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บทคัดย่ อ
1

การศึกษาครั งนี มี วัต ถุป ระสงค์ เพือศึก ษา
เกี ยวกั บ ปั จจั ย ที ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานบัญชีของเจ้ าหน้ าทีกองคลังองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินในเขตจังหวัดหนองคาย กลุ่มตัวอย่างทีใช้
ได้ แ ก่ เจ้ าหน้ าที ผู้ป ฏิบัติ งานด้ านบัญชี ของกองคลัง
องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ น ในเขตจังหวัดหนองคาย
135 คน เครื องมือทีใช้ ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ทํา
การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
สําเร็ จรู ป SPSS สถิ ติทีใช้ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ แจกแจง
ความถี ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน วิธีการ (T-Test)
สํา หรั บ ตัว แปรอิ ส ระที มี 2 กลุ่ม การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) สําหรับกลุม่
*

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
**
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ตัวอย่างทีมีมากกว่า 2 กลุ่มและการหาค่าสัมประสิทธิL
ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression)
ผลการศึกษาพบว่า
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
มีอายุระหว่า ง 31-40 ปี ระดับ การศึก ษาปริ ญญาตรี
ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทํางาน ระยะเวลา 6-10 ปี
ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ ปั จ จั ย ส่ ว น บุ ค ค ล ที ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานบัญชี ของเจ้ าหน้ าทีกอง
คลั ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นในเขตจั ง หวั ด
หนองคาย พบว่า อายุ และประสบการณ์ แตกต่างกัน
เพศและระดับการศึกษา ไม่แตกต่างกัน
2. จากการศึกษาระดับปั จจัยสนับสนุนการ
ปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี ที ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานบัญชี ของเจ้ าหน้ าทีกองคลังองค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ นในเขตจัง หวัด หนองคาย โดยรวมอยู่ใ น
ระดับมากและปานกลางเท่ากัน เมือวิ เคราะห์ ผลต่อ
ประสิท ธิ ภาพ พบว่า ปั จ จัย สนับ สนุน การปฏิ บัติ ง าน
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บัญชี ทัง 5 ด้ าน คือ ความรู้ การฝึ กอบรม ทักษะและ
ความชํานาญ ประสบการณ์และความผูกพันต่อองค์กร
ส่ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านบัญ ชี ของ
เจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ในเขต
จัง หวัด หนองคายอยู่ใ นระดับ ค่อ นข้ า งมาก อย่ า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05, 0.01, 0.001
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพ, การปฏิบตั ิงานการคลัง

Abstract
This research aims to study the factors
This research aims to study the factors influencing
working efficiency of the accounting officers in
the finance division of the local administrative
organization (LAOS), Nong Khai province. Data
were collected from 135 accounting officers
working in the Finance Division, LAOs, Nong Khai
province. The statistical methods used to analyze
the data included percentage, frequencies,
means, standard deviations and T-test. For two
groups of independent variables, T-test was
used, whereas, those of more than two groups,
One Way ANOVA and Simple Regression were
used. The findings indicated that the majority of
the respondents were females, aged 31-40,
educated up to Bachelor’s Degree level, and
having work experience of 6-10 years. The data
analysis also revealed that officers with different
age and working experience had different level of
working efficiency, whereas gender and
education level did not serve as the factors
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influencing working efficiency of the officers.
Moreover, it was found that in overall, the factors
influencing working efficiency of the accounting
officers were at high and moderate level. Five
main factors including knowledge, training,
working skills, working experience, and engagement
with the organization were found to have a
significant influence on working efficiency of the
officers at the high level, with the statistical
significance of 0.05, 0.01, 0.0001.

บทนํา
กระทรวงการคลังมีนโยบายให้ กรมบัญชีกลาง
จั ด ทํ า รายงานการเงิ น ภาครั ฐ เพื อให้ รั ฐ บาลและ
กระทรวงการคลัง มี ข้ อ มู ล ทางการเงิ น การบัญ ชี ใ น
ภาพรวมของประเทศเพื อใช้ ในการบริ ห ารทรั พ ย์ สิ น
หนีสิน รายได้ และค่าใช้ จ่ายของแผ่นดิน สําหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินปั จจุบนั บันทึกบัญชี ตามระเบียบ
กรมการปกครองว่ า ด้ ว ยการบัน ทึก บัญ ชี การจัด ทํ า
ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน พ.ศ. 2543 ซึงยังไม่เป็ นไปตามหลักการบัญชีที
ยอมรับทัวไป จึงเห็นควรให้ บนั ทึกบัญชีให้ เป็ นไปตามที
กระทรวงการคลังกําหนดซึงจะสอดคล้ องกับหน่วยงาน
ภาครัฐอืน
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ นแจ้ งว่ า
กระทรวงการคลังได้ จัดทําและเสนอรายงานการเงิ น
รวมภาครัฐ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ สํานัก
เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เ สนอคณะรั ฐ มนตรี โดย
รวบรวมรายงานจากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ น
จํานวน 6,670 แห่ง จึงทําให้ รายงานการเงินไม่ครบถ้ วน
และแจ้ งให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินเห็นความสําคัญ
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ในการจัดส่งรายงานการเงินประจําปี ในปี ต่อ ๆ ไป ให้
สํ า นั ก ง า น ค ลั ง จั ง ห วั ด ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น เ พื อ ใ ห้
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชี กลางสามารถจัด ทํ า
รายงานการเงิ น ภาครั ฐ ที มี ค วามครบถ้ วนเสนอต่ อ
คณะรั ฐมนตรี เพือประโยชน์ ในการบริ หารจัดการและ
เป็ นข้ อมู ล สํ า คัญ ในการประกอบการตัด สิ น ใจเชิ ง
นโยบายด้ านการเงินการคลังของประเทศต่อไป
สรุปรายงานผลการดําเนินการตรวจสอบด้ าน
การคลัง การบัญชี และการพัสดุ ขององค์กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ น ประจํ า ปี งบประมาณ 2557 จากกอง
ตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิน กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน ด้ านการบัญชี ข้ อบกพร่ องทีตรวจพบ
ดังนี การจัดทําบัญชี และรายงานการเงิ นประจํ าปี ไม่
ถูกต้ องครบถ้ วน การจัดทํางบทรัพย์สินไม่ถูกต้ อง การ
จัดทํางบไว้ ให้ ตรวจสอบไม่ครบถ้ วน บันทึกบัญชีและ
จัดทํางบแสดงฐานะการเงินไม่เป็ นไปตามระเบียบและ
หนังสือสังการของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิ นที
กําหนด
กรมส่งเสริ ม การปกครองท้ องถิ นกํ าหนดให้
สํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้ องถินจังหวัดทุกจังหวัด
โดยกลุ่ ม งานการเงิ น บั ญ ชี แ ละการตรวจสอบ
รับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้ านการเงิน
การคลัง และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ปี ละไม่น้อยกว่า 2 ครัง เมือดําเนินการตรวจสอบแล้ วให้
สรุปผลการตรวจสอบและสรุปข้ อบกพร่องทีพบจากการ
ตรวจสอบให้ ก รมส่ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ นทราบ
สํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้ องถินจังหวัดหนองคาย
ได้ ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานด้ านการเงิน การคลัง และ
การพัส ดุป ระจํ า ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ในพื นที
จังหวัดหนองคาย จํานวน 9 อําเภอ รวมทังสิน 68 แห่ง
ผลการตรวจสอบยังพบข้ อบกพร่ องทีองค์ กรปกครอง

ส่ว นท้ องถิ นแต่ละแห่งไม่ป ฏิบัติต ามระเบี ยบ โดยใน
ด้ านบัญชี พบว่า บางแห่งยังไม่สามารถปิ ดบัญชี และ
จัดส่งรายงานงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน และงบ
อื น ๆ ตามแบบที กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ องถิ น
กํ า หนด เพื อจั ด ส่ ง ให้ สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้ าสิบวันนับแต่วนั สินปี บาง
แห่งบันทึกบัญชีไม่เป็ นปั จจุบนั จัดทํารายงานการเงิน
ไม่ครบถ้ วนและไม่เป็ นไปตามรอบระยะเวลาทีระเบียบ
กําหนด
ด้ วยเหตุทีแสดงถึงปั ญหา ความสําคัญและ
ความจํ า เป็ นของการปฏิบัติงานบัญ ชี ของเจ้ าหน้ า ที
กองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน จึงทําให้ ผ้ ูศึกษา
ซึงปฏิ บัติ ง านด้ า นการเงิ น และบัญ ชี สัง กัด กองคลัง
องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย สนใจศึกษาเรื อง ปั จจัยทีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานบัญชี ของเจ้ าหน้ าทีกอง
คลั ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นในเขตจั ง หวั ด
หนองคาย ประโยชน์ของการศึกษาครังนีนอกจากจะ
เป็ นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบตั ิงานเอง ยังเป็ นการเสนอแนะ
ข้ อมูลให้ กับท้ องถิ นจังหวัด หนองคาย ท้ องถิ นอําเภอ
คณะผู้ บริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ น รวมถึ ง
ข้ าราชการในกองคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
เห็นความสําคัญในการรายงานข้ อมูลการเงินและบัญชี
ปรับปรุ งแก้ ไข และพัฒนาการปฏิบตั ิงานด้ านบัญชี ให้
มี ค วามถู ก ต้ อง ครบถ้ วน ลดข้ อผิ ด พลาดในการ
ปฏิบัติงาน เป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
การตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบ และมีทิศทางการ
ทํางานให้ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน ให้ มีประสิทธิภาพ
เป็ นไปตามระเบียบและหนังสือสังการของกรมส่งเสริ ม
การปกครองท้ อ งถิ นและสอดคล้ อ งกับ นโยบายของ
รัฐบาลต่อไป
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1. เพือศึกษาเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลที
ส่ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านบัญ ชี ของ
เจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้ องถินในเขต
จังหวัดหนองคาย
2. เพือศึกษาปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
บัญชี ทีส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานบัญชี
ของเจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ใน
เขตจังหวัดหนองคาย

2. ขอบเขตด้ านตัวแปร
ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แก่ ปั จจั ย ส่ ว นบุ ค ล
ประกอบด้ วยเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
และปั จจัยสนับสนุนในการปฏิบตั ิงานบัญชี
ตัวแปรตาม ได้ แก่ ประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานบัญชี
3. ขอบเขตด้ านเวลา
ช่วงเวลาทีทําการเก็ บรวบรวมข้ อมูล คือ
ตุลาคม 2557 – กรกฎาคม 2558

สมมติฐานของการวิจัย

การทบทวนวรรณกรรม

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เจ้ า หน้ า ที กองคลัง ขององค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ นในเขตจัง หวัด หนองคาย ที มี ปั จ จัย ส่ว น
บุค คล (เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา ประสบการณ์ )
แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
บัญชีแตกต่างกัน
2. ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบัญชีสง่ ผล
ต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานบัญชี ของเจ้ าหน้ าที
กองคลัง องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นในเขตจัง หวัด
หนองคาย

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที ใช้ ใน
การศึกษาวิจัย ได้ แก่ เจ้ าหน้ าทีกองคลังผู้ปฏิบัติงาน
ด้ านบัญชีของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในเขต
จังหวัดหนองคาย 68 แห่ง ๆ ละ 3 คนรวมเป็ นจํานวน
204 คน (ทีมา: กรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถิน 2557,
สํานักงานส่งเสริ มการปกครองท้ องถินจังหวัดหนองคาย
ตุลาคม 2557)

แนวคิดและทฤษฎีท4 ีเกี4ยวข้ อง
1. ระเบี ย บกรมการปกครองว่ า ด้ วยการ
บันทึกบัญชี การจําทะเบียน และรายงานทางการเงิ น
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน พ.ศ. 2543
2. แนวคิ ด เกี ยวกั บ การบริ หารงานคลั ง
ท้ องถิน
3. แนวคิดการปฏิบตั ิงานด้ านการบัญชี
4. องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
5. ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีทีเกียวกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
6. แ น ว คิ ด เ กี ย ว กั บ ปั จ จั ย ที ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
งานวิจัยที4เกี4ยวข้ อง
ศิริพร ศรี วิชยั (2555) ได้ ศกึ ษาเรื องประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิงานบัญชีของพนักงานส่วนตําบล องค์การ
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดพะเยา
จงรักษ์ มีอสุ าห์ (2551) ได้ ศึกษาเรื องประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรองค์การบริ หารส่วนจังหวัด
กําแพงเพชร
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วราภรณ์ ศรี พะเนิน (2550) ได้ ศึกษาเกียวกับ
ความคิดเห็นของผู้ปฏิบตั ิงานเกียวกับปั จจัยทีมีผลต่อ
ประสิทธิ ภาพการบริ หารงานคลัง กรณีศึกษาเทศบาล
ในเขตอํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอท่ า มะกา อํ า เภอท่ า ม่ ว ง
จังหวัดกาญจนบุรี
ภู ว นั ย เกษบุ ญ ชู (2549) ได้ ศึ ก ษาเรื อง
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านของข้ าราชการ
กองทัพเรื อ : ศึกษากรณีข้าราชการสังกัดกองเรื อภาคที
1 กองเรื อยุทธการ
สุพัฒน์ ตรา มะโนสด (2552) ได้ ศึกษาเรื อง
ปั จจัยทีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของส่วน
การคลังองค์การบริ หารส่วนตําบล ในเขตอําเภอพาน
จังหวัดเชียงราย
อนัญญา ผมทอง (2553) ได้ ศึกษาเรื อง ปั จจัยที
ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารงานคลัง ของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดนครสวรรค์
อุไ รวรรณ โปร่ ง มาก (2547) ได้ ศึก ษาเรื อง
ปั จ จัย ที มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านของ
เจ้ าหน้ าทีสํานักงานคลังจังหวัด
ปั ญ ญา นพขํ า (2553) ได้ ศึ ก ษาเรื อง การ
บริ หารงานองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตอําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี
ธนกร กรวั ช เจริ ญ (2555) ได้ ศึ ก ษาเรื อง
ปั จจัยทีส่งผลต่อประสิทธิ ภาพการทํางานเป็ นทีมของ
พนักงาน บริ ษัท ควอลิตีเฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที ใช้ ในการศึ ก ษาครั งนี คื อ
เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัติงานด้ านบัญชี ของกองคลังองค์ กร
ปกครองส่วนท้ องถินในเขตจังหวัดหนองคาย จํานวน

68 แห่ ง ๆ ละ 3 คน รวมประชากรทังสิน 204 คน
(กรมส่ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ น 2557, สํา นัก งาน
ส่งเสริ มการปกครองท้ องถินจังหวัดหนองคาย ตุลาคม
2557)
กลุ่มตัวอย่า งในการศึก ษาครั งนี ได้ จาก
จํ า นวนผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี ของกองคลัง องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ นในเขตจังหวัด หนองคาย โดยใช้
การกําหนดกลุม่ ตัวอย่าง ของ Taro Yamane (1973,
p. 125) โดยกําหนดค่าความเชือมัน 95% จึงได้ กลุ่ม
ตัว อย่า งที เหมาะสมในการศึก ษาวิ จัย ครั งนี จํ า นวน
135 คน
2. เครื4องมือที4ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
หลังจากกําหนดกลุม่ ตัวอย่างทีเหมาะสม
แล้ ว ผู้ศกึ ษาได้ กําหนดเครื องมือทีใช้ ในการศึกษาวิจยั
เป็ นแบบสอบถามทีผู้ศกึ ษาสร้ างขึนจากแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยทีเกี ยวข้ อง แบ่งออกเป็ น 4ตอน
ดังนี
ตอนที 1 เป็ นคําถามข้ อมูลทัวไปเกียวกับ
ปั จจัยส่วนบุคคลของเจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน ในเขตจังหวัดหนองคาย ได้ แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษา และประสบการณ์
ตอนที 2 เป็ นคํ า ถามเกี ยวกั บ ปั จจั ย
สนับสนุนการปฏิบัติงานบัญชี ของเจ้ าหน้ าทีกองคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้ องถินในเขตจังหวัดหนองคาย
ตอนที 3 เป็ นคําถามเกียวกับประสิทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานบัญชีของเจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินในเขตจังหวัดหนองคาย
ตอนที 4 เป็ นคําถามเกียวกับข้ อเสนอแนะ
หรื อความคิดเห็นเพิมเติมอืน ๆ
การหาค่าความเชือมัน (Reliability) ผู้ศึกษา
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุม่ ประชากร
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ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างทีจะศึกษาในเขตจังหวัดอุดรธานี
จํ านวน 45 ชุด หลังจากนันนํามาหาค่าความเชื อมัน
โดยการวิ เ คราะห์ หาค่าสัมประสิท ธิL แ อลฟ่ า (Alpha–
Coefficient) ด้ วยวิธีการของ Cronbach ทังนีทําการ
วิ เ คราะห์ แ บบสอบถามด้ วยโปรแกรม Statistical
package for the social science (SPSS) โดยพบว่า
ค่ า สัม ประสิ ท ธิL แ อลฟ่ า (α) ที ได้ จากข้ อคํ า ถามใน
ภาพรวมทังฉบับและแยกในรายด้ านมีค่า 0.95 ซึงถือว่า
มากกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั าของระดับความเชือมันทียอมรับได้
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้ ศึ ก ษาวิ จั ย เก็ บ รวบรวมข้ อมู ล จาก
แบบสอบถาม โดยมีขนตอนดั
ั
งนี
1) กํ าหนดรหัสหมายเลขแบบสอบถาม
เพือตรวจสอบการเก็บแบบสอบถาม
2) ดํ า เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดย
วิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณี ย์และจากการไป
เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองบางส่วน ซึงทําการส่งไป
เกิ น จํ า นวนที เป็ นกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเผื อการไม่ ไ ด้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืน จนครบตามกลุม่ ตัวอย่างทังหมด
135 คน จากองค์กรปกครองส่วนท้ องถินในเขตจังหวัด
หนองคาย จํานวนทังสิน 68 แห่ง
3) ตรวจสอบความถูก ต้ อ ง และความ
ครบถ้ วนสมบู ร ณ์ ข องแบบสอบถามก่ อ นจะนํ า มา
ประมวลผล หากมีฉบับใดไม่สมบูรณ์จะคัดออกและทํา
การเก็บเพิมให้ ครบตามจํานวน
4. สถิติท4 ใี ช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครังนีผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษา
ข้ อมูลโดยใช้ สถิติทีเกียวข้ องในการวิเคราะห์ข้อมูลเพือ
พรรณนาข้ อค้ นพบจากการวิจยั และทดสอบสมมติฐาน
การวิจยั โดยแยกสถิติออกเป็ น 2 ส่วน ได้ แก่
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1) สถิติพรรณนา (Descriptive statistics)
ได้ แก่ ค่ า ร้ อยละ (Percentage) แจกแจงความถี
(Frequencies) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
2) สถิ ติ อ้า งอิง (Inferential statistics)
ได้ แก่ วิธีการ t-test (Independent Sample t-test) กรณี
ทีตัวแปรอิสระมี 2กลุ่ม วิธีการ F-test โดยวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ในกรณี
ทีตัวแปรอิสระมีมากกว่า 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิL ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression)
โดยกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกับปั จจัยทีส่งผล
ต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานบัญชีของเจ้ าหน้ าที
กองคลัง องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ น ในเขตจัง หวัด
หนองคาย สามารถสรุ ป ผลการศึก ษาตามความมุ่ง
หมายของการวิจยั ได้ ดังนี
ตอนที 1 วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทั วไปของกลุ่ ม
ตัวอย่าง พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิด
เป็ นร้ อยละ 92.60 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้ อยละ
62.20 ระดับ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ นร้ อยละ
72.60 มีประสบการณ์ 6-10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 39.30
ตอนที 2 วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บปั จ จัย ส่ว น
บุคคลทีส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานบัญชี
ของเจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้ องถินใน
เขตจังหวัดหนองคายพบว่าเจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ าน
บัญชี ของกองคลังทีมี อายุและประสบการณ์ แตกต่าง
กั น ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านบัญ ชี
แตกต่างกันเพศและระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน
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ตอนที 3 วิเคราะห์ข้อมูลระดับปั จจัยทีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานบัญชี
ตารางที 1 แสดงค่าเฉลีย ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบัญชี
ของเจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน ในเขตจังหวัดหนองคาย
ปั จจัยสนับสนุน
การปฏิบัตงิ านบัญชี
1. ความรู้
2. การฝึ กอบรม
3. ทักษะและ
ความชํานาญ
4. ประสบการณ์
5. ความผูกพัน
ต่อองค์กร
รวมเฉลี4ย

S.D.

แปรผล

3.79
3.45
3.78

.72
.72
.71

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ลํา
ดับ
3
5
4

4.00
3.95

1.79
.88

มาก
มาก

1
2

3.79

.96

ปานกลาง

จากตารางที 1 ระดับ ปั จ จัย สนับ สนุน การ
ปฏิบตั ิงานบัญชี ของเจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ นในเขตจัง หวัด หนองคาย โดยรวมอยู่ใ น
ระดับ ปานกลาง (ค่า เฉลีย 3.79) ปั จ จัย ที มี ค่า เฉลี ย
สูงสุดคือ ด้ านประสบการณ์ (ค่าเฉลีย 4.00) รองลงมา
คือด้ านความผูกพัน ต่อ องค์ กร (ค่าเฉลีย 3.95) ด้ า น
ความรู้ (ค่าเฉลีย 3.79) ด้ านทักษะ และความชํานาญ
(ค่าเฉลีย 3.78) ตามลําดับ ด้ านทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด
คือ ด้ านการฝึ กอบรม (ค่าเฉลีย 3.45)

ตารางที 2 แสดงค่าเฉลีย ( ) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
(S.D.) ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานบัญชี
ของเจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิน ในเขตจังหวัดหนองคาย
ประสิทธิภาพ
1. คุณภาพงาน
2. ปริ มาณงาน
3. เวลา
4. ค่าใช้ จ่าย
รวมเฉลี4ย

3.87
3.83
3.94
3.98
3.91

S.D.

แปรผล

ลําดับ

.67
.68
.71
.74
.70

มาก
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
มาก

3
4
2
1

จากตารางที 2 ระดับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานบัญชี ของเจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินในเขตจังหวัดหนองคายโดยรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (ค่า เฉลีย 3.91) ด้ า นที มี ค่า เฉลียสูง สุดคื อ ด้ า น
ค่ า ใช้ จ่ า ย (ค่ า เฉลี ย 3.98) รองลงมาคื อ ด้ านเวลา
(ค่า เฉลีย 3.94) ด้ า นที มี ค่า เฉลียน้ อ ยที สุด คื อ ด้ า น
ปริ มาณงาน (ค่าเฉลีย 3.83)
ต อ น ที 4 วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั จ จั ย ที ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบัญ ชี ของเจ้ าหน้ าที กองคลัง
องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ น ในเขตจังหวัดหนองคาย
แสดงเป็ นค่าสัมประสิทธิLถดถอยอย่างง่าย
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ตารางที 3 ผลการวิ เ คราะห์ ปั จจั ย สนั บ สนุ น การ
ปฏิบตั ิงานบัญชี ทีส่งผลต่อประสิทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงานบัญชีของเจ้ าหน้ าทีกอง
คลัง องค์ ก รปกครองส่วนท้ อ งถิ นในเขต
จังหวัดหนองคาย
ปั จจัยสนับสนุน
การปฏิบตั งิ านบัญชี ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั งิ านบัญชี
ปั จจัยสนับสนุนการ
ปฏิบตั งิ านบัญชี ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั งิ านบัญชี

สัมประสิทธิL
ถดถอย
B
Beta
0.450

0.577

ค่า T

Sig.

T

(PValue)
.000

8.151

Adjusted R Square = 0.328 Std. Error = 3.7809
F = 66.433 F Sig =.000 N = 135 P ≤0.05*,
0.01**, 0.001***
จากตารางที 3 ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
บัญ ชี ส่ง ผลต่อ ประสิท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ ง านบัญ ชี
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ 0.05, 0.01 และ 0.001 ซึง
ปั จจั ย สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิ ภ าพในการปฏิ บัติง านบัญ ชี คิด เป็ นร้ อยละ
38.10 ค่าความคลาดเคลือนมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากับ 3.7809 กล่าวได้ วา่ ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
บัญ ชี ส่ง ผลต่อ ประสิท ธิ ภาพในการปฏิ บัติ ง านบัญ ชี
ของเจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ใน
เขตจังหวัดหนองคาย มีนยั สําคัญมาก (Beta = 0.577)

อภิปรายผล
ผลการศึ ก ษาวิ จัย เรื อง “ปั จ จัย ที ส่ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานบัญชีของเจ้ าหน้ าทีกอง
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คลั ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นในเขตจั ง หวั ด
หนองคาย” มีประเด็นอภิปราย ดังนี
1. การเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของ
เจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้ องถินในเขต
จังหวัด หนองคายกับ ประสิท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ งาน
บัญชีพบว่า เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชี ของกอง
คลังทีมี อายุและประสบการณ์ แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานบัญชี แตกต่างกันเพศ
และระดับการศึกษาไม่แตกต่างกัน
การเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของ
เจ้ า หน้ า ที กองคลัง องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ น กับ
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานบัญชีทีมีอายุ แตกต่าง
กัน ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05
การเปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลของ
เจ้ า หน้ า ที กองคลัง องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ น กับ
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานบัญชีทีมีประสบการณ์
แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
บัญ ชี แ ตกต่า งกัน อย่า งมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติ ที ระดับ
0.05
จากการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลของ
เจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ทีมีอายุ
และประสบการณ์แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี แตกต่ า งกั น อาจเนื องจาก
เจ้ าหน้ าที กอง คลั ง ที มี อ ายุ ม า ก ส่ ว นใหญ่ เป็ น
ผู้ปฏิบตั ิงานระดับหัวหน้ าส่วนการคลังหรื อผู้อํานวยการ
กองคลัง จะมีความชํานาญงานในด้ านบริ หารงาน การ
สังการ กํ ากับดูแล และตรวจสอบ มากกว่าทีจะเป็ น
ผู้ปฏิบตั ิงาน ส่วนเจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานทีอายุน้อยกว่า
จะเป็ นผู้มีหน้ าทีปฏิบตั ิงานบัญชีเป็ นประจําทําให้ เกิ ด
ความชํ า นาญ มี ค วามคล่ อ งแคล่ ว ในการทํ า งาน
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มากกว่า จึงส่งผลให้ ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน
บัญชี แตกต่างกัน สําหรับด้ านประสบการณ์ทํางาน ผู้ที
มี ป ระสบการณ์ ใ นการทํ า งานยิ งมากก็ จ ะทํ า ให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานมีความรวดเร็ ว ถูกต้ อง ครบถ้ วน ส่งผลให้ มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ม า ก ก ว่ า ผู้ ที
ประสบการณ์ น้ อ ยสอดคล้ อ งกับ ธนกร กรวัช เจริ ญ
(2555) ทีได้ ทําการศึกษา ปั จจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การทํางานเป็ นที มของพนักงาน บริ ษัท ควอลิตีเฮ้ า ส์
จํ า กัด (มหาชน) พบว่ า เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ตําแหน่งงาน ทีแตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ทํางานเป็ นทีมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
0.05 สอดคล้ องกับปั ญญา นพขํา (2553) ได้ ศกึ ษาเรื อง
การบริ หารงานองค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดปทุมธานี พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่ า พนัก งานมี ร ะดั บ การศึ ก ษา แตกต่ า งกั น ให้
ความสําคัญกับการบริ หารงานในภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ส่วนพนักงานทีมี
อายุ ประสบการณ์ทํางาน และตําแหน่งงานแตกต่างกัน
ให้ ความสําคัญกับการบริ หารงานในภาพรวมแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 และพนักงาน
มี เ พศต่ า งกัน ให้ ความสํ า คัญ กั บ การบริ ห ารงานใน
ภาพรวมไม่ แ ตกต่า งกัน และสอดคล้ อ งกับ รดามณี
พรายพรรน (2549) ศึกษางานวิจยั เรื องปั จจัยทีมีผลต่อ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พใ น ก า ร ป ฏิ บ ั ต ิ ง า น ของพนั ก งาน
บริ ษั ท ยู.อาร์ .เคมี ค อลจากัด พบว่า พนัก งานมี ค วาม
คิดเห็นต่อปั จจัยการบริ หารทรัพยากรมนุษย์โดยรวมอยู่
ในระดั บ ดี ด้ านประชากรศาสตร์ ได้ แก่ เ พศอายุ
สถานภาพสมรสระดับ การศึ ก ษาระยะเวลาในการ
ปฏิบตั ิงานและระดับตําแหน่งงานทีแตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีระดับ .05 ในทิศทางเดียวกันในระดับตํา

2. ปั จจั ย สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี
ส่ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านบัญ ชี ข อง
เจ้ าหน้ าทีกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน ในเขต
จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3
ด้ าน และอยูใ่ นระดับมาก 2 ด้ าน เมือพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่า ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบัญชี ด้ าน
ประสบการณ์ มีระดับค่าเฉลียในระดับสูงสุด รองลงมา
คื อ ด้ านความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร และด้ านความรู้
ตามลําดับ สาเหตุทีเป็ นเช่นนีอาจเป็ นเพราะส่วนใหญ่
เจ้ า หน้ า ที ผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นบัญ ชี ใ นกองคลัง องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถินเป็ นผู้มีประสบการณ์ในการทํางาน
เป็ นอย่ า งดี ส ามารถนํ า เอาประสบการณ์ จ ากการ
ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชี ทีผ่านมา นํามาเป็ นหลักในการ
ปฏิ บัติ ง านได้ ดี แ ละนํ า เอาความผิ ด พลาดจากการ
ทํ า งานมาใช้ พั ฒ นาให้ การปฏิ บั ติ ง านบั ญ ชี ดี ขึ น
เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานมีความมุ่งมันในการปฏิบตั ิงาน
บัญชีให้ กบั องค์กร มีความร่ วมมือในการพัฒนาองค์กร
มีการทุม่ เทและเสียสละ และเจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ าน
บัญ ชี มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในด้ า นบัญ ชี เ ป็ นอย่า งดี
ส่งผลให้ การปฏิบตั ิงานบัญชีมีประสิทธิภาพ ดังนันจึง
กล่าวได้ ว่า ปั จจัยสนับสนุนการปฏิบตั ิงานบัญชี ทัง 5
ด้ าน ประกอบด้ วย ด้ านความรู้ ด้ านการฝึ กอบรม ด้ าน
ทักษะและความชํานาญ ด้ านประสบการณ์ และความ
ผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร ส่ ง ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติง านบัญ ชี และสอดคล้ อ งกับ ศิริพร ศรี วิชัย :
2555 (บทคัดย่อ) ได้ ทําการศึกษาเรื อง ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตั ิงานบัญชีของพนักงานส่วนตําบล องค์การ
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดพะเยา ผลการศึกษา
พบว่า ผลการวิ เคราะห์ ร ะหว่า งปั จจัยสนับ สนุนการ
ปฏิ บัติ ง านบัญ ชี กับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน
บัญชี พบว่า ความผูกพันต่อองค์ กรมีค่าเฉลียสูงสุด
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รองลงมาคือ ด้ านความรู้ ด้ านทักษะและความชํานาญ
ด้ านประสบการณ์ และด้ านการฝึ กอบรมและสอดคล้ อง
กับ อุไรวรรณ โปร่งมาก (2547)

ข้ อเสนอแนะ
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย ปั จ จั ย ที ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานบัญชี ของเจ้ าหน้ าทีกอง
คลั ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ นในเขตจั ง หวั ด
หนองคาย ผู้ศกึ ษามีข้อเสนอแนะ ดังนี
1. ข้ อเสนอแนะในการนําแผลวิจัยไปใช้
1.1 สํ า นั ก งานส่ ง เสริ มการปกครอง
ท้ อ งถิ นจัง หวัด หนองคาย ในฐานะที เป็ นหน่ ว ยงาน
กํ า กับ ดูแ ล ให้ คํ า แนะนํ า และตรวจสอบ สามารถนํ า
ผลก า ร วิ จั ย ไป ใ ช้ เ ป็ น แ น ว ท า ง ใ น ก า ร เ พิ ม พู น
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านของเจ้ าหน้ าที
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชี ให้ มีประสิทธิภาพยิงขึน
1.2 คณะผู้บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ องถิ น สามารถนํา ผลวิจัยไปใช้ เป็ นแนวทางในการ
ส่งเสริ มสนับสนุนให้ เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบัติงานด้ านบัญชี
ปฏิ บัติ ง านได้ อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ งขึ นโดยเฉพาะ
ส่งเสริ มให้ ได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมทีมุง่ เน้ นการเสริ มสร้ าง
ประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากรโดยการปรั บ เปลี ยน
พฤติ ก รรมการปฏิ บัติ ง านเพื อให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
ปฏิ บัติ ง านทางด้ า นบัญ ชี ส่ง เสริ ม ให้ ไ ด้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึ กอบรมเพื อฝึ กทั ก ษะ พั ฒ นาความรู้ ด้ านการ

39

ปฏิบตั ิงานบัญชีและด้ านระเบียบใหม่ๆ และให้ นําเอา
ความรู้ทีได้ รับจากการฝึ กอบรมมาปรับใช้ กบั งานบัญชี
1.3 เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชี กอง
คลัง องค์กรปกครองส่วนท้ องถินและบุคคลทีเกียวข้ อง
สามารถนําผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน
ของตนเองเพื อลดข้ อผิ ด พลาดในการทํ า งานและ
ปรับปรุงการทํางานให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
2. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังH ต่ อไป
2.1 ทํ า การศึ ก ษาเกี ยวกับ ทัศ นคติ ข อง
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านบัญชี ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ในเขตจั ง หวัด หนองคาย เพื อให้ ทราบทัศ นคติ ข อง
ผู้ป ฏิ บัติ ง านและผู้ใ ช้ ข้ อ มูล จากระบบบัญ ชี ว่า เป็ น
อย่างไร
2.2 ทํ า การศึ ก ษาเกี ยวกั บ ปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติ งานบัญ ชี ขององค์ กรปกครอง
ส่ว นท้ องถิ นในเขตจัง หวัด หนองคาย ว่า เป็ นอย่า งไร
เพื อนํ า มาปรั บ ปรุ ง แก้ ไขปั ญ หาให้ ก ารปฏิ บัติ ง านมี
ประสิทธิภาพมากยิงขึน
2.3 ทํ า การศึ ก ษาเกี ยวกับ แนวทางการ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานบัญชี ขององค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิ นในเขตจังหวัดหนองคาย เพือให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายของกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถินให้ เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน และให้ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงาน
บัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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