพื่อเป็นการเพิ่ม
ศกัยภาพใหต้นเอง สง่ผลต่องานทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 2. นกับญัชไีดม้กีารพฒันาตนเองอย่างสม ่าเสมอ เพื่อแสวงหาความรูเ้พิม่เตมิเพื่อเพิม่ศกัยภาพใหต้นเอง 
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การคน้ควา้วจิยัในครัง้นี้เพื่อศกึษา ทกัษะทางวชิาชพีและจรรยาบรรณวชิาชพีทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัิงานของนักบญัช ีการประปานครหลวง ผลการวจิยัในครัง้นี้เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาทกัษะทางวชิาชพี
และจรรยาบรรณวชิาชพีของนกับญัช ีใหม้ปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์รต่อไป 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ณัฐชลยัย์  ตรรกวิทูรศกัดิ ์ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาของงานวิจยั รวมทัง้    
สละเวลาให้ค าแนะน าและความคดิเห็นที่เป็นประโยชน์ เกีย่วกบัแนวทางวจิยั การปรบัปรุงงานวจิยั และการน าเสนอ
งานวจิยันี้ 
 ขอขอบพระคณุ ผูช้ว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรษุ  คงรุ่งโชค นางศริจินัทร ์ สนัตโิรจนกลุ และนางสาวสมฤด ี มโนดลุย์ 
ทีก่รณุาเป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบเครือ่งมอืในการวจิยั ส าหรบัการท าวจิยัใหม้คีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน รวมถึงผู้ที่เกีย่วข้องทุกท่าน ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ที่กรุณา       
สละเวลาเอื้อเฟ้ือขอ้มลูและใหค้วามรว่มมอืในดา้นต่าง ๆ ทีม่สีว่นชว่ยใหก้ารจดัท าวจิยัในครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
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