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บทคดัยอ่ 
 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารความเสี่ยง 2) ประสิทธิภาพการท างาน  และ3) 
ผลกระทบของการบรหิารความเสีย่งทีม่ต่ีอประสทิธภิาพการท างานของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบรุ ีโดยใชข้อ้มลูทุตยิ
ภูมแิละแบบสอบถามที่เกบ็รวบรวมจากผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุรี สถติทิีใ่ชว้เิคราะหข์อ้มูล คอื ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบน
มาตรฐานและค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั พบว่า 1) การบรหิารความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิานมคีวามเสีย่งปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ย 3.01) ด้านการเงนิมคีวามเสีย่งน้อย (ค่าเฉลี่ย 2.04)  และด้านระบบขอ้มูลมคีวามเสีย่งปานกลาง 
(ค่าเฉลีย่ 2.84) 2) ประสทิธภิาพการท างานดา้นคุณภาพผลงานมปีระสทิธภิาพมาก (ค่าเฉลีย่ 3.92) ดา้นปรมิาณ
งานมปีระสทิธภิาพมาก (ค่าเฉลี่ย 4.02) และด้านเวลามปีระสทิธภิาพมาก (ค่าเฉลี่ย 4.48) 3) ผลกระทบของการ
บริหารความเสี่ยงที่มีต่อประสทิธิภาพการท างานของผู้ท าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุรี  ความเสี่ยงด้านระบบขอ้มูลมี
ความสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัประสทิธภิาพการท างานด้านคุณภาพผลงานระดบัต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั 
0.05 ความเสี่ยงด้านระบบข้อมูลมีความสมัพันธ์ในเชิงบวกกับประสทิธิภาพการท างานด้านปริมาณงานระดับ
ค่อนขา้งต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ความเสีย่งดา้นการเงนิมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัประสทิธภิาพ
การท างานดา้นปรมิาณงานระดบัต ่าและความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิานมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบกบัประสทิธภิาพการ
ท างานดา้นเวลาระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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Abstract 
 

 This study was conducted to analyze: 1) Risk Management 2) Job Efficiency and 3) the effects of risk 
management on operational efficiency of bookkeepers in Chanthaburi province. Data were obtained from secondary 
data, questionnaire. Statistics to analyze data included mean, standard deviation and Pearson ’s Product Moment 
Correlation Coefficient. Results of the study revealed that 1) risk management of operations in moderate (3 . 0 1 ) 
risk of finance in Low (2 .04 )  and data system in moderate ( 2 . 84 )  2) operational efficiency, quality, quantity and 
time of work in high (3.92), (4.02), (4.48) 3) the effects of risk management on operational efficiency of bookkeepers 
in Chanthaburi province, risk data system are related negative with operational efficiency on quality at the significant 
of 0.05 are related at a relatively low level, risk data system are related positive with operational efficiency on 
quantity at the significant of 0.01 are related at a relatively low level, risk of finance are related negative with 
operational efficiency on quantity and risk management of operations are related negative with operational efficiency 
on time at the significant of 0.05 are related at a relatively low level 
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1. บทน ำ 
 เมื่อเขา้สู่ศตวรรษที ่21 กระแสโลกาภวิฒัน์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มหาศาลทางดา้นเศรษฐกจิ ท าใหอ้งคก์รและบรษิทัต่าง 
ๆ ต้องปฏิรูปตนเองเพื่อความอยู่รอดกันอย่างเต็มที่ 
จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของธุรกจิต่าง ๆ ของประเทศ ผูป้ระกอบการ
ธุรกจิหลายรายไม่กลา้ลงทุนเนื่องจากเศรษฐกจิมคีวาม
ผนัผวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งส่งผลให้เกดิความเสีย่งในการ
ลงทุน (ณัฐภรณ์ จรรยางาม, 2550) นอกจากความผนั
ผวนทางเศรษฐกจิแล้วธุรกจิต่าง ๆ ยงัต้องประสบกบั
ปัญหาความไม่แน่นอนเกี่ยวกับปัจจัยด้านการเมือง 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านโครงสร้างประชากร 
ปัจจยัดา้นสิง่แวดล้อม ซึง่โดยภาพรวมปัจจยัเหล่านี้จะ
สง่ผลกระทบต่อองคก์รในช่วงเวลาและโอกาสทีแ่ตกต่าง
กนัไปและมรีะดบัของผลกระทบต่อองคก์รทีแ่ตกต่างกนั
ไปเช่นกนั (ปิยวฒัน์ แก้วกณัฑรตัน์, 2550) ความไม่
แน่นอนทางธุรกิจนี้ เป็นเสมือนดาบสองคม คืออาจ
ก่อให้เกดิผลลพัธ์ในทางบวก ซึ่งเป็นโอกาสแก่องค์กร
หรอือาจก่อให้เกดิผลลพัธใ์นทางลบซึ่งถือว่าเป็นความ
เสี่ยง ดงันัน้ จึงเป็นสิง่ที่ท้าทายส าหรบัผู้บริหารหรือ
ผูป้ระกอบการใชโ้อกาสให้เป็นประโยชน์ในการก าหนด
กลยุทธอ์งคก์รหรอืก าหนดระดบัความเสีย่งทีเ่หมาะสม
ทีอ่งคก์รสามารถยอมรบัได ้(กติตริตัน์ ณ ระนอง, 2550) 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)  
เป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจในปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่าง
มาก จะเหน็ไดว้่าหลายบรษิัทไดใ้หค้วามส าคญัในด้าน
การบรหิารความเสีย่งมากยิง่ขึน้เพราะการทีธุ่รกจิลงทุน
ในสิง่ใดแล้วผลที่ธุรกจิต้องการกค็อืผลตอบแทนสูงสุด
หรอืการมกี าไรสงูสุด แต่การทีธุ่รกจิจะมกี าไรสงูสุดหรอื
มีผลตอบแทนสูงสุดเท่านัน้ยังไม่พอในการบริหาร
จดัการธุรกิจในยุคปัจจุบนั แต่หากผลการด าเนินการ
ออกมาไม่เป็นไปดงัทีค่าดเอาไวแ้สดงว่าการคาดการณ์
ของบรษิทันัน้มคีวามเสีย่ง (กติตพินัธ ์คงสวสัดิเ์กยีรติ, 
2551) การน ากระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ใน
องค์กรเป็นหลกัประกนัในระดบัหนึ่งว่าการด าเนินงาน
ต่าง ๆ จะบรรลุเป้าหมายทีว่างไว ้เนื่องจากการบรหิาร
ความเสี่ยงเป็นการท านายอนาคตอย่างมีเหตุ มีผล  
มหีลกัการและหาทางลดหรือป้องกนัความเสยีหายใน

การท างานแต่ละขัน้ตอนไว้ล่วงหน้า หรอืในกรณีที่พบ
กบัเหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิโอกาสที่จะประสบกบัปัญหา
น้อยกว่าองคก์รอื่นหรอืหากเกดิความเสยีหายขึน้กเ็ป็น
ความเสียหายที่ น้ อยกว่ าองค์กรที่ ไม่ มีการน า
กระบวนการบริหารความเสี่ยงมาใช้ เพราะได้มีการ
เตรยีมการไว้ล่วงหน้า ซึ่งการบรหิารความเสีย่งที่ดีจะ
เป็นการวัดความสามารถและการด าเนินงานของ
บุคลากรภายในองค์กร จากปัจจัยที่องค์กรให้ความ
สนใจดังกล่าวข้างต้น การบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management) ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้าน
ระบบขอ้มูล โดยปัจจยัเหล่านี้ จะมผีลกระทบโดยตรง
ต่อความส าเรจ็ขององคก์ร ซึง่จะตอ้งเขา้ไปใสใ่จตดิตาม
ตรวจประเมนิความเสีย่งและหาทางป้องกนัผลกระทบ 
รวมถึงการก าหนดแนวทางการลดระดบัผลกระทบใน
กรณีที่อาจเกดิเหตุการณ์ผิดพลาดร้ายแรงไว้ล่วงหน้า
เพื่อการรกัษาไว้ซึ่งประสทิธิภาพและการด ารงอยู่ของ
องคก์ร (วลัลภา คชภกัด,ี 2549) 
 ประสิทธิภาพการท างาน (Job Efficiency)  
เป็นหัวใจส าคัญของการแข่งขันทางธุ รกิจที่ทุ ก
หน่วยงานต้องพยายามด าเนินงานให้เกิดความคุ้มค่า
และประโยชน์สงูสุดแก่องคก์ร การพฒันาประสทิธภิาพ
ในการท างานจะประสบผลส าเรจ็เป็นทีน่่าพอใจนัน้ต้อง
อาศยัการปรบัเปลีย่นและส่งเสรมิการพฒันาบุคลากรใน
องค์กรจากความรู้ ความคิด หลกัการและแนวปฏิบัติ
ตัง้แต่ตน้จนถงึการวางแผนการด าเนินงาน ซึง่องคก์รจะ
มปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัประสทิธภิาพ
ของคนและองค์กร การพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ท างานของคนและองคก์รจะต้องด าเนินไปพร้อม ๆ กนั 
การเพิ่มประสิทธิภาพการท างานประกอบด้วยการ
ท างานต้องเชื่อถือได ้งานส าเรจ็ทนัเวลาและผลงานได้
มาตรฐาน เนื่องจากการท างานเป็นกจิกรรมหลกัซึ่งทุก
คนต้องพงึปฏบิตัิ เพื่อช่วยให้ตนสามารถด ารงชวีติอยู่
ไดใ้นสงัคม ดงันัน้การด ารงชวีติในแต่ละวนัส่วนใหญ่จะ
ถูกใช้ไปกับการท างานและความสามารถทางการ
ปฏิบัติงานของบุคคลจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างาน หากยงัไม่สามารถปรบัตัวเพื่อแก้ไขปัญหาได้
บุคคลนัน้อาจต้องออกจากงานในทีสุ่ด ซึง่แต่ละองค์กร
ไม่ต้องการให้เกดิสภาพเช่นนัน้ขึน้ เพราะต้องใช้ระยะ
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เวลานานกว่าบุคลากรในองค์กรจะมีความรู้ความ
ช านาญในการท างาน ความสามารถในการปฏบิตัิงาน
นัน้ จะบรรลุผลใหต้รงตามเป้าหมายขององคก์รและทนั
ระยะเวลาที่ก าหนด ผลงานที่ได้มีคุณภาพและความ
ถูกต้อง มีวิธีการท างานและน าเทคโนโลยีที่เหมาะสม
เข้ามาช่วยเพิ่มผลงานและลดระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานโดยใชท้รพัยากรต่าง ๆ ทีม่อียู่ไดอ้ย่างคุม้ค่า 
สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ทุกฝ่ายได้และเกิด
ประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร ประกอบดว้ย คุณภาพผลงาน 
(Quality Work) ปริมาณงาน (Work Load) และเวลา 
(Time) (ประชุม รอดประเสริฐ, 2545) การพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับ
ผูบ้รหิารหรอืผู้ปฏบิตัิงานในองคก์รควรให้ความส าคญั
เพราะจะน าไปสูก่ารปฏบิตังิานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
 การประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบัน ได้มีการ
เปลีย่นแปลงมาตรฐานการบญัชมีากมายและมแีนวโน้มวา่
ในอนาคตจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ท า
บัญชีจะต้องท าความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้มี
ประสทิธภิาพสงูสุด เพื่อท าใหผ้ลงานทีอ่อกมามคีุณภาพ
และถูกต้อง (สภาวิชาชีพบญัชี, 2558) ผู้ท าบัญชีเป็น
ผู้รบัผิดชอบในการท าบญัชโีดยจะต้องมคีุณสมบตัิและ
เงื่อนไขของการเป็นผู้ท าบัญชีตามที่อธิบดีประกาศ
ก าหนด มบีทบาทส าคญัในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูล
ทางบญัชขีองนิตบิุคคล คุณภาพของผูท้ าบญัชยี่อมสง่ผล
ต่อคุณภาพของข้อมูลทางด้านบัญชี ผู้ท าบัญชีจึง
จ าเป็นต้องมคีวามรู้และประสบการณ์ในการจดัท าบญัชี
และน าเสนองบการเงนิอย่างเพยีงพอ พระราชบญัญตักิาร
บัญชีได้ตระหนักถึงบทบาทของผู้ท าบัญชีต่อความ
ถูกต้องของข้อมูลบญัชี จึงได้มีการก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ท าบัญชีไว้ชัดเจน โดยมีการ
แบ่งแยกหน้าที่และความรบัผดิชอบกบัผู้มหีน้าทีจ่ดัท า
บญัชแีละไดก้ าหนดคุณสมบตัแิละเงื่อนไขของบุคคลทีจ่ะ
เป็นผูท้ าบญัชตีามกฎหมายไวด้ว้ย ผูท้ าบญัชเีมื่อเขา้มา
ท างานใหก้บัองคก์รกจ็ะตอ้งน าเสนอขอ้มลูดา้นบญัชเีพื่อ
การจดัการและการตดัสนิใจของผูบ้รหิารและการทีจ่ะสรา้ง
ความเชื่อถอืไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพนัน้ ผูท้ าบญัชจีะตอ้ง
มีการเรียนรู้ประสบการณ์ทางการบัญชีอย่างต่อเนื่อง  
การบญัชี จึงกลายเป็นเครื่องมือส าคญัที่เข้ามาช่วยใน
การบริหารงานท าให้ทราบฐานะทางการเงนิของกจิการ

และผลการด าเนินงานบญัช ีจึงเกี่ยวขอ้งกบัทุกฝ่ายใน
องคก์รเกีย่วขอ้งกบัตวัเลขและเอกสารมากมายปรมิาณที่
ท ามจี านวนมากและต้องอาศยัความละเอยีดรอบคอบใน
การปฏิบตัิงานเพื่อให้ผลงานออกมามปีระสทิธภิาพซึ่ง
เกดิจากความรูค้วามสามารถของผูท้ าบญัช ีซึง่เป็นปัจจยั
ส าคัญที่ท าให้องค์กรท างานอย่างมีประสิทธิภาพ  
(สทิธชิยั สุขวงศ,์ 2540) ดงันัน้หากผูท้ าบญัชมีคีวามพงึ
พอใจในการท างานเกดิความรูส้กึพงึพอใจกระตอืรอืรน้มี
ความมุ่งมัน่ทีจ่ะท างาน เกดิขวญัก าลงัใจในการท างานจะ
ส่งผลให้งานที่ออกมามีคุณภาพและเสร็จตามเวลาที่
ก าหนด ก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็แก่องคก์รได ้  
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีท่ าการศกึษาวจิยั
เรื่ องผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงที่มีต่ อ
ประสทิธภิาพการท างานของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ี
โดยมุ่งศึกษาการบริหารความเสี่ยง ประสิทธิภาพการ
ท างาน ตลอดจนผลกระทบของการบรหิารความเสีย่งทีม่ี
ต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้ท าบัญชีในจังหวัด
จนัทบุรี ซึ่งผลการวิจยันี้สามารถน าไปใช้เป็นขอ้มูลใน
การพฒันาศกัยภาพของผู้ท าบญัชีให้มีการปฏิบตัิงาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ และสามารถน ามาใชเ้ป็นขอ้สนเทศ
ส าหรบัผูบ้รหิารเพื่อเป็นแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง
ใหแ้ก่ผูท้ าบญัชแีละเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานใหก้บั
องคก์รต่อไปได ้
 
2. วตัถปุระสงค ์
 2.1 เพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงของผู้ท า
บญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ี
 2.2 เพื่อศกึษาประสทิธภิาพการท างานของผูท้ า
บญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ี
 2.3 เพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหารความ
เสี่ยงที่มีต่อประสทิธภิาพการท างานของผู้ท าบญัชใีน
จงัหวดัจนัทบุร ี
  
3. วิธีด ำเนินกำรวิจยั  
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้ท าบญัชีในจงัหวดัจนัทบุรี 
จ านวน 312 คน (กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 2558) 
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุรี
ทีต่อบกลบัทางไปรษณียท์ัง้สิน้ 156 ตวัอย่าง 
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3.2 เครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัโดยใช้
แบบสอบถาม ซึง่แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 สว่นคอื 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป เป็นการรวบรวม
ขอ้มูลทัว่ไปของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ีจ านวน 7 
ขอ้ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
ประสบการณ์ในการท าบญัช ีรายไดต่้อเดอืนในปัจจุบนั 
และสถานที่ท างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) 
  ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบรหิารความเสีย่งของผู้ท าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุรี 
จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน จ านวน 5 ข้อ ความเสี่ยงด้านการเงิน 
จ านวน 5 ขอ้ ความเสีย่งดา้นระบบขอ้มูล จ านวน 5 ขอ้ 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ท าบัญชีในจังหวัด
จันทบุรี จ านวน 15 ข้อ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ
ผลงาน จ านวน 5 ข้อ ด้านปริมาณงาน จ านวน 5 ข้อ 
ดา้นเวลา จ านวน 5 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
มาตรสว่นประมาณค่า (Rating Scale)  
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจยั 
 3.3.1 ด าเนินการจดัแบบสอบถามตามจ านวน
ประชากรกลุ่มตัวอย่าง พร้อมกับตรวจสอบเอกสาร
เตรยีมน าสง่ทางไปรษณีย ์
 3.3.2 ขอหนังสอืราชการ โดยแนบไปพร้อมกบั
แบบสอบถามที่ส่งไปยังประชากรกลุ่มตัวอย่างผู้ท า
บญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ีเพื่อขอความอนุเคราะหใ์นการ
ตอบแบบสอบถาม 

 3.3.3 ด าเนินการจัดส่ งแบบสอบถามทาง
ไปรษณียใ์หก้บัประชากรกลุ่มตวัอย่างตามชื่อที่อยู่ของ 
ผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ีโดยแนบซองจดหมายตอบ
กลบัไปพรอ้มกบัแบบสอบถาม เพื่อขอความอนุเคราะห์
และความร่วมมอืในการตอบกลบัทางไปรษณีย์ภายใน 
15 วนั หลงัจากไดร้บัแบบสอบถาม 
 3.3.4 น าข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีความ
สมบรูณ์น ามาวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 
3.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะหข์้อมูลการวิจยั 
 3.4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) วิเคราะห์โดยอาศัยสถิติแบบง่ายในรูปของ
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation)  
 3.4.2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative 
Method) เป็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างการ
บรหิารความเสีย่งกบัประสทิธภิาพการท างานของผู้ท า
บญัชใีนจงัหวดัจนัทบุรี โดยใช้สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์
เพียร์สัน (Pearson ’s Product Moment Correlation 
Coefficient) 
 
4. สรปุผลกำรวิจยั 
 ตอนที ่1 การบรหิารความเสีย่งของผูท้ าบญัชใีน
จงัหวดัจนัทบุร ี 
  ผลการวเิคราะห์การบรหิารความเสีย่งของ
ผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ีดา้นการปฏบิตังิาน พบว่า 
ในภาพรวมอยู่ ใ นระดับปานกลาง  ( �̅�= 3.01)  
ด้านการเงิน ในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅�= 2.04) 
และด้านระบบขอ้มูล ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
(�̅�= 2.84) ดงัตารางที ่1  
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ตารางที ่1 การบรหิารความเสีย่งของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ี 
 

ควำมเส่ียง �̅� S.D. แปลผล ล ำดบั 
ด้ำนกำรปฏิบติังำน 
1. ขาดการก าหนดโครงสร้างและการจดัสรรทรพัยากรสนับสนุนการ
ปฏบิตังิาน 

3.15 0.89 ปานกลาง 2 

2. ไม่ไดว้างระบบหรอืกลไกในการบรหิารจดัการทีด่ ี 3.06 0.67 ปานกลาง 3 
3. การตรวจสอบรายงานผลไม่ถูกต้องทนัเวลา สมบูรณ์ครบถ้วนตาม
ความจ าเป็น 

2.44 0.72 น้อย 5 

4. ไม่ไดท้บทวนขอ้ก าหนดทีเ่ป็นระบบการควบคุมภายในเป็นประจ า 3.76 0.70 มาก 1 
5. การควบคุมสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานทีไ่ม่เพยีงพอ 2.63 0.78 ปานกลาง 4 

รวม 3.01 0.75 ปำนกลำง  
ด้ำนกำรเงิน 
1. ขาดการจดัท าสรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณภายในโครงการ
ต่าง ๆ หรือภายในองค์กรต่อปี เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดตัง้
งบประมาณในโครงการต่อ ๆ ไป 

2.13 0.82 น้อย 1 

2. ไม่มีการจดัท าแผนการบริหารความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น 
เช่น อตัราเงนิทีผ่นัแปร ค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีอ่าจเพิม่สงูขึน้ 

2.03 0.38 น้อย 4 

3. ไม่สามารถพยากรณ์ความต้องการทางการเงินได้อย่างถูกต้อง
เพยีงพอ 

1.91 0.65 น้อย 5 

4. ขาดการน าเสนอสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของงบประมาณ 
หรอืสาเหตุการล่าชา้ในโครงการต่าง ๆ 

2.05 0.62 น้อย 3 

5. การใชเ้งนิเพื่อการด าเนินงานของกจิการไม่แน่นอนและไม่เป็นตาม
แผนงาน จนเกิดสภาพคล่องส่วนเกินกว่าความต้องการใช้จนไม่
สามารถบรหิารแผนการเงนิได ้

2.10 0.81 น้อย 2 

รวม 2.04 0.66 น้อย  
ด้ำนระบบข้อมูล 
1. ขาดการรักษาความปลอดภัยข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
เครอืข่าย เช่น การป้องกนัการบุกรุกขอ้มูลทางเครอืข่าย การก าหนด
รหสัผ่านของแต่ละบุคคลในการเขา้ใชง้านเครื่องคอมพวิเตอร ์

2.00 0.83 น้อย 5 

2. ไม่มกีารยนืยนัหรอืพสิูจน์ตวัตน ในระบบสารสนเทศเพื่อการเขา้ถงึ
สารสนเทศตามความเหมาะสมกบัหน้าที ่เช่น การก าหนดรหสัผ่านของ
ผู้ใช้งาน การจ ากดัสทิธิก์ารเขา้ใชง้านสารสนเทศ การใชก้ารสแกนน้ิว
มอื สแกนม่านตาเพื่อพสิจูน์ตวัตน 

3.49 0.77 ปานกลาง 2 

3. ขาดการดูแลและป้องกนัการใชง้านสื่อบนัทกึขอ้มูลภายนอกเพราะ
อาจจะควบคุมการรัว่ไหลของขอ้มลูสารสนเทศไดย้ากและเสีย่งกบัไวรสั
ทีจ่ะท าลายขอ้มลูในระบบสารสนเทศ 

2.83 0.60 ปานกลาง 3 
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ควำมเส่ียง �̅� S.D. แปลผล ล ำดบั 
4. ไม่มีการส ารองข้อมูลอย่างสม ่าเสมอและไม่มีการทดสอบการน า
ขอ้มลูทีส่ ารองกลบัมาใชง้านว่าสามารถใชง้านไดห้รอืไม่ 

3.51 0.83 มาก 1 

5. ขาดการจัดท าแผนการส ารองและการกู้คืนระบบเป็นเอกสารให้
ละเอยีดเพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถมแีนวทางหรือวธิกีารที่ถูกต้องใน
การปฏบิตังิาน 

2.37 0.75 น้อย 4 

รวม 2.84 0.76 ปำนกลำง  
 
 ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพการท างานของผู้ท า
บญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ี
 ผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพการท างานของ
ผู้ท าบัญชีในจังหวัดจันทบุรี ด้านคุณภาพผลงาน

พบว่า  ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก ( �̅�= 3.92 )  
ด้านปริมาณงาน ในภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
(�̅�= 4.02) และดา้นเวลา ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
(�̅�= 4.48) ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 ประสทิธภิาพการท างานของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ี
 

ประสิทธิภำพ �̅� S.D. แปลผล ล ำดบั 
ด้ำนคณุภำพผลงำน 
1. มีผลงานที่มคีุณภาพและบรรลุวตัถุประสงค์ เช่น มีความครบถ้วน
ของงาน มคีวามน่าเชื่อถอื เป็นตน้ 

3.65 0.59 มาก 5 

2. มีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพสูงและตรงตามมาตรฐานที่องค์กร
ตอ้งการเป็นส าคญั 

3.83 0.80 มาก 4 

3. สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้องและตรงตามระเบียบกฎเกณฑ์
ขอ้บงัคบัและแนวปฏบิตัขิององคก์ร 

4.10 0.77 มาก 2 

4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจและสามารถปฏบิตังิานไดอ้ย่างครบถว้นถูกตอ้ง 
และมกีารสญูเปล่าของทรพัยากรน้อยทีส่ดุ 

3.84 0.76 มาก 3 

5. สามารถปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมายได้ครบถ้วนและสอดคล้องกบั
แผนงาน นโยบายและเป้าหมายทีอ่งคก์รก าหนดไวไ้ดเ้ป็นอย่างดยีิง่ 

4.19 0.61 มาก 1 

รวม 3.92 0.71 มำก  
ด้ำนปริมำณงำน 
1. มีการวางแผนในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ผลงานที่มีปริมาณ
เหมาะสมตามเป้าหมายทีว่างไว ้

4.17 0.66 มาก 1 

2. มีผลงานและปริมาณงานที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบกับ
ภาระหน้าที ่

4.12 0.75 มาก 2 

3. น าเทคโนโลยทีีท่นัสมยัเขา้มาใชใ้นการจดัท างบการเงนิเพื่อใหง้านมี
ปรมิาณมากขึน้ 

3.63 0.69 มาก 5 

4. สามารถน าเสนอขอ้มลูและจดัท างบการเงนิไดอ้ย่างครบถว้นสมบูรณ์
ถูกตอ้ง แม่นย าเสมอ 

4.11 0.65 มาก 3 
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ประสิทธิภำพ �̅� S.D. แปลผล ล ำดบั 
5. มีผลงานในการปฏิบัติงานที่มีปริมาณงาน เป็นที่น่าพอใจและมี
ค่าใชจ้่ายต ่ากว่าเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 

4.05 0.65 มาก 4 

รวม 4.02 0.68 มำก  
ด้ำนเวลำ 
1. มคีวามสามารถในการปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุผลส าเรจ็
ไดท้นัตามเวลาทีก่ าหนดไวทุ้กครัง้ 

4.47 0.55 มาก 3 

2. มคีวามตัง้ใจและกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิานใหส้ าเรจ็ในระยะเวลา 4.65 0.48 มากทีส่ดุ 1 
3. พยายามใชเ้วลาในการปฏบิตังิานอย่างเตม็ทีเ่พื่อเกดิประโยชน์สงูสุด
แก่องคก์ร 

4.36 0.48 มาก 5 

4. มวีธิกีารปฏบิตัิงานที่เหมาะสมใหง้านแล้วเสรจ็อย่างถูกต้องภายใน
เวลาทีจ่ ากดัและทนัเวลาอยู่เสมอ 

4.43 0.50 มาก 4 

5. ปฏิบัติงานตรงต่อเวลาและใช้เวลาท างานอย่างคุ้มค่าท าให้งาน
ประสบความส าเรจ็เป็นอย่างด ี

4.49 0.50 มาก 2 

รวม 4.48 0.50 มำก  
 
 ตอนที ่3 ผลกระทบของการบรหิารความเสีย่งที่
มต่ีอประสทิธภิาพการท างานของผู้ท าบญัชใีนจงัหวดั
จนัทบุร ีจากผลการวจิยั พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่าง
การบริหารความเสี่ยงกับประสทิธิภาพการท างาน
ของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ี 
  ด้านคุณภาพผลงาน พบว่า การบริหาร
ความเสีย่งดา้นระบบขอ้มูลมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิลบ
กบัประสทิธภิาพการท างานด้านคุณภาพผลงาน ใน
ระดบัต ่า อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ส่วน
การบรหิารความเสีย่งด้านการปฏบิตัิงานและความ
เสี่ยงด้านการเงิน พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสทิธภิาพการท างานดา้นคุณภาพผลงานของผูท้ า
บญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ี
  ดา้นปรมิาณงาน พบว่า การบรหิารความ
เสี่ยงด้านระบบข้อมูลมคีวามสมัพนัธ์ในเชงิบวกกบั

ประสทิธิภาพการท างานด้านปริมาณงาน ในระดบั
ค่อนข้างต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
และการบรหิารความเสีย่งดา้นการเงนิมคีวามสมัพนัธ์
ในเชิงลบกับประสิทธิภาพการท างานด้านปริมาณ
งาน ในระดับต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 ส่วนการบรหิารความเสีย่งด้านการปฏบิตัิงาน
พบว่าไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน
ดา้นปรมิาณงาน ของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ี
  ด้านเวลา พบว่า การบริหารความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับ
ประสทิธภิาพการท างานดา้นเวลาในระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 สว่นการบรหิารความ
เสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงด้านระบบข้อมูล
พบว่า ไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพการท างาน
ดา้นเวลาของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุร ี
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ตารางที่ 3 ความสมัพนัธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกบัประสทิธิภาพการท างานของผู้ท าบญัชีในจงัหวดัจนัทบุรี  
ดา้นคุณภาพผลงาน, ดา้นปรมิาณงาน และดา้นเวลา 
 

กำรบริหำรควำมเส่ียง 
ประสิทธิภำพด้ำนคณุภำพผลงำนด้ำนคณุภำพผลงำน 

r P ระดบัควำมสมัพนัธ ์
ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน 0.144 0.073 ต ่า 
ความเสีย่งดา้นการเงนิ 0.078 0.334 ต ่า 
ความเสีย่งดา้นระบบขอ้มลู - 0.198* 0.013 ต ่า 

รวม 0.031 0.696 ต ำ่ 
ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน - 0.055 0.497 ต ่า 
ความเสีย่งดา้นการเงนิ - 0.196* 0.014 ต ่า 
ความเสีย่งดา้นระบบขอ้มลู 0.262** 0.001 ค่อนขา้งต ่า 

รวม - 0.016 0.841 ต ำ่ 
ความเสีย่งดา้นการปฏบิตังิาน - 0.183* 0.022 ต ่า 
ความเสีย่งดา้นการเงนิ 0.013 0.876 ต ่า 
ความเสีย่งดา้นระบบขอ้มลู 0.152 0.058 ต ่า 

รวม - 0.023 0.773 ต ำ่ 
** หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
* หมายถงึ มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
5. อภิปรำยผล 
 จากผลการวิจยัผลกระทบของการบริหารความ
เสี่ยงที่มีต่อประสิทธิภาพการท างานของผู้ท าบญัชีใน
จงัหวดัจนัทบุร ีพบว่า  
  1. ผู้ท าบญัชีในจงัหวดัจนัทบุรี เห็นว่าการ
บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดบัปาน
กลาง ซึ่งไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุวิทย์ รนันันท์ 
(2550) ท าการศึกษาเรื่องการบริหารความเสี่ยงของ
ธนาคารออมสนิในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า 
ผูจ้ดัการธนาคารออมสนิมกีารปฏบิตัเิกีย่วกบัการบรหิาร
ความเสีย่งโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ส่วนการบรหิารความ
เสี่ยงด้านการเงินอยู่ในระดบัน้อยและการบริหารความ
เสีย่งดา้นระบบขอ้มูลอยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่สอดคลอ้ง
แนวคดิของ ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551) ท าการศกึษาเรื่อง
การบรหิารความเสีย่งในสถานศกึษาระดบัการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พบว่า ปัจจัยความเสี่ยงในสถานศึกษาระดบั
การศึกษาระดับการศึกษาขัน้พื้นฐานประกอบด้วย 5 
องคป์ระกอบคอื ดา้นการเรยีนการสอน ดา้นการเงนิ ดา้น

ความมัน่ใจทางการศกึษา ด้านสิง่แวดล้อม และด้านการ
บรหิารจดัการความปลอดภยั โดยปัจจยัความเสีย่งของ
สถานศึกษาในเมือง นอกเมืองและในแต่ละภูมิภาคมี
ความแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
  2. ประสทิธภิาพการท างานของผูท้ าบญัชใีน
จังหวดัจนัทบุรี ด้านคุณภาพผลงาน ด้านปริมาณงาน 
และด้านเวลา พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุรสีามารถปฏบิตังิาน
ไดถู้กตอ้งและตรงตามระเบยีบ กฎเกณฑ ์ ขอ้บงัคบั แนว
ปฏบิตัขิององคก์ร มกีารสญูเปล่าของทรพัยากรน้อยทีสุ่ด 
ผูบ้ญัชมีกีารวางแผนในการปฏบิตังิานเพื่อใหไ้ดผ้ลงานที่
มีปริมาณเหมาะสมตามเป้าหมายที่วางไว้ ได้น า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการจัดท างบการเงิน
เพื่อใหง้านมปีรมิาณมากขึน้ ปฏบิตัิงานตรงต่อเวลาและ
ใช้เวลาท างานอย่างคุ้มค่าท าให้งานประสบความส าเร็จ
เป็นอย่างดี และผู้ท าบัญชีมีความสามารถในการ
ปฏบิตังิานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหบ้รรลุผลส าเรจ็ไดท้นัตาม
เวลาที่ก าหนดไว้ทุกครัง้  ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
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อมราลักษณ์ ศิริทองสุข (2551) ท าการศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับ
ประสทิธภิาพการท างานของนักบญัชีบรษิัทในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน พบว่า นักบญัชบีรษิัทใน
เขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมคีวามคดิเหน็ดว้ยเกีย่วกบั
ประสทิธภิาพการท างานโดยรวมและเป็นรายดา้น อยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นผลการปฏบิตังิาน ดา้นต้นทุน และ
ดา้นเวลา สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุวรรณา  พรมทอง  
(2551) ท าการศึกษาเรื่องผลกระทบของความเครยีดใน
การท างานที่ มี ต่ อความผูกพันต่อองค์การและ
ประสทิธิภาพการท างานของนักบญัชธีุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
พบว่า ประสทิธภิาพการท างานโดยรวมและเป็นรายดา้น
ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านผลการปฏิบตัิงาน 
ด้านต้นทุนและด้านเวลา และสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
เข็มพร สุ่ มมาตย์  ศุ ภพงษ์  ป่ิ นเวหา และกมล  
เสวตสมบูรณ์ (2553) ท าการศึกษาเรื่องผลกระทบ 
ของศกัยภาพภายในองคก์รและสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรที่มต่ีอแรงกดดนัในการท างานและประสทิธภิาพ
การท างานของนักบัญชีธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในเขต 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า ประสทิธภิาพการท างาน
โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ ในระดับมาก ได้แก่   
ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงานและดา้นเวลา   
  3. ผลกระทบของการบรหิารความเสีย่งทีม่ต่ีอ
ประสทิธภิาพการท างานของผูท้ าบญัชใีนจงัหวดัจนัทบุรี
การบรหิารความเสีย่งดา้นระบบขอ้มูลมคีวามสมัพนัธใ์น
เชงิลบกบัประสทิธภิาพการท างานดา้นคุณภาพผลงานใน
ระดับต ่า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การ
บริหารความเสี่ยงกบัประสทิธิภาพการท างานของผู้ท า
บัญชีในจังหวัดจันทบุรี ด้านปริมาณงาน พบว่า การ
บรหิารความเสีย่งดา้นระบบขอ้มูลมคีวามสมัพนัธใ์นเชงิ
บวกกบัประสทิธภิาพการท างานดา้นปรมิาณงานในระดบั
ค่อนขา้งต ่า อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ
การบรหิารความเสีย่งด้านการเงนิมคีวามสมัพนัธ์ในเชงิ
ลบกบัประสทิธภิาพการท างานด้านปรมิาณงานในระดบั
ต ่า อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 การบริหาร
ความเสีย่งด้านการปฏบิตัิงานมคีวามสมัพนัธ์ในเชงิลบ

กบัประสทิธภิาพการท างานดา้นเวลาในระดบัต ่า อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ข้อเสนอแนะจากการด าเนินการวิจยั 
 1. ผู้ท าบัญชีควรให้ความส าคญักบัการพฒันา
ตวัเองใหม้คีวามคดิในเชงิบวกและสรา้งสรรค ์มจีติส านึก
ที่ดต่ีอองค์กรและการให้ความช่วยเหลอืและร่วมมือกบั
ผูอ้ื่น รวมทัง้พยายามปรบัปรุงการท างานของตนเองใหด้ี
ขึ้นเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายอย่างมีประสทิธภิาพ การ
ปฏิบตัิเป็นไปตามมาตรฐานและเพื่อเพิ่มศกัยภาพการ
ท างานของผูท้ าบญัชอีกีดว้ย 
 2. ผู้ท าบญัชคีวรน าแนวคดิเกี่ยวกบัการบริหาร
ความเสีย่งมาใชใ้นการปฏบิตังิาน โดยผูบ้งัคบับญัชาควร
มีการก าหนดบทบาทของพนักงานอย่างชดัเจน มีการ
มอบหมายงานในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างเป็นระบบ
เพื่อลดการปฏบิตัทิีท่ าใหพ้นักงานเกดิความรูส้กึขดัแยง้
ในบทบาทของตนเองและมอบหมายงานใหก้บัพนักงาน
อย่างเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานเกิดความรู้สกึ
ผูกพนัและจงรกัภกัดต่ีอองคก์รและทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ในการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพ   
6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาการบริหารความเสี่ยงที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการท างานในหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อ
เปรยีบเทยีบผลการวจิยัในหน่วยงานทีม่สีภาพแวดลอ้ม
ในการท างานที่แตกต่างกนั ท าให้ทราบถึงผลกระทบที่
ครอบคลุมหน่วยงานต่าง ๆ  มากยิง่ขึน้ 
 2. ควรศึกษาการบริหารความเสี่ยงที่มี ต่ อ
ประสทิธภิาพการท างานกบักลุ่มตวัอยา่งอื่น ๆ  เพื่อศกึษา
เปรียบเทียบว่ามคีวามแตกต่างกนัหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง
อาจท าให้งานวิจัยมีประสิทธิผลและสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดต้รงตามเป้าหมายมากยิง่ขึน้ 
 3. ควรมกีารศกึษาเชงิคุณภาพเพิม่เตมิควบคู่ไป
กบัการศกึษาเชงิปรมิาณ เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่ง
เพื่อให้ได้รายละเอียดของปัจจยัที่ก่อให้เกิดการบรหิาร
ความเสี่ยงเพิ่มเติม เช่น การสงัเกตการณ์ร่วมกบัการ
สมัภาษณ์และสมัภาษณ์เชงิลกึเพื่อใหก้ารศกึษามเีนื้อหา
ทีส่มบรูณ์ยิง่ขึน้ 
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