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ปั จจั ยทีมีผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานด้ านบัญชี
ด้ วยระบบบริ หารการเงินการคลังภาครั ฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS)
ของหน่ วยงานทีเบิกจ่ ายเงินกับสํ านั กงานคลังจั งหวัดระนอง
Factors affecting the efficiency of operational accounting with Government Fiscal Management
Information System (GFMIS) of the agency to disburse funds with the
Ranong Provincial Treasury Office.
นางนิภาพร มนชม1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุ วทิ ย์ ทับหิ รัญรักษ์ อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 1 2
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ คนธ์ เครื อนําคํา อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 2 3
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึ กษาระดับประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ งานและปั จจัย ที มี ผ ลต่อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นบัญชี ด้วยระบบบริ หารการเงิ นการคลัง ภาครั ฐแบบอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์
(GFMIS) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นบัญ ชี ด ้ว ยระบบบริ ห ารการเงิ น การคลัง
ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ( GFMIS) ของหน่ ว ยงานที เบิ ก จ่า ยเงิ น กับ สํา นัก งานคลัง จัง หวัด ระนอง
จํา นวน 74 คน เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ด้วยวิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
Sample) ค่าสถิติทีใช้คือ ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน t – test, F – test, และ ANOVA
ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานด้านบัญชี ดว้ ยระบบบริ หารการเงิ นการคลัง
ภาครัฐแบบอิ เล็กทรอนิ กส์ (GFMIS)ในภาพรวมทัง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านปริ มาณงาน, ด้าน
คุณภาพของงาน, ด้านค่าใช้จ่ายและด้านเวลา ตามลําดับ 2) ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน
ด้านบัญชี ดว้ ยระบบ GFMIS พบว่า ระดับความพยายามในการทํางานและแรงสนับสนุ นจากองค์การหรื อ
หน่วยงาน อยูใ่ นระดับมาก 3) คุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง อัตรา
เงิ นเดื อน และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานของผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านบัญชี ทีต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บตั ิ งานด้านบัญชี ด้วยระบบบริ หารการเงิ นการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS)ไม่แตกต่างกัน
ส่ วนปั จจัยด้านระดับความพยายามในการทํางานและปั จจัยด้านแรงสนับสนุ นจากองค์การหรื อหน่ วยงาน
ของผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นบัญชี ที ต่ า งกันมี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ ง านด้า นบัญชี ด้วยระบบบริ หาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
คําสํ าคัญ: ปั จจัย, ประสิ ทธิ ภาพ,ระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
1310

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติและนานาชาติ ครังที ๗

SSRU2016

Abstract
The purpose of this research were to study Levels of operational efficiency and the factors that
affect the efficiency of operational accounting with Government Fiscal Management Information System
(GFMIS). The sample used in this study is accounting workers with Government Fiscal Management
Information System (GFMIS) of the agency to disburse funds with the Ranong Provincial Treasury Office. 74
people used in this research, the tools used a questionnaire by means of sampling is Purposive Sample
Statistics used were percentage, average, standard deviation, t - test, F - test, and ANOVA
The results showed that:
1. The efficiency of operational accounting with Government Fiscal Management Information
System (GFMIS) in the fourth, including at high level. The sequence is as follows: The amount of work, quality
of work, cost and time.
2. Factors affecting the efficiency of operational accounting with Government Fiscal Management
Information System (GFMIS) found that the level of effort and support from organizations or agencies at a high
level.
3. Personal characteristics, including gender, age, education level, position, salary, and the period of
performance of the operations account the different effects the efficiency of operational accounting with
Government Fiscal Management Information System (GFMIS) is not different but The factors at work in the
effort and the support of the organization or agency worker, the account has a different effect the efficiency of
operational accounting with Government Fiscal Management Information System (GFMIS) is different
statistically significant at the 0.05 level.
Key words: Factors, Efficiency, Government Fiscal Management Information System
บทนํา
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2548 หน่ วยงานภาครัฐได้เข้าสู่ ระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) แต่ยงั คงจัดทําระบบบัญชี เกณฑ์คงค้างด้วยมือ (manual) คู่ขนานกันเรื อยมา
ปั จจุบนั กรมบัญชี กลางได้พฒั นาระบบ GFMIS โดยวิธีนาํ เข้าข้อมูลผ่านทาง Web online ทําให้ได้รับความ
สะดวกและคล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน สามารถเรี ยกรายงานในระบบงานต่าง ๆ ทีเป็ นปั จจุบนั ได้แบบทันที
กรมบัญชี กลางจึงได้กาํ หนดให้ส่วนราชการทุกแห่ งยกเลิ กการจัดทําบัญชี เกณฑ์คงค้างด้วยมือ (manual)
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นับตังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไป (หนังสื อกรมบัญชี กลาง ที กค 0423.3/ว.384 ลงวันที 18
ตุลาคม 2556) เพือลดภาระและไม่เกิดความซําซ้อนในการจัดทําบัญชี
จากการปรับเปลียนมาเป็ นระบบบัญชี ตามระบบ GFMIS เพียงระบบเดียวนัน ส่ วนราชการต้อง
วิเคราะห์ และตรวจสอบข้อมูลด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับระบบบัญชี ตามระบบ GFMIS ซึ งแบ่งงานเป็ น
ระบบต่าง ๆ ได้แก่ ระบบงบประมาณ, จัดซื อจัดจ้าง, สิ นทรัพย์, เบิกจ่าย, รับนํา-ส่ ง และบัญชี แยกประเภท
ดังนัน ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านบัญชีจึงต้องรู ้ถึงขันตอนในการบันทึกบัญชี ตังแต่งานแรกจนถึงงานสุ ดท้ายก่อนทีจะ
ได้งบทดลอง และสามารถรู ้วธิ ี แก้ไขข้อผิดพลาดทีเกิดขึน ต้องตรวจสอบเป็ นประจําทุกวันและทุกเดือน เพือ
แก้ไขข้อมูลได้ทนั ก่อนการปิ ดงวด รวมทังให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารทีมีประสิ ทธิ ภาพ ค้นหาได้ง่าย ซึ ง
เป็ นการจัดเตรี ยมข้อมูลด้านบัญชี ให้แก่หน่วยงานตนเอง สํานักงานการตรวจเงิ นแผ่นดิน กรมบัญชี กลาง
และหน่วยงานอืนทีต้องการข้อมูลไปใช้ประโยชน์
จากการทีผูศ้ ึกษาได้ทาํ หน้าที ตรวจสอบรายงานการเงิ นของหน่ วยงานทีเบิกจ่ายเงิ นกับสํานักงาน
คลัง จัง หวัดระนอง ที ผ่า นมาพบว่า ข้อมู ล ทางบัญ ชี ย งั มี ค วามผิ ดพลาดคลาดเคลื อน ซึ งอาจจะเกิ ด จาก
เจ้าหน้าทีผูป้ ฏิ บตั ิงานของหน่ วยงานขาดความรู ้ ความเข้าใจในระบบ GFMIS ซึ งมี การปรับปรุ งเพิมเติ ม
ตลอดเวลา ขาดความกระตือรื อร้ นและขาดสมาธิ ในการปฏิ บตั ิงาน โยกย้ายบ่อยทําให้งาน ไม่ต่อเนื อง
เครื องมือเครื องใช้ไม่ทนั สมัย เป็ นต้น
ดัง นัน ผูศ้ ึ ก ษาซึ งปฏิ บ ตั ิ ง านอยู่ใ นสํา นัก งานคลังจัง หวัดระนอง ได้เล็ง เห็ นถึ ง ความสําคัญและ
ปั ญหาเกียวกับประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีผูป้ ฏิบตั ิงานด้านบัญชี จึงสนใจศึกษาเรื อง ปั จจัย
ที มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านด้ า นบัญ ชี ด้ ว ยระบบบริ หารการเงิ น การคลัง ภาครั ฐ แบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ของหน่ วยงานทีเบิกจ่ายเงิ นกับสํานักงานคลังจังหวัดระนอง ซึ งข้อมูลทีได้จะได้
นําไปประกอบการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาและผลกระทบทีเกิดขึน รวมถึงนําไปพัฒนาความรู ้ ด้านบัญชี
ภาครัฐ และปรับปรุ งระบบการบริ หารงานของส่ วนราชการให้มีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื อศึ ก ษาระดับประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นบัญชี ด้วยระบบบริ หารการเงิ นการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2. เพือศึกษาปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี ดว้ ยระบบบริ หารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
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ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตประชากร ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่ มเป้ าหมายจากผูป้ ฏิ บตั ิ งานด้านบัญชี ด้วยระบบบริ หาร
การเงิ นการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ของหน่วยงานทีเบิกจ่ายเงินกับสํานักงานคลังจังหวัด
ระนอง จํานวน 74 คน
ขอบเขตตัวแปร
1) ตัวแปรต้น คือ 1.1) คุณลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงาน 1.2) ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานด้าน
บัญชี ดว้ ยระบบ GFMIS ได้แก่ ปั จจัยด้านระดับความพยามยามในการทํางาน และปั จจัยด้านแรงสนับสนุ น
จากองค์การหรื อหน่วยงาน
2) ตัวแปรตาม คือ ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี ดว้ ยระบบบริ หารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้แก่ คุณภาพของงาน ปริ มาณงาน เวลา และค่าใช้จ่าย
ขอบเขตเวลา ระยะเวลาในการศึกษา 4 เดือน (1 ตุลาคม 2558 – 31 มกราคม 2559)
การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่ อประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงาน
นฤมล กิตตะยานนท์ (อ้างถึงในชุ ติมา ม่วงมณี , 2554 หน้า 13) กล่าวว่า การปฏิบตั ิงานของแต่ละคน
จะถูกกําหนดโดย 3 ส่ วน ดังนี 1) คุณลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคล(individual attributes) แบ่งเป็ น 3 กลุ่มคือ 1.1
demographic characteristics เป็ นลักษณะทีเกียวกับเพศ อายุ เชื อชาติเผ่าพันธุ์ 1.2 competence characteristics
เป็ นลักษณะเกียวกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัดและความชํานาญซึ งได้มาจากการศึกษาอบรมและสัง
สมประสบการณ์1.3 psychological characteristics เป็ นคุณลักษณะทางด้านจิตวิทยา ได้แก่ ทัศนะคติ ค่านิ ยม
รวมทังบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลด้วย 2)ระดับความพยายามในการทํางาน (work effort) จะเกิดขึนจากการ
มีแรงจูงใจในการทํางาน ได้แก่ ความต้องการ แรงผลักดันอารมณ์ ความสนใจ ความตังใจ เพราะว่าคนทีมี
แรงจูงใจในการทํางานสู งจะมีความพยายามทีจะอุทิศกําลังกายและกําลังใจให้แก่การทํางาน มากกว่าผูท้ ีมี
แรงจูงใจในการทํางานตํา
3) แรงสนับสนุ นจากองค์การหรื อหน่วยงาน(organization support)
ได้แก่ ค่ าตอบแทน ความยุติธ รรม การติ ดต่ อสื อสาร และวิธี ก ารที จะมอบหมายงานซึ งมี ผ ลต่อกําลัง ใจ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ทํานองเดี ยวกับ วรจิตร หนองแก (อ้างถึ งในอัลดา ทองรอด, 2556 หน้า29) ได้เสนอว่า การ
ปฏิบตั ิงานของบุคคล จะถูกกําหนดโดย 3 ส่ วน ดังนี 1) ลักษณะเฉพาะบุคคล แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี ลักษณะ
เกียวกับอายุ เพศ เชื อชาติ เผ่าพันธุ์, ลักษณะเกียวกับความรู ้ ความสามารถ ความถนัดและความชํานาญของ
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บุคคล 2) ระดับความพยายามในการทํางาน ซึ งเกิดจากแรงจูงในการทํางาน ได้แก่ ความต้องการ แรงผลักดัน
ความสนใจ เพราะคนทีมีแรงจูงใจสู งในการทํางาน จะพยายามอุทิศกําลังกาย กําลังใจให้การทํางานมากกว่า
ผูท้ ีมีแรงจูงใจตํา 3) แรงสนับสนุ นจากองค์การหรื อหน่วยงาน ซึ งได้แก่ ค่าตอบแทน ความยุติธรรม การ
ติดต่อสื อสาร และวิธีการมอบหมายงานซึ งมีผลต่อกําลังใจผูป้ ฏิบตั ิงาน นอกจากปั จจัยดังกล่าวแล้ว การใช้
แรงจูงใจเป็ นสิ งสําคัญเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการทํางาน การจูงใจมี 3 รู ปแบบ คือ 1) การจูงใจด้วยรางวัลและ
ค่าตอบแทน 1.1) ในรู ปของเงินตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทน เช่น เงินเดือน โบนัส เป็ นต้น การเลือนขัน
เลือนตําแหน่ง เงินประจําตําแหน่ง สวัสดิการต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล 1.2) ทีไม่ใช่เงิน ได้แก่ การให้
เครื องอํานวยความสะดวก เช่น ห้องทํางานส่ วนตัว รถประจําตําแหน่ง ให้โอกาสศึกษาอบรมและได้สร้าง
ผลงาน 2) การจูงใจด้วยงาน 2.1) การหมุนเวียนงาน 2.2) ขยายขอบเขตและเนือหาของงาน คือ มอบอํานาจ
หน้าทีเพิมขึน เพือแสดงความไว้วางใจในความสามารถ 3) การจูงใจด้วยวัฒนธรรมองค์การ 3.1) ใช้
วิสัยทัศน์สร้างเป้ าหมายในอนาคต ความเจริ ญก้าวหน้าขององค์การเป็ นทิศทางทีทุกคนมุ่งมัน 3.2) ให้ทุกคน
มีส่วนร่ วม คือ การให้ความสําคัญต่อผูบ้ ริ หารทุกระดับ ใช้การตัดสิ นใจจากระดับล่าง โดยให้ความไว้วางใจ
และให้อาํ นาจในการตัดสิ นใจแก่ผูป้ ฏิ บตั ิงาน 3.3) ให้ความสําคัญต่อความต้องการของบุคคล และสนอง
ความต้องการของบุคคล เช่น ส่ งเสริ มความเจริ ญก้าวหน้าของบุคคลด้วยการจัดให้เข้ารับการฝึ กอบรมอย่าง
ต่อเนื องสมําเสมอ 3.4) ติดตามประเมินผลด้วยวิธีการธรรมชาติ เช่น การสนทนาระหว่างผูบ้ ริ หารกับ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับประสิ ทธิภาพ Plowman & Peterson(1989, p.325 อ้างถึ งใน ชรัลดา ชิ นคํา,
2558 หน้า 42-43) ได้สรุ ปองค์ประกอบของประสิ ทธิ ภาพไว้ 4 ข้อ คือ 1) คุณภาพของงาน (Quality) ต้องมี
คุณภาพสู ง คือ ผูผ้ ลิ ตและผูใ้ ช้ได้ประโยชน์คุม้ ค่าและมีความพึงพอใจ ผลงานมีความถูกต้อง ได้มาตรฐาน
รวดเร็ ว ก่อเกิ ดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้ างความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูม้ ารับบริ การ 2) ปริ มาณงาน
(Quantity) งานทีเกิดขึนจะต้องเป็ นไปตามความคาดหวังของหน่วยงาน มีปริ มาณทีเหมาะสมตามทีกําหนด
ในแผนงานหรื อเป้ าหมายทีบริ ษทั วางไว้ 3) เวลา (Time) คือ เวลาทีใช้ในการดําเนิ นงานจะต้องอยูใ่ นลักษณะ
ทีถูกต้องตามหลักการเหมาะสมกับงานและทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิ คให้สะดวกรวดเร็ วขึน 4) ค่าใช้จ่าย
(Costs) คือ จะต้องลงทุนน้อยและได้ผลกําไรมากทีสุ ด ประสิ ทธิ ภาพในมิติของต้นทุนการผลิต ได้แก่ การใช้
ทรัพยากรเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีทีมีอยูอ่ ย่างประหยัดคุม้ ค่าและสู ญเสี ยน้อยทีสุ ด
งานวิจัยทีเกียวข้ อง
เกรี ยงศักดิM เตจ๊ ะวงค์ (2553) ได้ศึกษาเรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
สํานักทางหลวงชนบทที 10 ผลการวิจยั พบว่า บุ คลากรสํานักงานทางหลวงชนบทที 10 (เชี ยงใหม่) มี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บ ัติ ง านอยู่ใ นระดับ ปานกลาง ปั จ จัย แรงจู ง ใจภายในและภายนอกส่ ง ผลต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง
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กลีนน์ สเตล (Stahl,1987 อ้างถึงใน ธัญญ์ณณัช รุ่ งโรจน์สุวรรณ, 2553 หน้า 26-27) ได้ศึกษาวิจยั
เกียวกับความรู ้สึกเกียวกับสภาพของงานว่า ในการทีบุคคลใดจะปฏิบตั ิงานได้ดีหรื อไม่นนั ย่อมขึนอยูก่ บั
สภาพของงานด้วย หากได้รับการพิจารณาให้อยู่ในสภาพทีเหมาะสม ย่อมเป็ นการจูงใจให้ผูป้ ฏิ บตั ิงาน
ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถ
วนิดา ชุ ติมากุล (2556) ได้ทาํ การศึกษาปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชี ในระบบการบริ หาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบระบบอิเล็กทรอนิ กส์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของบุคลากรการเงินและการบัญชี :
กรณี ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการจัดทําบัญชี ในระบบ GFMIS อยู่
ในระดับปานกลาง
ปภาวริ นท์ บุญมาก (2553) ได้ศึกษาเรื อง กลยุทธ์การจัดการต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง ที แตกต่างกันมี ผลต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของบุคลากรไม่แตกต่างกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) จาก
ประชากรทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นบัญชี ด้วยระบบบริ หารการเงิ นการคลัง ภาครั ฐแบบ
อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ( GFMIS) ของหน่ วยงานที เบิ ก จ่า ยเงิ นกับ สํา นัก งานคลัง จัง หวัดระนอง จํา นวน 74 คน
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี
ตอนที 1 แบบสอบถามเกียวกับคุณลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับ
ตําแหน่ง อัตราเงินเดือนและระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ตอนที 2 ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีดว้ ยระบบ GFMIS แยกเป็ น ปั จจัย
ด้านระดับความพยายามในการทํางานและปั จจัยด้านแรงสนับสนุนจากองค์การหรื อหน่วยงาน
ตอนที 3 ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี ดว้ ยระบบ GFMIS แยกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพของงาน, ด้านปริ มาณงาน, ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย
ตอนที 4 ข้อเสนอแนะทัวไป ความคิดเห็นเกียวกับปั ญหาอุปสรรค แนวทางในการเพิมประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชีดว้ ยระบบ GFMIS
การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
1) การตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือ (Validity) ได้นาํ แบบสอบถามทีสร้างขึนไปหาความ
ตรงตามเนือหา (Content Validity) โดยนําเสนอแบบสอบถามฉบับร่ างไปให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จํานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบความเทียงตรงเชิ งเนือหา เพือตรวจสอบความสมบูรณ์ของเครื องมือในด้านเนือหาคําถาม เพือให้
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ครอบคลุ มและวัดได้ตรงตามทีต้องการวัด รวมทังตรวจสอบความเป็ นปรนัย (Objectivity) ของคําถาม
คําตอบแต่ละข้อเพือให้ได้ขอ้ คําถามคําตอบทีชัดเจน ถูกต้อง เมือผ่านการพิจารณาจากผูท้ รงคุ ณวุฒิแล้ว
ผู ้วิ จ ัย ได้ นํา แบบสอบถามมาทํา การปรั บ แก้ใ ห้ เ หมาะสมทังภาษาและเนื อหาตามความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ เพือนําไปตรวจสอบคุณภาพด้านอํานาจการจําแนกของข้อคําถาม ความเทียงตรง
ของเครื องมือ เพือนําไปใช้จริ ง
2) การทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) นําแบบสอบถามทีปรับปรุ งแล้วไปทดลองใช้กบั
ประชากรทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างทีไม่ใช่ กลุ่มตัวอย่างจริ ง
จํานวน 40 คน จากนันนําไปตรวจสอบความเทียงตรงของเครื องมือ (Reliability) มีวิธีหาความเชื อมันโดย
การหาค่าสัมประสิ ทธิ|แอลฟา (Coefficient Alpha) ด้วยโปรแกรมสําเร็ จรู ป ได้ค่าความเทียงหรื อความเชื อถือ
ได้ของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.9290 ซึ งถือว่าแบบสอบถามนีมีความเชือถือได้
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที ได้จากการสํารวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่ ม
ตัวอย่างในพืนทีทีศึกษา โดยการแจกแบบสอบถามซึ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 74 คน
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทีรวบรวมจากหนังสื อ บทความ เอกสารทางวิชาการ
และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
3. ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล มีขนตอนดั
ั
งนี
3.1 กําหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถามเพือตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
3.2 ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทังหมด
จํา นวน 74 ชุ ด พร้ อ มทังตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว นสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามก่ อ นที จะนํา มา
ประมวลผล หากมีฉบับไหนไม่สมบูรณ์จะคัดออกและทําการเก็บเพิมให้ครบตามจํานวน
3.3 นําข้อมูลทีเก็บรวบรวมได้มาทําการวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใช้
ี ในการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูล นําข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําเร็ จรู ปทางการวิจยั
สังคมศาสตร์ มาประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์โดยสถิติทีใช้ในการวิจยั ได้แก่
1. สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือเป็ นการอธิ บายข้อมูลคุ ณลักษระส่ วนบุคคลของ
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าสถิติ ดังนี ค่าความถี (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลีย (Mean) และค่า
เบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2. สถิติเชิ งอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้สําหรับการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)
เพือเป็ นการหาคําตอบให้กบั วัตถุประสงค์ในการศึกษา สําหรับสถิติทีใช้ คือ การเปรี ยบ-เทียบค่าเฉลีย t-test
สําหรับตัวแปรทีมี 2 กลุ่ม และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) เพือ
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เปรี ยบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคล,ปั จจัยด้านระดับความพยายาม
ในการทํางาน และปั จจัยด้านแรงสนับสนุนจากองค์การหรื อหน่วยงานของ กลุ่มตัวอย่างกับประสิ ทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานด้านบัญชี ดว้ ยระบบ GFMIS แยกเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริ มาณงาน
ด้านเวลา และด้านค่าใช้จ่าย
ผลการวิจัย
1. คุณลักษณะเฉพาะส่ วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
(ร้อยละ 79.73) มีอายุตากว่
ํ า 35 ปี (ร้อยละ 32.42) จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี (ร้อยละ 55.41) ปฏิบตั ิงาน
ในตําแหน่ งระดับชํานาญงาน/ชํานาญการ (ร้ อยละ 40.54) มีอตั ราเงินเดื อน 10,001–20,000 บาท (ร้ อยละ
36.49) มีระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน 16 ปี ขึนไป (ร้อยละ) 36.49
2. ผลการศึกษาปั จจัยทีมีผลต่ อประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานด้ านบัญชี ด้วยระบบบริ หารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ประกอบด้วย
2.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านระดับความพยายามในการทํางาน ผลการศึกษาพบว่า ระดับ
ความพยายามในการทํางาน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 4.41 เรี ยงตามลําดับคือ อันดับแรก มีค่าเฉลีย
สู งสุ ด 4.53 เท่ากัน 2 ข้อ คื อ ทํางานอย่างตังใจและพยายามทํางานให้สําเร็ จลุ ล่วงเสมอด้วยตนเองและ
พยายามทํางานเพือให้เป็ นทียอมรับของเพือนร่ วมงาน อยูใ่ นระดับมากทีสุ ด รองลงมา
มีค่าเฉลีย 4.45
คือ มักจะอุทิศกําลังกาย กําลังใจและเวลาในการทํางานอยูเ่ สมอ อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนอันดับสุ ดท้ายทีมี
ค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ได้แก่ ยินดีพฒั นางานให้ดีขึนหากได้รับสวัสดิการหรื อผลตอบแทนทีคุม้ ค่า โดยมีค่าเฉลีย
4.24 อยูใ่ นระดับปานกลาง
2.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยด้านแรงสนับสนุ นจากองค์การหรื อหน่ วยงาน ผลการศึกษา
พบว่า แรงสนับสนุนจากองค์การหรื อหน่วยงาน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 3.97 เรี ยงตามลําดับดังนี
อันดับแรกทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด 4.24 คือ ยินดีทีจะอุทิศตนเข้าไปมีส่วนร่ วมกับหน่วยงานเพือให้งานสําเร็ จตาม
เป้ าหมาย อยูใ่ นระดับมาก รองลงมามีค่าเฉลีย 4.05 คือ ยินดีทีได้รับมอบหมายให้ทาํ งานสําคัญเพิมจากงานที
ทําประจํา อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนอันดับสุ ดท้าย คือค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ทีได้รับมีความเหมาะสม
กับงานทีทํา มีค่าเฉลีย 3.68 อยูใ่ นระดับมาก
3. ผลการศึกษาประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงานด้ านบัญชี ด้วยระบบบริ หารการเงินการคลังภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิ กส์ (GFMIS) ผลการศึ กษาพบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานด้านบัญชี ด้วยระบบ
บริ หารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในภาพรวมทัง 4 ด้าน มีค่าเฉลียรวม 4.21 อยูใ่ น
ระดับมากและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงตามลําดับคือ ด้านปริ มาณงาน มีค่าเฉลีย 4.33, ด้าน
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คุ ณภาพของงาน มี ค่า เฉลี ย 4.14, ด้านค่ าใช้จ่าย อยู่ในระดับมาก ส่ วนอันดับ สุ ดท้าย ได้แก่ ด้านเวลา มี
ค่าเฉลีย 4.10 โดยสามารถแยกรายด้านได้ดงั นี
3.1 ด้ านคุณภาพของงาน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 4.26 พบว่า อันดับแรกทีมีค่าเฉลีย
สู งสุ ด 4.31 คือ งานทีปฏิบตั ิก่อให้เกิดประโยชน์กบั องค์กรและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผรู ้ ับบริ การ อยูใ่ น
ระดับมาก รองลงมามีค่าเฉลีย 4.26 เท่ากันสองข้อ คือ ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีคุณภาพเกิดประโยชน์คุม้ ค่าและ
มักจะพัฒนางานอยูเ่ สมอเพือมิให้เกิดข้อผิดพลาด อยูใ่ นระดับมาก ส่ วนอันดับสุ ดท้าย ได้แก่ ผลงานมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ได้มาตรฐาน มีค่าเฉลีย 4.20 อยูใ่ นระดับมาก
3.2 ด้ านปริมาณงาน อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 4.33 พบว่า อันดับแรกทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด
4.43 คือ สามารถปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมายให้สําเร็ จตรงกับเป้ าหมายทีวางไว้ อยูใ่ นระดับมาก รองลงมา
มีค่าเฉลีย 4.38 คือ สามารถปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานตําแหน่งทีหน่วยงานกําหนดไว้ อยูใ่ นระดับมาก ถัด
มามีค่าเฉลี ย 4.27 คือ สามารถบริ หารงานเพือให้ได้ปริ มาณงานตรงตามเวลาและเป้ าหมายทีกําหนด อยู่ใน
ระดับมาก ส่ วนอันดับสุ ดท้ายทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ได้แก่ วางแผนการทํางานในแต่ละวันเพือให้เกิดผลงาน
ตามเป้ าหมายทีวางไว้ มีค่าเฉลีย 4.26 อยูใ่ นระดับมาก
3.3 ด้ านเวลา อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 4.10 พบว่า อันดับแรกทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด 4.26
คือ สามารถทํางานตามทีได้รับมอบหมายเสร็ จทันตามเวลาทีกําหนด อยู่ในระดับมาก รองลงมามีค่าเฉลี ย
4.19 คือ มี การพัฒนาเทคนิ คการทํางานเพือให้สะดวกรวดเร็ วขึน อยู่ในระดับมาก ส่ วนอันดับสุ ดท้ายที มี
ค่าเฉลียน้อยทีสุ ดมีค่าเฉลีย 3.97 เท่ากันสองข้อ คือ ระยะเวลาทีใช้ในการปฏิบตั ิงานมีความเหมาะสมและ
สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานให้รวดเร็ วขึน อยูใ่ นระดับมาก
3.4 ด้ านค่ าใช้ จ่าย อยูใ่ นระดับมาก โดยมีค่าเฉลียรวม 4.14 พบว่า อันดับแรกทีมีค่าเฉลียสู งสุ ด
4.22 คื อ ทํางานโดยใช้ทรั พยากรต่างๆ เช่ น วัสดุ อุ ป กรณ์ ฯลฯ อย่า งประหยัด คุ ม้ ค่า อยู่ในระดับมาก
รองลงมามีค่าเฉลีย 4.18 คือ มีการวางแผนในการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและเกิดประโยชน์มากทีสุ ด อยูใ่ น
ระดับมาก ถัดมามีค่าเฉลีย 4.11 คือ มีการปรับปรุ งพัฒนางานเพือลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ในดําเนิ นงานอยู่
เสมอ อยู่ในระดับมาก ส่ วนอันดับสุ ดท้าย คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที เกิ ดขึนในแต่ละงาน มีความเหมาะสม
คุม้ ค่าและประหยัด มีค่าเฉลีย 4.07 อยูใ่ นระดับมาก
4. ผลการศึ กษาความคิดเห็นเกียวกับปั ญหา อุปสรรค แนวทางในการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นบั ญ ชี ด้ ว ยระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (GFMIS) และ
ข้ อเสนอแนะอืน ๆ พบว่า ปั ญหาและอุปสรรค คือ 1) ด้านบุคลากร ได้แก่ ขาดแคลนบุคลากรทางด้าน
การเงิน, ผูบ้ ริ หารมอบหมายงานไม่ตรงกับตําแหน่งหน้าที, ผูป้ ฏิบตั ิขาดทักษะเกียวกับระบบ GFMIS ด้าน
บัญชี 2) ด้านระบบ ได้แก่ ระบบล่มบ่อย, ความล่าช้าของระบบ Internet ภายในหน่วยงาน, ตรวจสอบหา
ความผิดพลาดยาก, ขันตอนซับซ้อนในการบันทึกข้อมูล ส่ วนแนวทางในการเพิมประสิ ทธิ ภาพ คือ ควรมี
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คู่มือบัญชี ทีอธิ บายรายละเอียดให้ผูป้ ฏิบตั ิงานเข้าใจ, ให้เพิมเจ้าหน้าทีช่ วยงาน, มอบหมายงานให้ตรงกับ
ตําแหน่ งและอบรมศึกษาเพิมเติมอย่างต่อเนื อง, ควรทําคู่มือในรู ปแบบ VCD ผ่านสื อสังคมออนไลน์ เพือ
สะดวกในการศึกษา, ควรมีผดู ้ ูแลระบบทีสามารถประสานงานได้โดยตรง, ปรับปรุ งแก้ไขระบบให้มีความ
เสถียรมากขึน และข้อเสนอแนะอืน ๆ ประกอบด้วย จัดให้มีการประชุ มของเจ้าหน้าทีแต่ละหน่วยงานเพือ
ทราบถึงปั ญหาอุปสรรคและร่ วมกันแก้ไขปั ญหา แนะนําการปฏิบตั ิงาน, ควรเสริ มสร้างองค์ความรู ้ให้กบั ผู ้
ปฏิบตั ิสาํ หรับผูป้ ฏิบตั ิงานใหม่
5. การทดสอบสมมติฐาน
ผลการศึ กษาพบว่า ผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านบัญชี ทีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ ง อัตรา
เงิ นเดื อน และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานต่างกันมี ผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานด้านบัญชี ด้วย
ระบบ GFMIS ไม่แตกต่างกัน ส่ วนผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านบัญชี ทีมีปัจจัยด้านระดับความพยายามในการทํางาน
และปั จจัยด้านแรงสนับสนุ นจากองค์การหรื อหน่วยงานต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้าน
บัญชีดว้ ยระบบ GFMIS แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึ ก ษาปั จจัย ที มี ผ ลต่อประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นบัญชี ด้ว ยระบบ GFMIS
พบว่า ระดับความพยายามในการทํางาน อยู่ในระดับมาก โดยการทํางานอย่างตังใจและพยายามทํางาน
ให้สํา เร็ จลุล่วงเสมอด้วยตนเองและพยายามทํางานเพือให้เป็ นทียอมรับของเพือนร่ วมงาน อยู่ในระดับมาก
ทีสุ ดและมีค่าเฉลียสู งสุ ด ส่ วนอันดับสุ ดท้ายทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ได้แก่ ยินดีพฒั นางานให้ดีขึนหากได้รับ
สวัสดิการหรื อผลตอบแทนทีคุม้ ค่า อยูใ่ นระดับปานกลาง ทีเป็ นเช่นนี เพราะการทีพยายามทํางานให้สําเร็ จ
ด้วยตนเองเพื อให้เป็ นที ยอมรั บ ของเพื อนร่ วมงานเพื อความสั ม พันธ์ อนั ดี ภายในองค์ก รและหากได้รับ
ค่าตอบแทนทีคุม้ ค่ากับความพยายามก็ยนิ ดีจะพัฒนางานให้ดีขึนนันเอง ส่ วนแรงสนับสนุ นจากองค์การหรื อ
หน่วยงาน พบว่า อยูใ่ นระดับมาก โดยอันดับสุ ดท้ายทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุ ด ได้แก่ ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ทีได้รับมีความเหมาะสมกับงานทีทํา อยูใ่ นระดับมาก ทีเป็ นเช่นนี เพราะผูป้ ฏิบตั ิงานด้านบัญชี มีความ
คิดเห็นว่าภาระงานในหน้าทีมีจาํ นวนมาก ในขณะทีผูป้ ฏิบตั ิงานด้านบัญชี ส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับชํานาญ
งาน/ชํานาญการซึ งมิใช่ระดับผูบ้ ริ หารเมือพิจารณาดูในส่ วนของปริ มาณงานทีทํากับอัตราเงินเดือนทีได้รับ
จึงเห็นว่าไม่เหมาะสมกันนันเอง
ซึ งคล้ายคลึงกับผลการวิจยั ของเกรี ยงศักดิ| เตจ๊ะวงค์ (2553) ทีได้ศึกษา
เรื องปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสํานักทางหลวงชนบทที 10 ผลการวิจยั พบว่า
บุคลากรมีประสิ ทธิ ภาพ ในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ปั จจัยแรงจูงใจภายในและภายนอกส่ งผล
ต่อประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานในระดับปานกลาง และยังคล้ายคลึงกับกลีนน์ สเตล (Stahl,1987 อ้างถึง
ใน ธัญญ์ณณัช รุ่ งโรจน์สุวรรณ, 2553 หน้า 26-27) ทีได้ศึกษาวิจยั เกียวกับความรู ้สึกเกียวกับสภาพของงาน
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ว่า ในการทีบุคคลใดจะปฏิบตั ิงานได้ดีหรื อไม่นนั ย่อมขึนอยูก่ บั สภาพของงานด้วย หากได้รับการพิจารณา
ให้อยูใ่ นสภาพทีเหมาะสม ย่อมเป็ นการจูงใจให้ผปู ้ ฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิงานได้อย่างเต็มความสามารถ
และยังพบว่าประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี ดว้ ยระบบ GFMIS ในภาพรวมทัง 4 ด้าน อยู่
ในระดับมาก โดยเรี ยงลําดับได้ดงั นี ด้านปริ มาณงาน ด้านคุณภาพของงาน ด้านค่าใช้จ่าย และด้านเวลา ที
เป็ นเช่นนีเพราะการปฏิบตั ิงานด้านบัญชี มีปริ มาณมากและมีกาํ หนดระยะเวลาแล้วเสร็ จชัดเจน จึงต้องทําให้
เสร็ จภายในเวลาทีกําหนดไว้ ปริ มาณงานจึงได้ตามเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนดและมีประสิ ทธิ ภาพมากเพราะ
ทํางานได้มาก ซึ งค่าเฉลี ยสู งสุ ดของด้านนี คือ 4.43 ได้แก่ สามารถปฏิบตั ิงาน ทีได้รับมอบหมายให้สําเร็ จ
ตรงกับเป้ าหมายทีวางไว้จะเห็นได้วา่ สอดคล้องกันกับผลการวิจยั นันเอง ซึ งคล้ายคลึงกับ วนิ ดา ชุ ติมากุล
(2556) ทีได้ทาํ การศึกษา ปั จจัยทีมีผลกระทบต่อการจัดทําบัญชี ในระบบ GFMIS อย่างมีประสิ ทธิ ภาพของ
บุคลากรการเงินและการบัญชี : กรณี ศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า ประสิ ทธิ ภาพในการ
จัดทําบัญชี ในระบบ GFMIS อยูใ่ นระดับปานกลาง ทํานองเดียวกับเกรี ยงศักดิ| เตจ๊ะวงค์ (2553) ทีได้ศึกษา
เรื อง ปั จจัยทีมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสํานักทางหลวงชนบทที 10 ผลการวิจยั พบว่า
บุคลากรสํานักงานทางหลวงชนบทที 10 (เชียงใหม่) มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
สําหรับการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง อัตรา
เงิ นเดื อน และระยะเวลาในการปฏิ บตั ิงานของผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านบัญชี ทีต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านบัญชีดว้ ยระบบ GFMIS ไม่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยด้านระดับความพยายามในการทํางานและ
แรงสนับสนุ นจากองค์การหรื อหน่ วยงานของผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านบัญชี ทีต่างกันมีผลต่อประสิ ทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานด้านบัญชีดว้ ยระบบ GFMIS แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ทีเป็ นเช่นนี เพราะ
ปั จจัยด้านระดับความพยายามในการทํางานและแรงสนับสนุ นจากองค์การหรื อหน่วยงานเป็ นปั จจัยจูงใจที
ทําให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานมีพฤติกรรมการทํางานในเชิงบวกหรื อเชิงลบหากมีปัจจัยจูงใจทีมากผูป้ ฏิบตั ิงานด้านบัญชี
ก็ยอ่ มทํางานมีประสิ ทธิ ภาพกว่าผูท้ ีมีแรงจูงใจน้อยกว่านันเอง ทํานองเดียวกับปภาวริ นท์ บุญมาก (2553) ที
ได้ศึก ษาเรื อง กลยุท ธ์ ก ารจัดการต่ อการเพิ มประสิ ท ธิ ภาพในการทํางานของบุ คลากร มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลําปาง พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาลําปาง ที แตกต่างกันมี ผลต่อการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของบุ คลากรไม่
แตกต่างกัน
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ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจัยไปใช้
1.1 จัดกิ จกรรมส่ งเสริ มปั จจัยด้านระดับความพยายามในการทํางานและปั จจัยด้าน แรง
สนับสนุ นจากองค์การหรื อหน่ วยงานทังสองด้านอย่างเป็ นรู ปธรรม สมําเสมอ เช่ น การวางมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกันและประเมินผลทุกเดือน และให้รางวัลกับผูป้ ฏิบตั ิงานทีได้มาตรฐาน หรื อการให้โบนัส
หรื อค่าล่วงเวลาเพือจูงใจ เป็ นต้น
1.2 จัดให้มีการประชุ มเพือวางแผนงานร่ วมกันในภาพรวมขององค์กรและแผนงานของแต่ละ
บุคคลเพือให้ไปในทิศทางเดียวกันและได้มาตรฐานทังองค์กร
2. ข้ อเสนอแนะเพือการวิจัยต่ อไป
2.1 ควรศึกษาเรื องแนวทางในการวางแผนงานทีดีเพือช่วยให้งานมีประสิ ทธิ ภาพสู งขึน
2.2 ควรศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพร่ วมด้วยเพือให้ได้ขอ้ มูลในเชิงลึกมากขึน
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