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บทคัดย่ อ
1

การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์ 1) เพือศึกษา
ประสิทธิภาพการในปฏิบตั ิงานคลังองค์การบริ หารส่วน
ตําบลในจังหวัดอุดรธานี 2) เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการในปฏิบตั ิงานคลังองค์การบริ หาร
ส่วนตําบลในจังหวัดอุดรธานี จํ าแนกตามปั จจัยส่วน
บุคคล การวิจยั เป็ นวิจยั เชิงปริ มาณ กลุม่ ตัวอย่างทีใช้
ในการวิจยั ครังนี คือ พนัก งานจ้ า งและพนัก งานส่ว น
ตําบลทีปฏิบัติงานสังกัดกองคลัง ในองค์ ก ารบริ ห าร
ส่ว นตํา บลภายในจัง หวัด อุด รธานี จํานวน 205 ราย
การวิเคราะห์ โดยใช้ สถิ ติ ได้ แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธิ9
ถดถอยอย่างง่าย
ผลการวิจยั พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้ อย 62.0 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี
*
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คิดเป็ นร้ อย 62.4 ระดับการศึกษา อยู่ในระดับปริ ญญา
ตรี คิดเป็ นร้ อย 60.0 สถานภาพการทํ างาน เป็ น
พนักงานส่วนตําบล คิดเป็ นร้ อย 51.7 เงินเดือนทีรั บ
10,001 – 15,000 บาท คิดเป็ นร้ อย 58.0 และระยะเวลา
การปฏิบตั ิงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
ในช่วงอายุ 5 – 10 ปี คิดเป็ นร้ อย 57.0 ปั จจัยในการ
ปฏิ บัติ งานคลัง ขององค์ การบริ ห ารส่ว นตํ าบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือแยก
พิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด
ได้ แก่ ความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน รองลงมาคื อ วิ ธี
ปกครองของผู้บงั คับบัญชา ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลียน้ อย
ทีสุด คือ สภาพการทํางาน ตามลําดับ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านคลั ง ของ
องค์ ก ารบริ หารส่วนตํา บลในเขตจังหวัด อุด รธานี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือแยกพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียมมากทีสุด ได้ แก่ ด้ านคุณภาพ
ของงาน รองลงมาคือ ด้ านเวลา ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลีย
น้ อยทีสุด คือ ด้ านปริ มาณงาน ตามลําดับ
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Abstract
This study aims: 1) to study the working
efficiency of the finance officers in the Sub-district
Administration Organizations (SAOs), Udon Thani
province; and 2) to study the factors influencing
the working efficiency of these officers. Data
were collected from 205 finance officers of the
SAOs of Udon Thani province. Statistical
methods used to analyze the data include
percentage, frequencies, means, standard
deviations and simple regression. The findings
showed that the majority of the respondents are
males (62.0%), aged 31-40 (62.4%), educated up
to Bachelor’s degree level (60.0%), being in subdistrict staff (51.7%), earning 10,001 – 15,000
baht per month (58.0%), and having been in
service for 5-10 years (57.0%). The factors
influencing the working efficiency of these people
are very high. These factors, sorted in
descending order, include success in work,
management styles of superiors, and working
environment. Moreover, the overall working
efficiency of the finance officers was at high level.
The efficiency in terms of the quality of assign
tasks was rated at the highest level, followed by
the efficiency in terms of time used to work, and
the quantity of completed tasks.

บทนํา
องค์การบริ หารส่วนตําบล (อบต.) เป็ นหน่วยงาน
ราชการส่วนท้ องถินทีได้ รับการก่อตังขึนใหม่ ซึงถือว่า
ใกล้ ชิดประชาชนในท้ องถินมากทีสุด ได้ รับยกฐานะเป็ น
นิติบุคคลตามกฎหมายในวันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2538
ถื อ เป็ นองค์ ก ารบริ ห ารระดับ ล่า งสุด ที เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ ว มในการบริ หารและจัดการ
รากฐานชุมชน รวมทังสนับสนุนให้ ท้องถินมีทรัพยากร
เพือการบริ ห ารอย่างเพีย งพอตลอดจนก่อให้ เกิ ดการ
พัฒ นาท้ อ งถิ นอย่ า งทัวถึ ง นอกจากนี ยัง สนองตอบ
ความต้ องการของประชาชนในท้ องถิน ในลักษณะการ
ให้ บริ การต่าง ๆ เป็ นต้ นว่า จัดให้ มีและบํารุ งรักษาทาง
นําและทางบก รั ก ษาความสะอาดของถนน ทางนํ า
ทางเดิน และทีสาธารณะรวมทังกําจัดมูลฝอยและสิง
ปฏิ กู ล ป้ องกั น โรคและระงั บ โรคติ ด ต่ อ ส่ ง เสริ ม
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งเสริ มการพัฒนา
สตรี เด็ ก เยาวชน ผู้สูง อายุ และผู้พิ ก าร คุ้ม ครอง
ดู แ ล และบํ า รุ งรั กษาทรั พยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้ อม บํา รุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ตประเพณี
ภูมิปัญญาท้ องถิน และวัฒนธรรมอันดีของท้ องถิน และ
ปฏิ บัติ ห น้ าที อื นตามที ทางราชการมอบหมายโดย
จัดสรรงบประมาณหรื อบุคลากรให้ ตามความจํ าเป็ น
และสมควร จากบทบาทและหน้ าทีขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลภายใต้ ขอบเขตดังกล่าว จะเห็นว่าองค์การ
บริ หารส่วนตําบลเป็ นหน่วยงานทีมีความสําคัญอย่าง
ยิ งในการบริ ห ารงานพัฒ นาชนบทและเป็ นรั ฐ บาล
ท้ อ งถิ นที ได้ รั บ การคาดหวัง ว่า จะเป็ นหลัก หรื อ แกน
สําคัญในการพัฒนาด้ านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
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ในชนบท ระดับฐานล่างตลอดจนกระตุ้นให้ ประชาชน
ในพื นที ได้ ตื นตัว และร่ ว มพัฒ นากิ จ กรรมการพัฒ นา
ด้ านต่าง ๆ
จากข้ อทักท้ วงสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ในการปฏิ บัติ ง านขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ น
รวบรวมเอกสาร กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ น
พบว่า ปั จ จุบัน องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลมัก ประสบ
ปั ญ หาการค้ า งชํ า ระภาษี เ นื องจากประชาชนไม่ ใ ห้
ความร่วมมือในการชําระภาษี ทําให้ มีลกู หนีคงค้ างเป็ น
จํ า นวนมาก รวมถึ ง ปั ญหาการทุจ ริ ต คอร์ รั ป ชัน ไม่
โปร่ ง ใสในกระบวนการจัด ซื อจัด จ้ า งของหน่ว ยงาน
ราชการและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ปั ญหาการไม่
เปิ ดเผยข้ อมูลการเงินต่อสาธารณชน และการขาดการ
มีสว่ นร่วมขององค์กรภายนอก ในด้ านการจัดซือจัดจ้ าง
ล้ ว นแต่ เ ป็ นปั ญ หาที เกิ ด ขึนกับ ท้ อ งถิ นมาโดยตลอด
(http://www.slideshare.net/)
ซึงองค์ การบริ ห ารส่ว นตํ าบลในเขตจัง หวัด
อุดรธานีก็ประสบปั ญหาทีกล่าวมาข้ างต้ น จากข้ อมูลที
ได้ จากส่ ว นการคลัง ในหลาย ๆ พื นฐานในจั ง หวั ด
อุดรธานี ประกอบการเมื องมีความรุ นแรง มีการชิ ง
ตําแหน่งต่างก็หวังทีจะเข้ ามากอบโกยผลประโยชน์จาก
ท้ องถินโดยเฉพาะกับส่วนการคลังทีมีความเกียวพันกับ
ผลประโยชน์ ท างด้ านการเงิ น ของผู้ นํ า ท้ องถิ น
นอกจากนันภาระหน้ า ที ที เพิ มขึ นจากการถ่ า ยโอน
ภารกิจ กิจการสาธารณะฯ ทําให้ องค์การบริ หารส่วน
ตํ า บลในเขตจัง หวัด อุด รธานี ต้ อ งมี ร ายจ่ า ยเพิ มขึ น
องค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บลต้ องพั ฒ นาและเพิ ม
ประสิทธิภาพในการบริ หารงานคลัง เพือนํางบประมาณ
มาพัฒนาท้ องถิ นและบริ หารงานโดยใช้ จ่ายด้ านการ
บริ หารงานบุคคลโดยประหยัด และเกิดประโยชน์สงู สุด
รวมทังสร้ างสวัส ดิ ก ารด้ า นต่า ง ๆ นํ า สู่ป ระชาชนให้

ทัวถึงและพัฒนาท้ องถินโดยต่อเนืองและตลอดไป จาก
ลักษณะของการปฏิบตั ิงานและกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานรวมทังปั ญหาทีเกิ ดขึนในขันตอนต่าง ๆ ที
กล่าว จะเห็นได้ วา่ เป็ นกระบวนการบริ หารงานคลังนัน
มิใช่ปฏิบตั ิการรับจ่ายทีเป็ นปกติ แต่เป็ นการปฏิบตั ิงาน
ทีมีกระบวนการหลาย ๆ อย่างมาผนวกกัน และต้ องใช้
เทคนิ ค รวมทั งประสบการณ์ ที ผ่ า นมาช่ ว ยในการ
ปฏิ บัติ ง านจึ ง จะสัม ฤทธิ9 ผ ล ประกอบกั บ การมี ก าร
บริ หารงานคลังทีดีของท้ องถิ นจะส่งผลให้ การทํางาน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัดเวลาและทรัพยากร
ขององค์ ก ารบริ หารส่ ว นตํ า บล โดยเงิ น ภาษี ของ
ประชาชนถูกนํามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
เหตุผ ลดัง กล่ า วข้ า งต้ น จึ ง นํ า ไปสู่ป ระเด็ น
การศึกษา ปั จจัยทีส่งผลต่อประสิทธิการปฏิบตั ิงานคลัง
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ว่า
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิท ธิ ผ ลในการปฏิ บัติ งานมากน้ อ ยเพีย งใด ตาม
แนวคิดพืนฐานการวัดประสิทธิภาพของ Farrell (1957)
ซึงจะทําให้ ทราบถึงผลสัมฤทธิ9ของนโยบายการกระจาย
อํานาจเรื องการให้ บริ การของรัฐบาลใน ระดับท้ องถิน
ต่อ ไป นอกจากนี ผลของการศึ ก ษาข้ า งต้ น จะทํ า ให้
ทราบว่าประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานคลังขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี เป็ นอย่างไร
แ ละ ปั จ จั ย ใ ด บ้ า ง ที ส่ ง ผลใ ห้ ป ฏิ บั ติ ง า น ค ลั ง มี
ประสิทธิ ภ าพ และส่งผลไปสู่ก ารพัฒนาองค์ กรอย่า ง
แท้ จริ ง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาประสิทธิภาพการในปฏิบตั ิงาน
คลังองค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดอุดรธานี
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2. เพือศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อประสิทธิ ภาพ
การในปฏิ บัติ ง านคลัง องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลใน
จังหวัดอุดรธานีจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครังนีผู้วิจยั ได้ กําหนดขอบเขต
ของการวิจยั ไว้ ดังนี
ขอบเขตด้ านเนือ- หา
ก า ร วิ จ ั ย ค รั ง นี ผู้ วิ จ ั ย ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า
ปั จจั ย ที มี ผ ลต่ อ ประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานคลัง
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดอุดรธานี โดย
ศึ ก ษาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลทังหมดในจัง หวัด
อุดรธานี จํานวน 109 แห่ง (ทีมา: กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน)
ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1. ประชากร
ประชากรที ใช้ ใ นการวิจ ัย ครั งนี ได้ แ ก่
องค์ การบริ หารส่วนตําบลทังหมดในจังหวัดอุดรธานี
จํ านวน 109 แห่ง (ทีมา: กรมส่งเสริ ม การปกครอง
ท้ องถิน)
2. กลุ่ม ตัว อย่า ง
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที ใช้ ในการวิ จั ย ได้ แก่
พนัก งานจ้ า งและพนัก งานส่ว นตํา บลที ปฏิบ ัติง าน
สัง กัด กองคลัง ตํ า แหน่ง เจ้ า หน้ า ที /เจ้ า พนัก งาน/
นัก วิช าการเงิ น และบัญ ชี เจ้ า หน้ า ที /เจ้ า พนัก งาน/
นักวิชาการพัสดุ เจ้ าหน้ าที/เจ้ าพนักงาน/นักวิชาการ
จัดเก็ บรายได้ เจ้ าหน้ าทีแผนที ภาษี ห รื อ ผู้รั บ ผิด ชอบ
เรื องแผนทีภาษี ในองค์ การบริ หารส่วนตําบลภายใน
จัง หวัด อุด รธานี จํ า นวน 109 แห่ง ๆ ละ 4 คน
จํ า นวนประชากรทั งหมด 436 คน ใ ช้ วิ ธี ก า ร สุ่ ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชันภูมิ (Stratified Random Sampling)
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โดยเทียบขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางสําเร็ จรู ป
ของ Krejcie and Morgan (ทีมา: Robert V. Krejcie &
Earyle W. Morgan, 1970 อ้ างถึงใน ธีรวุฒิ เอกะกุล,
2543) ได้ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างจํานวน 205 คน
ขอบเขตด้ านตัวแปรที5ใช้ ในการวิจัย
1. ตัวแปรอิสระแบ่งออกได้ เป็ น 2 ปั จจัยดังนี
1.1 ปั จจัยส่วนบุคคลประกอบด้ วย เพศ
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน เงินเดือน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิหน้ าที
1.2 ปั จ จั ย ในการปฏิ บัติ ง านส่ ง ผลต่อ
ประสิทธิภาพงานคลังขององค์การบริ หารส่วนตําบลใน
เขตจังหวัดอุดรธานีโดยใช้ สองทฤษฎี ปั จจัยจูงใจ และ
ปั จจัยคําจุน เป็ นปั จจัยทีเกียวข้ องกับงานโดยตรงซึงจะ
เป็ นกระตุ้น ให้ เกิดความพึงพอใจและเป็ นแรงกระตุ้น
ให้ บคุ คลในองค์การปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิงขึนประกอบด้ วย 10 ด้ านด้ วยกัน ประกอบด้ วย
ความสําเร็ จในการทํางานการได้ รับการยอมรับนับถือ
ลั ก ษ ณ ะ ง า น ที ป ฏิ บั ติ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ใ น ง า น
ความก้ าวหน้ าในการทํางาน เงินเดือน นโยบายการ
บริ หาร ความสัมพันธ์ ระหว่างเพือนร่ วมงาน สภาพการ
ทํางาน วิธีปกครองของผู้บงั คับบัญชา
2. ตัว แ ป ร ตา ม คื อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ งานคลัง ขององค์ การบริ ห ารส่ว นตํ าบลในเขต
จังหวัดอุดรธานีแนวคิดของ ปี เตอร์ สนั และพลาวแมน
(Perterson & Plowman) โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน
ประกอบด้ วย ด้ านคุณภาพของงาน ด้ านปริ มาณงาน
ด้ านเวลา ด้ านวิธีการ ด้ านค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ขอบเขตด้ านเวลา
ช่วงเวลาที ทําการเก็ บรวบรวมข้ อมูลในช่ว ง
เดือน มิถนุ ายน – สิงหาคม 2558
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วรรณกรรมที5เกี5ยวข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎี
ก า ร วิ จั ย เ รื อ ง “ ปั จ จั ย ที ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานคลังองค์การบริ หารส่วน
ตําบลในจังหวัดอุดรธานี” ในครังนี เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ
(Survey Research) ผู้วิจยั กําหนดรายละเอียดต่าง ๆ
เกียวกับระเบียบวิธีวิจัย ดังนีแนวคิดเกียวกับองค์การ
บริ หารส่วนตําบล
1) แนวคิด เกี ยวกับ องค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตําบล
2) แนวคิ ด เกี ยวกับ การบริ ห ารงานคลัง
ท้ องถิน
3) แนวคิ ด และความหมายเกี ยวกั บ
ประสิทธิภาพ
4) ทฤษฎีเกียวกับการปฏิบตั ิงาน
2. งานวิจัยที5เกี5ยวข้ อง
พระมหาจั น เติ ม มะเดื อ (2546) เรื อง
ประสิทธิภาพในการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่วน
ตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอค้ อวัง จังหวัดยโสธร
พุ ท ธิ ช า ต เ อ ก ฉั น ท์ ( 2 5 3 8 ) เ รื อ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสภา
ตําบลโดยใช้ แบบสอบถามและใช้ กลุ่มตัวอย่าง กสต.
จากอํ า เภอศรี บุ ญ เรื อ งและอํ า เภอโนนสัง จั ง หวั ด
หนองบัวลําภู
สุรพงษ์ ภิยโยภาพ (2546) เรื องปั จจัยทีมี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
วันวิสาข์ เกิดผล (2546) เรื อง ปั จจัยทีมี
อิทธิพลต่อการทํางานทีมีประสิทธิภาพของทีมงานของ
บริ ษัทในอุตสาหกรรมผลิตชินส่วนประกอบยานยนต์ใน
จังหวัดสมุทรปราการ

ชวนชื น วุ ฒิ ส มบู ร ณ์ (2547)เรื องการ
สํารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบตั ิงานเกียวกับปั จจัยทีมี
ผลต่อ ประสิทธิ ภ าพการบริ ห ารงานคลังขององค์ ก าร
บริ หารส่วนตําบลในจังหวัดระยอง

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจยั เรื อง “ปั จจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานคลังขององค์การบริ หารส่วนตําบลใน
เขตจังหวัดอุดรธานี” เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) กลุม่ ตัวอย่าง จํานวน 205 คน
เครื5องมือที5ใช้ ในการวิจัย
เป็ นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research)
โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มูล ลัก ษณะของแบบสอบถามมี 2 ลัก ษณะ เป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended questions)
ผู้วิจัยได้ ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื องมือทีสร้ างขึนจาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัย ทีเกี ยวข้ อ ง โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี
ตอนที5 1 เป็ นแบบสอบถามเกียวกับ ข้ อมูล
ทั วไป ด้ านปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คล ของพนั ก งานจ้ าง/
พนักงานส่วนตําบลขององค์ การบริ หารส่วนตําบลใน
จัง หวัด อุด รธานี ประกอบด้ ว ยคํ า ถาม จํ า นวน 6 ข้ อ
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน
เงินเดือน และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
ตอนที5 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ปั จจัย
ในการปฏิบตั ิงานของพนักงานจ้ าง/ พนักงานส่วนตําบล
ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลในจัง หวัด อุด รธานี มี
ลัก ษณะเป็ นคํ า ถามอัต ราส่ว นประมาณค่า (Rating
scale) ทีมีระดับสเกล 5 ระดับ มีคําถามทังหมด 50 ข้ อ
ตอนที5 3 เป็ นแบบ สอบถาม เกี ยวกั บ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานคลังขององค์การบริ หาร
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ส่วนตําบลในจังหวัดอุดรธานี มีลกั ษณะเป็ นคําถาม
อัตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ทีมีระดับสเกล
5 ระดับ มีคําถามทังหมด 25 ข้ อ
ตอนที5 4 ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
มีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ด (Open Ended Question)
ให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามได้ แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ

ผลการวิจัย
ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค คลของกลุ่ม ตั ว อย่ า งที เป็ น
พนัก งานจ้ า งและพนัก งานส่ว นตํา บลที ปฏิบ ัติง าน
สัง กัด กองคลัง ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่ เป็ นเพศส่วนใหญ่ เป็ นเพศ
ชาย มีจํานวน 127 คน คิดเป็ นร้ อย 62.0 อายุ ช่วงอายุ
31 – 40 ปี มีจํานวน 128 คน คิดเป็ นร้ อย 62.4 ระดับ
การศึกษา อยู่ในระดับปริ ญญาตรี มีจํานวน 123 คน
คิดเป็ นร้ อย 60.0 สถานภาพการทํางาน เป็ นพนักงาน
ส่ ว นตํ า บล มี จํ า นวน 106 คน คิ ด เป็ นร้ อย 51.7
เงินเดือนทีได้ รับ 10,001 – 15,000 บาท มีจํานวน 119
คน คิดเป็ นร้ อย 58.0 ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน ในช่วง
อายุ 5 – 10 ปี มีจํานวน 117 คน คิดเป็ นร้ อย 57.0
ปั จจั ย ในการปฏิ บัติ ง านคลัง ขององค์ ก าร
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( x = 3.96) เมือแยกพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่ า ด้ านที มี ค่ า เฉลี ยมมากที สุ ด ได้ แก่
ความสําเร็ จในการทํางาน ( x = 4.09) รองลงมาคือ วิธี
ปกครองของผู้บงั คับบัญชา ( x = 4.08) ส่วนด้ านทีมี
ค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ สภาพการทํางาน ( x = 3.60)
ตามลําดับ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านคลั ง ของ
การบริ หารส่ ว นตํ า บลในเขตจั ง หวั ด อุ ด รธานี ใน
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ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.99) เมือแยกพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียมมากทีสุด ได้ แก่
ด้ านคุณภาพของงาน ( x = 4.03) รองลงมาคือ ด้ าน
เวลา ( x = 4.02) ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ
ด้ านปริ มาณงาน ( x = 3.94) ตามลําดับ
ผลการวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน พบว่ า
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานคลังขององค์การบริ หาร
ส่ ว นตํ า บลในเขตจั ง หวั ด อุ ด รธานี เ ป็ นเกณฑ์ มี
ความสัม พัน ธ์ เ ชิ ง เส้ น ตรงกับ ตัว แปรที ศึก ษาอย่ า งมี
นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ .01 และสามารถสร้ าง
สมการพยากรณ์ ไ ด้ จึ ง คํ า นวณหาค่ า สัม ประสิ ท ธิ9
สหสัม พัน ธ์ พ หุ คู ณ ค่ า นํ าหนัก ความสํ า คัญ ของตั ว
พยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานรวมทัง
สร้ างสมการถดถอยพหุคณ
ู

อธิปรายผล
1. จากผลการวิ จัยปั จจัย ในการปฏิบัติ งาน
คลัง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขตจั ง หวั ด
อุดรธานี พบว่าจากผลการวิจยั ปั จจัยในการปฏิบตั ิงาน
คลัง ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขตจั ง หวั ด
อุดรธานี พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือแยก
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด
ได้ แก่ ด้ านความสํ า เร็ จ ในการทํ า งาน ซึ งสามารถ
อภิปรายผลได้ ว่า ผู้ปฏิบตั ิงานคลังขององค์การบริ หาร
ส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี มีความคิดเห็นว่าการ
ปฏิบตั ิงานให้ สาํ เร็ จตามเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานสามารถแก้ ปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานได้
และมีความพึงพอใจในผลสําเร็ จของงาน ซึงเป็ นปั จจัย
ทีมีผลต่อการปฏิบตั ิงานคลัง ซึงสอดคล้ องกับงานวิจัย
ของ อนัญญา ผมทอง (2553) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื องปั จจัย
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ที มี ผ ลต่อ ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานคลัง องค์ ก าร
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้ าส่วน
การคลัง มี ค วามคิ ด เห็ น ว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
ภายในส่วนการคลังขององค์ การบริ หารส่วนตําบลใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์ ด้ านงานสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
และเป้ าหมายภายในเวลาที กํ า หนด โดยรวมอยู่ใ น
ระดับมาก
ส่วนด้ านทีมีคา่ เฉลียน้ อยทีสุด คือ ด้ านสภาพ
การทํางาน ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากสามารถ
อภิปรายได้ ว่า ผู้ปฏิบตั ิงานมีความคิดเห็นว่า อุปกรณ์
เครื องมื อ เครื องใช้ สถานที ทํ า งาน อาจมี ผ ลต่อ การ
ปฏิ บัติ ง านคลัง อาจเพราะเพี ย งพอต่ อ การทํ า งาน
โดยเฉพาะความต้ องการด้ านทีพักอาศัย ซึงสอดคล้ อง
กับ ธนกฤต วัฒนกูล (2551) ทีศึกษาปั จจัยแรงจูงใจใน
การทํ า งานของพนัก งาน บริ ษั ท สายไฟฟ้ าบางกอก
เคเบิล จํากัด จังหวัดสมุทรปราการ ซึงพบว่าพนักงานมี
ความพึงพอใจในด้ านสภาพการทํางานอยูใ่ นระดับมาก
2. ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติง านคลังของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขตจั ง หวั ด อุ ด รธานี
อุ ด รธานี โดยภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก เมื อแยก
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ า นคุณ ภาพของงานมี
ค่าเฉลียมากทีสุด อภิปรายได้ ว่า การปฏิบัติงานคลัง
สามารถปฏิบตั ิงานให้ ได้ ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเป็ น
ทีพอใจและก่อเกิดประโยชน์ตอ่ องค์กร ซึงสอดคล้ องกับ
พระมหาจัน เติ ม มะเดื อ (2546) ได้ ศึ ก ษาวิ จัย เรื อง
ประสิทธิภาพในการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่วน
ตําบล : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอค้ อวัง จังหวัดยโสธร

ผลการศึกษาปรากฏว่า สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่วน
ตํา บล อํ า เภอค้ อ วัง จัง หวัดยโสธร มีค วามคิ ดเห็ น
เกี ยวกับประสิทธิ ภาพในการบริ หารงานขององค์ การ
บริ ห ารส่ว นตํา บล ด้ า นการกํ า หนดตัว ชี วัด การบรรลุ
เป้าหมายและผลการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
ส่ ว นด้ านที มี ค่ า เฉลี ยน้ อยที สุ ด คื อ ด้ าน
ปริ มาณงาน ซึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากสามารถ
อภิ ป รายได้ ว่า ผู้ป ฏิ บัติ ง านมี ค วามคิ ด เห็ น ว่า มี ก าร
วางแผนบริ หารเวลาเพื อให้ ได้ ปริ มาณงานตาม
เป้าหมาย ซึงสอดคล้ องกับงานวิจยั พุทธิชาต เอกฉันท์
(2538) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื องประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสภาตํ า บลโดยใช้
แบบสอบถามและใช้ กลุม่ ตัวอย่าง กสต. จากอําเภอศรี
บุญเรื องและอําเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลําภู พบว่า
ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
สภาตําบลจังหวัดหนองบัวลําภูอยู่ในระดับปานกลาง
การดําเนินการประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์
พอสมควร

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึก ษาการเพิ มประสิท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ ง านคลัง องค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลในจัง หวัด
อุดรธานี
2. ควรศึ ก ษาคุ ณ ภาพการให้ บริ ก ารของ
หน่ ว ยงานอื น ๆ ที มี ก ารให้ บ ริ ก ารที เป็ นเลิ ศ เพื อนํ า
ผลการวิจยั มาปรับปรุงการบริ การ
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