แรงจูงใจทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิ บตั ิ งาน
ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ในเขตจังหวัดอุดรธานี
Motivation Influencing the Efficiency of the Performance in
Operating Computerized Accounting system in Sub-district
Administrative Organizations of Udon Thani Province
ชรัลชิ ดา ชิ นคํ า*, ธนสุวิทย์ ทับหิ รัญรักษ์ **, สุคนธ์ เครื อนํ าคํา**

บทคัดย่ อ
1

การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์ 1) เพือศึกษา
แรงจูงใจในการปฏิบัติ งานของบุคลากรที ปฏิบัติงาน
เกี ยวกับระบบบัญชี ค อมพิว เตอร์ ขององค์ การบริ หาร
ส่ ว นตํ า บลในเขตจั ง หวั ด อุ ด รธานี 2) เพื อศึ ก ษา
ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทีปฏิบตั ิงาน
เกียวกับกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หาร
ส่ ว นตํ า บลในเขตจั ง หวั ด อุ ด รธานี 3)เพื อศึ ก ษา
เปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านของ
บุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์ การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี
4) เพือศึกษาแรงจูงใจทีส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการ
*

นักศึกษาปริ ญญาโท หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา
การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา
**
อาจารย์ทีปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา

ปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรที ปฏิ บัติ ง านเกี ยวกับ ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จัง หวัด อุด รธานี การวิ จัย เป็ นวิ จัย เชิ ง ปริ ม าณ กลุ่ม
ตัวอย่างทีใช้ ในการวิจยั ครังนี คือ หัวหน้ าหน่วยงานคลัง
เจ้ าหน้ าที ผู้ ปฏิ บั ติ ง านด้ านงานการเงิ น และบั ญ ชี
เจ้ าหน้ าที ผู้ ปฏิ บั ติ ง านด้ านงานพั ส ดุ เจ้ าหน้ าที
ผู้ ปฏิ บั ติ ง านด้ านจั ด เก็ บ รายได้ และเจ้ าหน้ าที
ผู้ปฏิบตั ิงานด้ านวิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การ
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี จํานวน 109
แห่ง ๆ ละ 5 คน รวมจํานวน 545 คน เครื องมือทีใช้ ใน
การวิจัยเป็ นแบบสอบถาม สถิ ติที ใช้ ในการวิเ คราะห์
ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าค่าที (t-test) การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) และ
การวิเ คราะห์ ถดถอยพหุคูณแบบขันตอน (Stepwise
Multiple Regression)
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ผลการศึกษา พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง ประมาณ
ร้ อยละ 70.8 เป็ นเพศหญิ ง อายุอ ยู่ใ นช่ ว ง 35-40 ปี
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีระดับตําแหน่ง
4 – 5 มากที สุ ส่ ว นใหญ่ มี อั ต ราเงิ น เดื อ นระหว่ า ง
20,001 – 30,000 บาท และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
11 – 15 ปี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรที
ปฏิบัติงานเกี ยวกับระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า
อยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน โดยเรี ยงลําดับจากมากไปน้ อย
ได้ แก่ ด้ านค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน ด้ านเวลา ด้ าน
ปริ มาณงาน และด้ านคุณภาพ
บุค ลากรผู้ ปฏิ บัติ ง านเกี ยวกั บ ระบบบัญ ชี
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขต
จังหวัดอุดรธานี ทีมีสถานภาพส่วนบุคคลแตกต่างกัน
พบว่า เพศ และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
มีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้ น
บุคลากรทีมี อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง และ
อัต ราเงิ น เดื อ นแตกต่ า งกั น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ ง านแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นัย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที
ระดับ 0.05 โดยทีบุคลากรทีมีอายุตํากว่า 35 ปี ระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี ระดับตําแหน่ง 6-7 และ 20,00130,000 บาทมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานน้ อยกว่า
กลุม่ อืน ๆ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรที
ปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก เมือพิจารณาเป็ นรายด้ านโดยเรี ยงลําดับ
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านมากไปหาน้ อย พบว่ า
สภาพแวดล้ อมในการทํ างานเป็ นแรงจูง ใจมากที สุด
อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ความสัมพันธ์ ระหว่าง
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บุ ค ค ลใ น ห น่ ว ย ง า น น โย บ า ย ก า ร บ ริ ห า ร ง า น
ความสําเร็ จในการทํางาน ลักษณะงานทีปฏิบตั ิ การ
ได้ รับการยอมรั บนับถื อ ความรั บผิดชอบ รายได้ และ
สวัสดิการ ความมันคงและปลอดภัยในการทํางาน
และโอกาสและความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงาน
ปั จ จั ย ที มี ผ ล ต่ อ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร
ปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรผู้ป ฏิ บัติ ง านเกี ยวกับ ระบบ
บัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ได้ แก่ นโยบายการบริ ห ารงาน
รายได้ และสวัสดิการ ความรับผิดชอบ และความสําเร็ จ
ในการทํางาน

Abstract
This research aims to: 1) study the
motivations of the staff who used the computerized
accounting system in Sub-district Administration
Organizations (SAOs) in Udon Thani Province:
2) study the performance effectiveness of the
staff who used the computerized accounting
system: and 3) compare the performance
effectiveness of the staff who used the
computerized accounting system; and 4) study
the motivations influencing the performance
effectiveness of the staff in using the system. The
research was a quantitative research. Data were
collected from 109 organizations – 5 persons
were selected from each organization, making a
total of 545 people. These samples comprising of
heads of the finance department, finance and
accounting Staff, staff working on office supplies,
staff in the income collection section, and staff in
the policy and planning analysis section of SAOs
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of Udon Thani Province. Data were collected with
questionnaire, and were analyzed by the use of
statistical methods including percentage, frequencies,
means, standard deviations, T-test, One Way
Anova and Stepwise Multiple Regression. The
findings revealed that most of the samples
(70.8%) were females, aged 35-40 years,
educated up to Bachelor’s degree level, being in
4-5 position levels, earning 20,001 – 30,000 Baht
per month, and having been in service for 11 – 15
years. Overall, the factors influencing their
working efficiency were at a high level. Sorted in
descending order were operation costs, time,
work quantity, and quality. It was found that staff
with different gender, and working period of time
did not have difference in their performance
effectiveness. However, those with different ages,
educational levels, positions, and income level
had different level of performance effectiveness,
with statistical significance of 0.05. Specifically,
those aged below 35, educated up to Bachelor’s
degree, having the position level at 6-7, and
having average monthly income of 20,001 –
30,000 Baht had lower efficiency in their
performance than other groups. As for the
motivation influencing their performance effectiveness,
in overall, their motivations were found to be at a
very high level. These motivations, sorted in
descending order, were working environment,
good relationship among co-workers, administration
policy, success in work, nature of work, gaining

acceptance, responsibilities, incomes, welfare,
security at work, and opportunity for advancement in
work. Moreover, the factors influencing the
performance effectiveness of the staff were
administration policy, income, welfare,
responsibilities and success in work.

บทนํา
กระทรวงการคลัง ได้ ปรับเปลียนระบบบัญชี
ส่ว นราชการ โดยได้ ป ระกาศหลัก การและนโยบาย
สําหรับหน่วยงานภาครั ฐทีเป็ นหน่วยงานทีเสนอรายงาน
ของรัฐบาล วัตถุประสงค์เพือให้ กระทรวงการคลังจัดทํา
รายงานทางการเงิ น ของแผ่ น ดิ น ในภาพรวม ได้ แ ก่
หน่ ว ยงานทังหมดที อยู่ใ นความควบคุม ของรั ฐ บาล
รวมทังหน่วยงานทีดําเนินงานได้ ใช้ เงินทังหมดหรื อเงิน
ส่วนใหญ่จากเงินงบประมาณ จากเดิมทีส่วนราชการ
บันทึกตามเกณฑ์เงินสด ให้ จดั ทําบัญชีตามเกณฑ์ คงค้ าง
พร้ อมกํ า หนดผัง มาตรฐาน และมาตรฐานรายงาน
การเงิ นสําหรั บหน่ว ยงานภาครั ฐ และให้ นํ าหลักการ
นโยบายทีกระทรวงการคลังกําหนดไปปรับใช้ กบั องค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน
กรมส่ง เสริ ม การปกครองส่วนท้ องถิ น จึงได้
จัดทําระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิน เป็ น
การเริ มต้ นสร้ างมาตรฐานการทํางาน และสร้ างระบบ
การบริ หารจั ด การที มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพให้ กั บ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิน ซึงการออกแบบโครงสร้ าง สร้ าง
ระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้ องถิน จั ด ทํา ขึ นเพื อรองรั บ E-Government ของ
ภาครั ฐบาล อันเป็ นผลให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น
ทังประเทศมีการบริ หารงานทีคล่องตัวมากขึน รวมถึง
การบริ ห ารงบประมาณที สะดวกรวดเร็ ว ซึ งระบบ
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ดัง กล่ า วสามารถเชื อมโยงข้ อ มูล ระดับ ท้ อ งถิ นและ
ระดับประเทศให้ เป็ นมาตรฐานเดียวกันสอดคล้ องกับ
นโยบายปฏิรูปบัญชีภาครัฐ (กรมส่งเสริ มการปกครอง
ส่วนท้ องถิน, 2548)
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ประกอบ
ด้ วยการทํางาน 5 ระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบ
รายรับ ระบบรายจ่าย ระบบบัญชี และการบริ หารระบบ
จากการทีกรมส่งเสริ มการปกครองท้ องถินได้ มีหนังสือ
สังการ ที มท 0808.4/ว 2155 ลงวันที 22 ตุลาคม 2550
เรื องโครงการฝึ กอบรมการบัน ทึ ก บั ญ ชี แ ละจั ด ทํ า
รายงานการเงินด้ วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิน ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถินที
เข้ า รั บ การอบรมการบัน ทึก บัญ ชี แ ละจัด ทํ า รายงาน
ทางการเงินด้ วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS เข้ า
ดําเนินการใช้ งานในระบบภายใน 2 สัปดาห์ โดยให้
กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบจังหวัด และ
ท้ องถินอําเภอเป็ นผู้ติดตาม ในการนําเข้ าข้ อมูลเริ มต้ น
และปฏิบัติงานการคลังด้ วยคอมพิวเตอร์ เพือให้ เป็ น
มาตรฐานเดี ยวกันทังประเทศ ทํ าให้ การประมวลผล
ข้ อมูลด้ านการคลังมีประสิทธิภาพ และสามารถติดตาม
การใช้ จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินได้ อย่าง
เป็ นปั จจุบนั สามารถเชือมโยงกับระบบ GFMIS ของ
กรมบัญชีกลางในการรับเงินอุดหนุนทัวไปได้
จากการสังการของกรมส่งเสริ มการปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ น ส่ง ผลต่ อ ผู้ป ฏิ บัติ ง านด้ า นการคลัง ของ
องค์ ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ น ต้ อ งปรั บ เปลียนวิ ธี ก าร
ทํางาน และเปลียนแปลงวิธีการบันทึกข้ อมูลด้ านการคลัง
จากระบบมื อ (Manual) มาใช้ ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic) ควบคู่กัน ทํ า ให้ มี ปั ญ หาอุป สรรคอย่า ง
มากสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้ องถินบางแห่ง จึงทํา
ให้ การปฏิ บั ติ ง านในระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ไม่
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ครบถ้ วนและไม่เป็ นปั จจุบนั การนําระบบบันทึกบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ ในองค์ กรปกครองส่วน
ท้ องถิน ซึงเป็ นระบบบัญชีทีมีความสลับซับซ้ อน มีการ
ปรั บปรุ งระบบใหม่ ๆ อย่างสมําเสมอ ทําให้ บุคลากร
ขาดความรู้ ความสามารถในการใช้ ระบบบั ญ ชี
คอมพิ ว เตอร์ ขาดประสบการณ์ ใ นการปฏิ บัติ ง าน
ปฏิบัติงานไม่ต่อเนือง ปั จ จัยภายในและภายนอกไม่
เอืออํานวย จากปั ญหาดังกล่าวนีทําให้ กรมส่งเสริ มการ
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ นไม่ ส ามารถใช้ ข้ อ มูล วัด ผลการ
ดําเนินงานและตรวจสอบข้ อมูลในภาพรวมขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถินทังประเทศได้ อย่างถูกต้ องและทัน
ต่อเหตุการณ์ ซึงเกิดจากปั จจัยด้ านต่าง ๆ ทําให้ การ
ปฏิ บัติ ง านด้ ว ยระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ นไม่ ป ระสบผลสํา เร็ จ และข้ อ มูล
ทางการคลังไม่มีประสิทธิภาพ
จากเหตุผ ลที กล่า วมาข้ า งต้ น ผู้ศึ ก ษาเป็ น
ผู้ป ฏิ บัติ ง านเกี ยวกั บ ด้ านการเงิ น และบัญ ชี สัง กั ด
องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ อําเภอเมือง จังหวัด
อุ ด รธานี และประสานงานการดํ า เนิ น งานด้ าน
งบประมาณ การเงิน การคลัง พัสดุ การจัดเก็บรายได้
รวมถึงการจัดทํางบการเงินและรายงานทางการเงินของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไฮ และมีหน้ าทีนําเข้ า
ข้ อ มู ล การปฏิ บัติ ง านด้ านการคลัง ด้ วยระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ควบคู่กับการปฏิบัติงานการ
คลัง ด้ วยระบบมื อ (Manual) จึ ง มี ค วามสนใจที จะ
ศึกษาวิจยั เกียวกับแรงจูงใจทีส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิ บั ติ ง านด้ วยระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี เพือ
สามารถนําผลทีได้ จากการศึกษา มาเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การ และ
นํ า ไป เ สน อต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า เ พื อนํ า ข้ อ มู ล ไป
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ประกอบการตัด สิ น ใจแก้ ไขปั ญ หาและผลกระทบที
เกิ ด ขึ น รวมถึ ง นํ า ไปพัฒ นา ปรั บ ปรุ ง ระบบให้ ก าร
บริ ห ารงานของส่ ว นราชการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ตาม
นโยบายของกรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้ องถินต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาระดับของแรงจูงใจทีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี
2. เพื อศึก ษาประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบล
ในเขตจังหวัดอุดรธานีจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจ
ที ส่ ง ผลประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านระบบบัญ ชี
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขต
จังหวัดอุดรธานี
4. เพือสร้ างสมการพยากรณ์ ของปั จจัยที มี
ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านระบบบั ญ ชี
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขต
จังหวัดอุดรธานี

วิธีดาํ เนินการวิจัย
การวิจัยครั งนี เป็ นการศึกษาวิจัยเชิ งสํารวจ
(Survey Research) ทีมุง่ ศึกษาปั จจัยทีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั ิงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขตจั ง หวัด อุด รธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ
1. เพือศึกษาระดับของแรงจูงใจทีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี

2. เพื อศึก ษาประสิท ธิ ภ าพการปฏิ บัติ ง าน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบล
ในเขตจังหวัดอุดรธานี จําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างแรงจูงใจ
ที ส่ ง ผลประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านระบบบัญ ชี
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขต
จังหวัดอุดรธานี
4. เพือสร้ างสมการพยากรณ์ ของปั จจัยที มี
ผลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านระบบบั ญ ชี
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขต
จังหวัดอุดรธานี กลุม่ ประชากรทีใช้ ในการศึกษาครังนี
ได้ แก่ หัวหน้ าหน่วยงานคลัง เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ าน
งานการเงินและบัญชี เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ านงาน
พัสดุ เจ้ าหน้ า ทีผู้ปฏิ บัติ งานด้ า นจัดเก็ บ รายได้ และ
เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ านวิเคราะห์นโยบายและแผน
ขององค์ การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี
109 แห่ง จํา นวน 545 คน (ทีมา: กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน 2557, สํานักงานส่งเสริ มการปกครอง
ท้ องถินจังหวัดอุดรธานี ตุลาคม 2557)
ผู้ วิ จ ั ย ทํ า ก า ร คํ า น ว ณ ห า ค ่ า ข น า ด
ตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้ ตารางสําเร็ จรู ปของเครจซี
และมอร์ แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 43 อ้ างถึง
ใน บุญชม ศรี สะอาด, 2545) ได้ ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 226 คน
จึ ง ได้ กํ า หนดสัด ส่ ว นของแต่ ล ะกลุ่ ม ตาม
สัด ส่ว นขนาดของประชากรในแต่ล ะองค์ กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน โดยใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่างแบบแบ่งชันตาม
สัดส่วน (Proportion Stratified random Sampling)
โดยคํานวณสัดส่วนกลุม่ ตัวอย่างจากสูตร
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จํานวนกลุม่ ตัวอย่างแต่ระดับ =
จํานวนกลุม่ ตัวอย่างทังหมด× จํานวนประชากรทังหมดในแต่ละระดับ
จํานวนประชากรทังหมด

ผู้วิจยั จึงทําการเลือกกลุม่ ตัวอย่างโดยการสุม่
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple random Sampling) โดยใช้
วิธีการจับสลาก ทําการสุ่มตัวอย่างในแต่ละระดับ จน
ครบ จํานวน 226 คน ผู้วิจยั ได้ ขอความอนุเคราะห์จาก
หัวหน้ าหน่วยงานคลัง เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ านงาน
การเงินและบัญชี เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ านงานพัสดุ
เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ านจัดเก็บรายได้ และเจ้ าหน้ าที
ผู้ปฏิบัติงานด้ านวิเคราะห์ นโยบายและแผน องค์การ
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี 109 แห่ง
เพือขอดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ด้ วยตนเอง จนครบจํานวน 226 ฉบับ เครื องมือทีใช้ ใน
การสํารวจวิจัยครังนี คือ แบบสอบถาม ลักษณะเป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด (Close-ended questions)
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังนี
ตอนที 1 เป็ นคํ า ถามข้ อ มูล ทัวไปเกี ยวกั บ
ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ระดับตําแหน่ง อัตราเงินเดือน
และระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน ลักษณะคําถามเป็ น
แบบเลือกตอบและเติมคําในช่องว่าง
ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถามเกี ยวกับ ปั จจัย
แรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง าน เป็ นคํ า ถามเกี ยวกั บ
แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของผู้ปฏิบตั ิงานระบบบัญชี
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลในเขต
จังหวัดอุดรธานี ซึงผู้วิจัยได้ สร้ างขึนตามแนวคิดของ
เฮอร์ ส เบอร์ ก ได้ แ ก่ ความสํา เร็ จ ในการทํา งาน การ
ได้ รั บการยอมรั บ นับถื อ ลักษณะงานที ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ โอกาสและความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงาน
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นโยบายการบริ หารงาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลใน
หน่ว ยงาน ความมันคงและปลอดภัย ในการทํ า งาน
สภาพแวดล้ อ มในการทํ า งาน รายได้ แ ละสวัส ดิ ก าร
รวมทังสิน 47 ข้ อ
ตอนที 3 ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง าน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบล
ในเขตจังหวัดอุดรธานีได้ แก่ ประสิทธิ ภาพการทํางาน
ของเจ้ าหน้ าที ผู้ ปฏิ บั ติ ง านเกี ยวกั บ ระบบบั ญ ชี
คอมพิ ว เตอร์ ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล ด้ าน
คุณภาพ จํ านวน 4 ข้ อ ด้ า นปริ มาณ จํ านวน 4 ข้ อ
ด้ านเวลา 4 ข้ อ และด้ านค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
จํานวน 4 ข้ อ รวมทังสิน 16 ข้ อ
ตอนที 4 ข้ อเสนอแนะทัวไปเกี ยวกั บ การ
พัฒ นาการปฏิ บัติ ง านระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ข อง
องค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี
แบบสอบถามเกี ยวกับ แรงจูง ใจที ส่ง ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์ การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี
ในตอนทีสอง และสามใช้ Likert 5 scales ได้ แก่ มาก
ทีสุด มาก ปานกลาง น้ อ ย น้ อ ยที สุด โดยมีล ักษณะ
คําถามเชิงบวก เป็ นคําถามทีมีระดับคะแนนตามลําดับ
ดังนี
มากทีสุด คะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
มาก
คะแนนเท่ากับ 4 คะแนน
ปานกลาง คะแนนเท่ากับ 3 คะแนน
น้ อย
คะแนนเท่ากับ 2 คะแนน
น้ อยทีสุด คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน
ในส่วนของความเทียงตรง ผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (Try out) กับ หัว หน้ า หน่ว ยงานคลัง
เจ้ าหน้ าที ผู้ ปฏิ บั ติ ง านด้ านงานการเงิ น และบั ญ ชี
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เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงานด้ านงานพัสดุ เจ้ าหน้ าทีผู้ปฏิบตั ิงาน
ด้ า นจัด เก็ บ รายได้ และเจ้ าหน้ า ที ผู้ ปฏิ บัติ ง านด้ า น
วิเคราะห์นโยบายและแผน ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว น
ตํา บลในเขตจัง หวัด จังหวัดอุดรธานี จํ านวน 45 ชุด
นํา ข้ อ มูล ที เก็ บ รวบรวมมาได้ ทังหมดวิ เคราะห์ ห าค่า
ความเชื อมัน (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ„ ของ
ความคงทีภายในตามวิธีของ Cronbach (1974) โดย
ค่าสัมประสิทธิ„แอลฟา (Coefficient Alpha) โดยใช้
โปรแกรมสํ า เร็ จรู ป ผลการหาความเชื อมั นของ
แบบสอบถามได้ ผลการวิเคราะห์ 0.928
จากนันนํ า ข้ อ มูล จากกลุ่ม ตัว อย่ า งที ได้ ม า
ประมวลผล โดยใช้ โ ปรแกรมสํา เร็ จ รู ป SPSS และ
วิเคราะห์หาค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และแปลผลดังนี
1.00 – 1.49 หมายถึง มีระดับน้ อยทีสุด
1.50 – 2.49 หมายถึง มีระดับน้ อย
2.50 – 3.49 หมายถึง มีระดับปานกลาง
3.50 – 4.49 หมายถึง มีระดับมาก
4.50 – 5.00 หมายถึง มีระดับมากทีสุด

ผลการวิจัย
ตอนที' 1 วิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของ
บุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดอุดรธานี พบว่า
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จํานวน 160 คน คิดเป็ นร้ อยละ
70.8 อายุ 35-40 ปี จํานวน 91 คน คิดเป็ นร้ อยละ 40.3
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 151 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 66.8 ระดับตําแหน่ง 4-5 จํานวน 108 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 47.8 อัตราเงินเดือน 20,001–30,000 บาท
จํานวน 113 คน คิดเป็ นร้ อยละ 50.0 ระยะเวลาในการ

ปฏิบตั ิงาน 11 – 15 ปี จํานวน 84 คน คิดเป็ นร้ อยละ
37.2
ตอนที' 2 วิเคราะห์แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ของบุ ค ลาก รที ปฏิ บั ติ ง านเกี ยวกั บ ระบบบั ญ ชี
คอมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลในเขต
จังหวัดอุดรธานี พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ในองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ า บลในจัง หวัด อุด รธานี ใน
ภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก เมื อพิ จารณาเป็ นรายด้ า น
พบว่า แรงจูงใจทีมีคา่ เฉลียสูงสุด คือ สภาพแวดล้ อมใน
การทํางาน รองลงมาคือ ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
ในหน่วยงาน ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลียน้ อยทีสุด คือ โอกาส
และความก้ าวหน้ าในตําแหน่งงานตามลําดับ
ตอนที' 3 วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรที ปฏิ บัติ ง านเกี ยวกับ ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ของบุ ค ลาก รที ปฏิ บั ติ ง านเกี ยวกั บ ระบบบั ญ ชี
คอมพิ วเตอร์ ใ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ าบลในจัง หวัด
อุดรธานี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือพิจารณาเป็ น
รายด้ าน พบว่า ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานทีมีค่าเฉลีย
สูงสุด คือ ด้ านค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน รองลงมาคือ
ด้ านเวลา และด้ านปริ มาณงาน ส่วนด้ านทีมีค่าเฉลีย
น้ อยทีสุด คือ ด้ านคุณภาพ ตามลําดับ
ต อ น ที' 4 วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ
ประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรที
ปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การ
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี
4.1 การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรที ปฏิ บัติ ง านเกี ยวกับ ระบบ
บัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ใ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลใน
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จังหวัดอุดรธานี จํ าแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรที
ปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ในองค์การ
บริ หารส่วนตําบลในจังหวัดอุดรธานี เพศชาย มีคา่ เฉลีย
ประสิทธิภาพ 4.32 และเพศหญิง มีค่าเฉลียประสิทธิภาพ
4.27 เมือเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน
จํ า แนกตามเพศ ด้ ว ยวิ ธี ก าร t-test (Independent
Sample t-test) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า
เพศชายและเพศหญิ ง มี ร ะดับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบตั ิงานไม่แตกต่างกัน
4.2 การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรที ปฏิ บัติ ง านเกี ยวกับ ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามอายุ พบว่า การเปรี ยบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลียประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ในองค์การบริ หารส่วนตําบลในจังหวัดอุดรธานี โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ที ระดั บ นั ย สํา คั ญ ทางสถิ ติ 0.05 พบว่า บุคลากรที
ปฏิ บัติ งานเกี ยวกับระบบบัญ ชี ค อมพิว เตอร์ ที มีอ ายุ
แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
4.3 การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรที ปฏิ บัติ ง านเกี ยวกับ ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จัง หวัด อุด รธานี จํ า แนกตามระดับ การศึก ษา พบว่า
การเปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียประสิทธิ ภาพ
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบ
บัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ใ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลใน
จังหวัดอุดรธานี โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 พบว่า บุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบบัญชี
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คอมพิ ว เตอร์ ที มี ร ะดั บ การศึ ก ษาแตกต่ า งกั น มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
4.4 การเปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรที ปฏิ บัติ ง านเกี ยวกับ ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามระดับตําแหน่ง พบว่า การ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียประสิทธิ ภาพการ
ปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรที ปฏิ บัติ ง านเกี ยวกับ ระบบ
บัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ใ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลใน
จังหวัดอุดรธานี โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 พบว่า บุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบบัญชี
คอมพิ ว เตอร์ ที มี ร ะดั บ ตํ า แหน่ ง แตกต่ า งกั น มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
4.5 แสดงการเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามอัตราเงินเดือน พบว่า การ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างค่าเฉลียประสิทธิ ภาพการ
ปฏิ บัติ ง านของบุค ลากรที ปฏิ บัติ ง านเกี ยวกับ ระบบ
บัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ใ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลใน
จังหวัดอุดรธานี โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way ANOVA) ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ
0.05 พบว่า บุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบบัญชี
คอมพิ ว เตอร์ ที มี อั ต ราเงิ น เดื อ นแตกต่ า งกั น มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน
4.6 แสดงการเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานของบุคลากรทีปฏิบตั ิงานเกียวกับระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี จําแนกตามระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน
พบว่ า การเปรี ยบเที ย บความแตกต่ า งค่ า เฉลี ย
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ประสิทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานของบุคลากรทีปฏิบตั ิงาน
เกียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ในองค์การบริ หารส่วน
ตํ า บลในจั ง หวั ด อุ ด รธานี โดยการวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ทีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบว่า บุคลากรทีปฏิบตั ิงาน
เกี ยวกับ ระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ที มี ร ะยะเวลาการ
ปฏิบตั ิงานแตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ไม่แตกต่างกัน

อภิปรายผล
ผลการศึกษาวิจัย เรื อง “แรงจูงใจทีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี”
ในครั งนี มี วัต ถุป ระสงค์ เ พื อศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บ
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บัติ ง านเกี ยวกับ ระบบบัญ ชี
คอมพิ วเตอร์ ใ นองค์ ก ารบริ ห ารส่ว นตํ าบลในจัง หวัด
อุดรธานี จําแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล และศึกษา
ปั จจัยจูงใจในการปฏิบตั ิงานทีมีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิ บัติ ง านเกี ยวกั บ ระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ มี
ประเด็นอภิปราย ดังนี
1. แรงจูงใจทีส่งผลต่อประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบตั ิงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หาร
ส่วนตํา บลในเขตจัง หวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับ มาก ซึ งข้ อ ค้ น พบดัง กล่า วมี ค วามสอดคล้ อ ง
กับกฤษณ์ เสร็ จกิจดี (2547) ทีได้ ศกึ ษาเรื อง แรงจูงใจที
ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงานของครู ระดับประถมศึกษาของ
โรงเรี ย นเอกชนในจัง หวัดสุพ รรณบุรี อยู่ในระดับมาก
และสอดคล้ อ งกับ มณฑล รอยตระกู ล (2547) ที ได้
ทําการศึกษา เรื อง แรงจูงใจทีส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
ของสรรพากรพืนทีสาขา พบว่า ระดับแรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานของสรรพากรพืนทีสาขาในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก
2. ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ง านระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขต
จังหวัดอุดรธานี ในภาพรวมอยู่มาก และเมือพิจารณา
เป็ นรายด้ าน ได้ แก่ ด้ านคุณภาพ ด้ านปริ มาณงาน ด้ าน
เวลา และด้ านค่าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน พบว่าอยู่ใน
ระดับมากทุกด้ าน ข้ อค้ นพบดังกล่าวมีความสอดคล้ อง
กับ กฤษณ์ เสร็ จ กิ จ ดี (2547) ได้ ทํ า การศึ ก ษาเรื อง
ปั จ จั ย จู ง ใจที ส่ ง ผลต่ อ การปฏิ บัติ ง านของครู ร ะดับ
ประถมศึกษาของโรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
พบว่า ผลการปฏิบตั ิงานของครูระดับประถมศึกษาของ
โรงเรี ยนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ในระดับมาก
และเมือพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า อยู่ในระดับมาก
ทุ ก ด้ าน และยั ง สอดคล้ องกั บ มณฑล รอยตระกู ล
(2547) ทีได้ ทําการศึกษาเรื อง แรงจูงใจทีส่งผลต่อการ
ปฏิบัติงานของสรรพากรพืนทีสาขา พบว่า ระดับการ
ปฏิ บัติ ง านของสรรพากรพื นที สาขาอยู่ใ นระดับ มาก
และเมื อพิ จ ารณาเป็ นรายด้ านพบว่ า ระดั บ การ
ปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน
3. เมือทําการเปรี ยบเทียบประสิทธิ ภาพใน
การปฏิบัติ ง านระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ข ององค์ ก าร
บริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ทีมีสถานภาพ
ส่ว นบุคคลแตกต่า งกัน พบว่า อายุ ระดับ การศึก ษา
ระดับตําแหน่ง และอัตราเงิ นเดือน มีประสิทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน ยกเว้ น เพศ และระยะเวลา
ในการปฏิบตั ิงาน พบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ไม่แตกต่างกัน ข้ อค้ นพบดังกล่าวนีมีความสอดคล้ อง
และแตกต่างกับ ผณิพนั ธุ์ โตจันทร์ (2544) ทีได้ ศึกษา
เรื อง การประเมินประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของ
ข้ าราชการตํารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีกองกํากับการ 1
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กองตํ ารวจสัน ติบ าล 2 พบว่า สถานภาพส่วนบุค คล
ได้ แก่ ระดับชันยศ เงินเดือน และอายุราชการ ไม่สง่ ผล
ให้ ประสิทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานแตกต่างกัน แต่อายุ
และ ระ ดั บ ก า รศึ ก ษา แ ตก ต่ า ง กั น จ ะส่ ง ผลใ ห้
ประสิทธิภาพในการทํางานแตกต่างกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเป็ น
รายบุค คล โดยกํ า หนดขี ด ความสามารถของแต่ ล ะ
บุคคล แต่ละตําแหน่งงานให้ ชดั เจน เพือเป็ นมาตรฐาน
ในการมอบหมายงาน การติดตามและประเมินผลงาน
จะทําให้ บุคลากรได้ รับมอบหมายงานตรงกับความรู้
ความสามารถ ปริ มาณงานทีได้ รับมอบหมายเหมาะสม
กั บ ตํ า แหน่ ง งาน และเป็ นแนวทางในการพั ฒ นา
บุคลากรให้ มีประสิทธิภาพตามเป้าหมายทีวางไว้
2. จากการทีนโยบายการบริ หาร และรายได้
และสวัสดิการ เป็ นแรงจูงใจทีมีผลต่อประสิทธิ ภาพใน
การปฏิบตั ิงาน ผู้บริ หารในองค์กรควรกําหนดนโยบาย
การบริ หารงานทีสอดคล้ องกับนโยบายการของกรม

63

ส่งเสริ มการปกครองท้ องถินเพือให้ การปฏิบตั ิงานของ
บุคลากรในหน่ว ยงานมีค วามเป็ นมาตรฐาน ถูก ต้ อ ง
และเป็ นปั จจุบนั และต้ องมีการส่งเสริ มและสร้ างขวัญ
กําลังใจด้ วยการเลือนขันเงิ นเดือนให้ แก่บุคลากร ผู้มี
ความรู้ ความสามารถทุ่ ม เทและเสี ย สละในการ
ปฏิบตั ิงานเพือองค์กรต่อไป

ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั ง3 ต่ อไป
1. ควรมี ก ารศึ ก ษาเกี ยวกั บ ปั ญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบตั ิงานด้ วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ว่า
เป็ นอย่างไร เพือนํามาปรับปรุ งและแก้ ไขปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิงานระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ให้ มีประสิทธิ ภาพ
มากยิงขึน
2. ควรมีการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบ
การบริ หารงานคลังด้ วยระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ ของ
องค์การบริ หารส่วนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี เพือให้
ทราบแนวทางการพัฒนาและปรับปรุ งปฏิบตั ิงานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ให้ มีประสิทธิภาพมากยิงขึน
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