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บทคัดยอ 

 

 การเรียนรูระเบียบทางการเงินเปนเครื่องมือที่สําคัญในการปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน 

และการจัดทําบัญชี หากผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีวิเคราะหและนําระเบียบทางการเงินไปใช 

โดยมีความรู ความเขาใจไมครบถวน จะทําใหเปนอุปสรรคในการวินิจฉัยรายการเบิกจายไดถูกตอง

เปนไปตามระเบียบทางการเงินที่กําหนด และสงผลตอการนําเสนอรายงานทางการเงินท่ีเสนอตอ

ผูบริหารไดรับขอมูลและนําไปตัดสินใจในการบริหารงานผิดพลาดได ดังนั้น ผู วิจัยจึงไดศึกษา

ความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและ

บัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่การเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 102 คน และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณและการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคณู   

 ผลการวิจัย พบวา เจาหนาที่การเงินและบัญชี มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีการเรียนรู

ระเบียบทางการเงินโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานความรู ดานความเขาใจ ดาน

การวิเคราะห และดานการนําไปใช และเจาหนาที่การเงินและบัญชี มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมี

ผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานปริมาณผลงาน และดาน

คุณภาพผลงาน  

 จากการวิเคราะหความสัมพันธและผลกระทบ พบวา 1) การเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดาน

ความรู ดานความเขาใจ และดานการนําไปใช มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ของ

งานโดยรวม และดานคุณภาพผลงาน และ 2) การเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดานความเขาใจ และดาน

การนําไปใช มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานปรมิาณผลงาน 

 โดยสรุป การเรียนรูระเบียบทางการเงิน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์

ของงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควรใหการสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่การเงินและ

บัญชีไดรับการฝกอบรมเกิดความรูและความเขาใจดานระเบียบทางการเงินที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน

ใหทันตอสถานการณในปจจุบันตลอดเวลา และเจาหนาที่การเงินและบัญชีควรพัฒนาตนเองในการ

ฝกฝนและทบทวนความรู เพื่อใหเกิดความเขาใจและเปนการสรางโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถใน

การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหมีความถูกตอง นาเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นําไปสู

ผลงานที่มีคุณภาพ บรรลุตามเปาหมายและความสําเร็จขององคกรตอไปในอนาคต 
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ABSTRACT 

 

 Learning financial regulation is an important tool in the operation of 

disbursements and accounting. If financial and accounting officers analyze and apply 

financial regulations without knowledge and understanding, it will cause obstacles in the 

diagnosis of disbursement items in accordance with the prescribed financial regulations. 

It will affect to the financial reports which will be presented to the executive. Then, the 

executive will use this information for making poor decisions in management. Thus, the 

researcher had studied the Relationship between learning financial regulation and 

achievement of financial and accounting officers of Mahasarakham University, by 

collecting data from 102 financial and accounting officers of the university and the 

questionnaires were used as tools. Data analyses were  Multiple Correlation Analysis and 

Multiple Regression Analysis. 

 The research found that financial and accounting officers of Mahasarakham 

University are agree with the learning financial regulation as a whole and as individual 

aspects at a high level. These aspects are; knowledge, understanding, analysis, and 

adoption. The financial and accounting officers of Mahasarakham University agree with 

the achievement as a whole and as individual aspects at a high level, including the 

aspects of quantity, and quality. 

 The result of the analysis of the relationships and the effect, found that 1) 

Learning financial regulation with knowledge, understanding and the adoption has 

relationships and positive impact on overall achievement and quality aspect, and 2) the 

learning financial regulation with understanding and the adoption has relationships and 

positive impact on overall achievement and quantity aspect. 

 In conclusion, learning financial regulations relates to the achievement and it 

has a positive impact on the achievement. Therefore, the executive of Mahasarakham 



 
University should always encourage and support financial and accounting officers for 

training in order to gain knowledge and understanding of financial regulations which is 

related to the operation to keep up with current situations. Moreover, financial and 

accounting officers should improve themselves in practice and review knowledge for 

understanding and getting an opportunity. And also increasing the ability to perform 

financial and accounting operations to be accurate, more reliable, and efficient which 

lead to quality work, and achieve the goals and success of the organization in the future. 
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บทที่ 1 

 

บทนาํ 

 

ภูมิหลัง 

 

 การบริหารการเงินการคลังเปนสวนหนึ่งของการบริหารราชการแผนดิน ซึ่งดําเนินการผานองคกร

ของรัฐหลายระดับ ซึ่งแตละองคกรยอมมีระบบการบริหารการเงินของตนเอง ซึ่งแตกตางกันตามลักษณะของ

องคกรและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ วงจรเริ่มตั้งแตการรับเงินรายไดหรือรายรับอื่น การใชจาย การเก็บ

รักษาเงิน การทําบัญชีและการตรวจสอบ  โดยหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ที่ เกี่ยวของแตละฝาย ซึ่งมี

งบประมาณเปนแหลงเงินที่สําคัญที่สุดของสวนราชการ  โดยงบประมาณจะตองมีแผนงาน โครงการรองรับ       

ที่สอดคลองกับแผนบริหารราชการของกระทรวงเจาสังกัดและแผนบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล รวมทั้ง

จะตองมีตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธที่ชัดเจน เพื่อประโยชนในการประเมินผลความคุมคาของการใชจายเงิน

และการบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไวตามหลักการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน งบประมาณที่           

สวนราชการไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณเปนเพียงกรอบวงเงนิที่มีไวสําหรับใชจายโดยกําหนดประเภท

รายจายไวอยางกวาง ๆ สวนราชการจะตองใชจายเงินภายใตกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ จัดสรรจากสํานัก

งบประมาณแลว สวนราชการยังตองใชจายเงินตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายที่กระทรวงการคลังกําหนด

ระเบียบขอบังคับการเบิกจายเงินจากคลัง (กรมสรรพสามิต.  2559 : เว็ปไซต) สวนการบริหารการเงนิการคลัง

ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามนั้น บริหารการเงินการคลังจากงบประมาณและเงินรายไดของมหาวิทยาลัย โดย

ตองใชจายเงินตามหลักเกณฑและอัตราคาใชจายที่กระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งทั้งระเบียบ

กระทรวงการคลังและระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามกําหนดขึ้นโดยครอบคลุมการทั้งวงจรตั้งแตเริ่มตนจน

จบกระบวนการบริหารการเงินการคลัง เพื่อใหสามารถควบคุมและตรวจสอบการใชจายเงินใหไปในทิศทาง

เดียวกัน ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม จึงทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบทางการเงิน

ใหมีความทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน ดังนั้นบุคลากรที่ทําหนาที่ดานการเงินจําเปนตองเรยีนรู

ระเบียบทางการเงินอยูตลอดเวลาใหมีความรูทันสมัยเปนปจจุบัน เพื่อใหการทํางานมีความถูกตองตาม

หลักเกณฑ อัตราคาใชจายและแนวปฏิบัติตางๆ ที่กระทรวงการคลังและมหาวิทยาลัยกําหนดอยางครบถวน 

 การเรียนรูระเบียบทางการเงิน (Learning Financial Regulation) สามารถเรียนรูไดจากการเรียนรู

ขอเท็จจริง การเรียนรูความคิดรวบยอดหรือสังกัป การเรียนรูหลักการหรือกฎเกณฑ และการเรียนรูแกปญหา 

ซึ่งกระบวนการเรียนรูระเบียบทางการเงินของเจาหนาที่การเงินและบัญชี ไดแก ความรู (Knowledge) ความ

เขาใจ (Understanding)  การวิเคราะห (Analysis) และการนําไปใช (Adoption) (Benjamin Bloom, 1971 

: 90) เมื่อเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีเรียนรู สรางความคิดรวบยอดใหมๆ ขึ้น ยอมเกิดความรู ความเขาใจในสิ่ง

ตางๆ มากขึ้น สามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานมุงผลสัมฤทธ์ิ และสามารถคิดวิเคราะหทั้งในการปฏิบัติงาน
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และการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปนไปตามสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามลักษะงานที่

มหาวิทยาลัยไดกําหนดสมรรถนะตามตําแหนงไว 

 ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement) เปนผลลัพธที่เกิดจากการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพในปริมาณงาน

ที่เหมาะสม และตรงตอเวลาที่ตองการใช  ดังนั้น การเตรียมพรอมตนเองใหมีความรูในงานอยางละเอียดถึง

แกนของงานเปนการยกระดับทักษะดานอาชีพที่มีความสําคัญกับการพัฒนาคนสูสังคมการเรียนรู  เพื่อ

ยกระดับคุณภาพในการตอยอดความรูความสามารถใหมีความเชี่ยวชาญและชํานาญเฉพาะทาง (กองวิจัย

ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน.  2553 : 1-3) ผูปฏิบัติงานควรมีการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ทํางานอยางตอเนื่อง  พัฒนาศักยภาพของสมองใหมีศักยภาพในการคดิ วางแผน และทําที่สูงข้ึน  สงผลใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น ครบถวน ประหยัดเวลา  ใชกําลังและทรัพยากรอยางคุมคา เกิดการสูญเปลา

นอยที่สุด  โดยการใชความรูความสามารถ ในการปฏิบัติงาน และคุณสมบัติสวนบุคคล  รวมทั้งทักษะในการ

ปฏิบัติงาน (ณภาภัช อัตถสุริยานันท.  2549 : 17) ตั้งใจปฏิบัติงานเต็มความสามารถ ใชวิธีหรือเทคนิคการ

ทํางานที่จะสรางผลงานที่มีคุณภาพเปนท่ีนาพอใจ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพของผลงานใหเปนไปตามเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการดานผลสัมฤทธิ์ของงาน ไดแก ดานปริมาณผลงาน  (Quality) และดานคุณภาพ

ผลงาน(Quantity) (กองการเจาหนาท่ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2554 : 5)  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University) เปนหนวยงานภาครัฐบริหารงบประมาณ

ภายใตนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยปรับเปลี่ยนไปสูระบบบริหารภาครัฐแนวใหมที่มุงเนนผลงานและ

ผลลัพธแทนการควบคุมปจจัยนําเขาและกระจายความรับผิดชอบในการบริหารการเงินใหหนวยงานมีอิสระ

และคลองตัวในการจัดสรรทรัพยากร เพื่อผลิตผลงานตามพันธกิจ เปาหมายและวัตถุประสงคของแตละ

หนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานซึ่งกระจายความรบัผิดชอบในการบริหารการเงินสู

หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ  

โดยเฉพาะอยางย่ิงเจาหนาที่การเงินและบัญชี ผูซึ่งปฏิบัติงานดานการเงนิ และการบัญชีทั่วไปของสวนราชการ 

(สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.).  2548 : เว็บไซต) ท่ีตองปฏิบัติงานภายใตกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับที่หลากหลายอยางเครงครัด จึงตองใหความสําคัญในการปฏิบัติงานใหมีความถูกตองและตอง

ตระหนักอยางยิ่งในการรักษาซึ่งกฎ ระเบียบ เหลานั้น  

 จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย ความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบ

ทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อทดสอบวา การเรียนรูระเบียบทางการเงินมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิของงานหรือไม อยางไร ซึ่งทําการ

เก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลลัพธที่ไดจากการวิจัย 

สามารถนํามาใชเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการเงิน

และบัญชี เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานภายใตระเบียบทางการเงินของเจาหนาที่การเงินและบัญชีของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายในการทํางานในอนาคต 

 

 



3 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 

 

1.  เพื่อศึกษาการเรียนรูระเบียบทางการเงินของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3.  เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของ

เจาหนาท่ีการเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

4.  เพื่อทดสอบผลกระทบของการเรียนรูระเบียบทางการเงินที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่

การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ความสําคัญของการวิจัย 

 

1.  เพื่อเปนขอมูลในการประเมินการเรียนรูระเบียบทางการเงินของเจาหนาที่การเงินและบัญชีของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2.  เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพในการเรียนรูระเบียบทางการเงินของเจาหนาที่การเงิน

และบัญชขีองมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการสรางคุณภาพการปฏิบัติงาน 

3.  เพ่ือเปนขอสนเทศสําหรับเจาหนาที่การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาสารคามใชเปน

แนวทางในการเรียนรูระเบียบทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

4.  เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

5.  เพื่อเปนขอสนเทศการวางแผน ปรับปรุง เสริมสรางวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของ

เจาหนาท่ีการเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 1.  การเรียนรูระเบียบทางการเงิน (Learning Financial Regulation)  โดยประยุกตจาก

แนวคิดพฤติกรรมการเรยีนรูของ Benjamin Bloom (1971  :  90) ประกอบดวย 

   1.1  ดานความรู (Knowledge)  

   1.2  ดานความเขาใจ (Understanding)  

   1.3  ดานการวิเคราะห (Analysis)  

   1.4  ดานการนําไปใช (Adoption)  

  2.  ผลสัมฤทธิ์ของงาน (Achievement) โดยประยุกตจากแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (2554 : 5)  ประกอบดวย 

   2.1  ดานปริมาณผลงาน (Quantity) 

   2.2  ดานคุณภาพผลงาน (Quality) 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 

1. ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จํานวน 109 คน (กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  2562 : เว็บไซต) 

 2.  พื้นที่ท่ีใชในการวิจัย  ไดแก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 3.  ระยะเวลาที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  วันท่ี 12 มีนาคม – 18 เมษายน 2562 

 4.  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

  การทดสอบความสัมพันธและผลกระทบของการเรียนรูระเบียบทางการเงินและผลสัมฤทธิ์ของ

งานของเจาหนาที่การเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

   ตัวแปรอิสระ  ไดแก  การเรียนรูระเบียบทางการเงนิ 

  ตัวแปรตาม    ไดแก  ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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สมมุติฐานของการวิจัย 

 

 1.  การเรียนรูระเบียบทางการเงิน มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาท่ีการเงินและ

บัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 2.  การเรียนรูระเบียบทางการเงนิ มีผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงนิและบัญชี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 

 1.  เจาหนาที่การเงินและบัญชี (Finance and Accounting Officers) หมายถึง นักวิชาการเงิน

และบัญชี เจาหนาที่การเงิน นักวิชาการเงินและพัสดุ และพนักงานการเงินและบัญชี ซึ่งรับผิดชอบงานดาน

การเงิน การงบประมาณ ควบคุมการเบิกจาย ควบคุม การดําเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ ควบคุมการ

จัดทําบัญชี ควบคุมการทํารายงานแสดงฐานะ ทางการเงินและผลการดําเนินงานของหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

2.  การเรียนรูระเบียบทางการเงิน (Learning Financial Regulation) หมายถึง  การแสวงหา

ความรูดานระเบียบทางการเงินที่ เก่ียวของกับการเบิกจายเงินใหมีความรอบรูทันสถานการณ ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพื่อเพิ่มทักษะในการทํางานของเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ประกอบดวย 

 2.1  ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความเขาใจในเรื่องบางเรื่อง หรือสิ่งบางสิ่ง ซึ่งอาจจะ

รวมไปถึงความสามารถในการนําสิ่งนั้นไปใชเพื่อเปาหมายบางประการ 

  2.2  ดานความเขาใจ (Understanding) หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาที่เก่ียวของกับสิ่งใด

สิ่งหนึ่ง ซึ่งทําใหบุคคลสามารถครุนคิดถึงสิ่งนั้น และสามารถใชมโนทัศน (concept) เพื่อจัดการกับสิ่งน้ันได

อยางเพียงพอและความสามารถรวบรวมหรือแยกแยะเรื่องราว หรือขอมูลที่เกิดจากความรูนั้นไดอยางถองแท

ชัดเจน 

  2.3  ดานการวิเคราะห (Analysis) หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอยที่มี

ความสัมพันธกัน เพื่อทําความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง รวมทั้งการสืบคนความสัมพันธของสวนตางๆ เพื่อดู

วาสวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม สัมพันธเกี่ยวเนื่องกันอยางไร ซึ่งจะชวยใหเกิดความ

เขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง 

  2.4  ดานการนําไปใช (Adoption) หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการเรียนมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงาน หรือการนําทักษะดานตาง ๆ มาเปนแนวทางในการจัดการการปฏิบัติงาน 

3.  ผลสัมฤทธ์ิของงาน (Achievement) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานของเหจาหนาที่การเงินและ

บัญชี ที่แสดงใหเห็นถึงความมีศักยภาพ ความรูความสามารถของการทํางาน และเปนผลลัพธจากการทํา
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กิจกรรมตางๆ ที่บรรลุตามเปาหมายและสามารถพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ซึ่งควรมีผลการปฏิบัติงาน 2 ดาน ดังน้ี 

  3.1  ดานปริมาณผลงาน (Quantity) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาท่ีการเงินและ

บัญชีที่ทําสําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานตามเปาหมายที่กําหนด หรือปริมาณงานที่ควรจะทําไดตามเกณฑท่ี

กําหนดไว เปนไปตามแผนงานและมีความเหมาะสมกับความรับผิดชอบตอภาระหนาท่ี 

  3.2  ดานคุณภาพผลงาน (Quality) หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชี

ที่ปฏิบัติงานสําเร็จ มีความถูกตอง เรียบรอย สมบูรณและครบถวนตามแผนงานที่กําหนด โดยผลงานสามารถ

สรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการได  



 

บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 การวิจัย  เรื่อง  ความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงาน

ของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูวิจัยไดศึกษาจากเอกสารและงานวิจัย  ดังนี้ 
  1.  แนวคิดเก่ียวกับการเงินการคลัง 

  2.  แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูระเบียบทางการเงนิ 

  3.  แนวคิดเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของงาน 

4.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการเงินการคลัง 

 การเงินการคลังรัฐบาลมีรายละเอียดเก่ียวกับการจัดหารายได การใชจาย และการบริหารหนี้

สาธารณะ ซึ่งมีสวนเก่ียวของหลายภาคสวนมีความสําคัญตอการบริหารบานเมืองของประเทศ โดยมี

รายละเอียดดังนี้ (ฉันธะ จันทะเสนา, 2542 : 133-140) 

 1.  ความหมายและสวนประกอบของการคลังรัฐบาล 

 การคลังรัฐบาล คือวิธีการศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมถึงเรื่องรายได รายจายของรัฐบาล 

และวิธีการตัดสินใจของรัฐบาล เรื่องการจัดการงบประมาณแผนดิน ที่มีตอพฤติกรรมของประชาชนและ

เศรษฐกิจ การศกึษาการคลงัรฐับาลนิยมแยกออกเปนเรื่องใหญๆ 5 เรื่อง คือ  

  1.1 งบประมาณแผนดิน  

 งบประมาณแผนดิน(Government Budget) เปนการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรื่อง

รายรับ รายจายของรัฐบาล เพื่อการบริหารการคลัง โดยมีผลประโยชนของประชาชนเปนที่ตั้ง  

  1.2 รายไดรัฐบาล  

  รายไดรัฐบาล(Public Revenue) หมายถึงรายไดที่นําสงคลังในแตละปงบประมาณ 

ประกอบดวยรายไดจาก ภาษีอากร จากการขายสิ่งของและบริการ จากรัฐพาณิชยและรายไดอ่ืน ๆ หรือ

แบงเปนแหลงที่มารายไดของรัฐบาลที่เปนภาษีอากร และรายไดที่ไมใชภาษีอากร โดยภาษีอากรเปน

แหลงรายไดหลักของรัฐบาล  

  1.3 รายจายของรัฐบาล  

  รายจายของรัฐบาล(Public Expenditure) หมายถึงรายจายจริงจากเงินงบประมาณ

ประจําปงบประมาณนั้น ๆ และรายจายจากปงบประมาณกอนๆ ซึ่งเปนรายจายจากเงินกันไวเบิกจาย

เหลื่อมป รายจายของรัฐบาลจําแนกตามลักษณะการใชจายของรัฐบาล  
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  1.4 หนี้สินรัฐบาล  

  หน้ีสินรัฐบาล(Public Debt) หมายถึงการกูเงินของรัฐบาล ในแตละปงบประมาณเพื่อ

ชดเชยการขาดดุลงบประมาณโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 9 ทวิของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 

พ.ศ. 2502 ซึ่งเพ่ิมเตมิโดยมาตรา 3 ของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 ซึ่งกําหนดให

กูไดรอยละ 20 ของงบประมาณรายจายประจําปกับอีกรอยละ 80 ของงบประมาณรายจายที่ตั้งไว

สําหรับชําระคืนตนเงินกูดังกลาวนี้จะใชวิธีออกตั๋วเงินคลัง ตราสารอื่นหรือทําสัญญากู ศึกษาการ

วิเคราะหหนี้สินของรัฐบาล ผลกระทบตอเศรษฐกิจทั้งในอนาคต ปจจุบัน ท่ีเนื่องมาจากการกอหนี้  

  1.5 นโยบายการคลัง  

  นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) คือวิธีการบริหารงบประมาณของรัฐบาลวาบริหาร

จัดการเรื่องรายได รายจายและหนี้สินของรัฐอยางไรรวมถึงผลกระทบท่ีมีตอภาวะเศรษฐกิจ นโยบาย

การคลังอาจใชคําวา รัฐบาลและสาธารณะ เชน การคลังรัฐบาล หรือการคลังสาธารณะ หรือรายรับ

รัฐบาล รายรับสาธารณะ มีความหมายเดียวกัน หมายถึงการคลังหรือรายรับของประเทศใดประเทศหนึ่ง  

 2. ความเปนมาของการคลังรัฐบาล  

 การคลังรัฐบาลเกิดมาพรอมกับการมีรัฐบาลมาตั้งแตสมัยโบราณ มีวัตถุประสงคที่คํานึงถึง

ความสุขสบายของผูบริหารหรือรัฐบาลเปนหลักโดยไมไดคํานึงถึงประชาชนมากนัก ปญหาในเรื่องความ

เสมอภาค ความเปนธรรมในสังคมไมไดรับการแกไขดูแล แหลงรายไดของรัฐบาลในสมัยนั้นคือมาจาก

ทรัพยสิน แรงงานที่เกณฑไดจากประชาชน รวมถึงผลประโยชนจากการชนะสงคราม ในสมัยเอเธนสเริ่ม

มีรายไดจากคาปรับ คาธรรมเนียมศาล และภาษีอากรจากทรัพยสิน แตยังไมมีการจัดเก็บอยางสม่ําเสมอ 

จัดเก็บตอเมื่อมีเหตุการณจําเปนเชน ภาวะสงคราม เทานั้น สมัยตอๆ มาไดดัดแปลงการเก็บภาษีให

สม่ําเสมอมากขึ้น แตวัตถุประสงคของการจัดเก็บ ยังเปนไปเพื่อชนชั้นปกครองมิใชเพื่อประชาชน 

 แนวคิดเรื่องการคลังรัฐบาลกําหนดเปนระเบียบแบบแผนมากขึ้นเมื่อ อดัม สมิทธิ์ (Adam 

Smith) แตงหนังสือ The Wealth of Nation ที่เสนอวารายไดของรัฐบาลควรจะมาจาก 2 ทางคอื ภาษี

อากรเปนรายไดหลัก และรายไดจากทรัพยสินอื่นๆ ที่เปนของรัฐและเสนอหลักสําคัญ 4 ประการในการ

จัดเก็บภาษีอากร คือ หนึ่งความยุติธรรม (Equality) สองความแนนอน (Certainty) สามหลักความ

สะดวก (Convenience) สี่หลักการประหยัด(Economy) หลักใหญๆ คือรัฐบาลมิควรเขาไปยุงเกี่ยวใน

เรื่องตางๆ โดยเฉพาะเรื่องการคา และเสนอการจํากัดบทบาทของรัฐบาลใหมีหนาที่เพียง 3 อยาง คือ 

หนึ่งรักษาความสงบภายใน(ตํารวจ) สองรักษาความสงบภายนอก (ทหาร) และสามใหความยุตธิรรมกับ

สังคม(ศาล) หลักการเหลานี้เปนที่ยอมรับของสังคม รัฐบาลในสมัยนั้นใชหลักการเสรีนิยมนี้ปกครอง

ประเทศ แตหลังจากนั้นหลักการนี้ไดเสื่อมคลายลงเพราะประเทศตาง ๆ เจริญมากขึ้นมีการปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในยุโรป ประชาชนอพยพจากชนบทเขาสูเมืองแหลงอุตสาหกรรมเพื่อทํางาน อาศัยอยู

รวมกันจนเปนชุมชนแออัด และเกิดปญหาตางๆ ตามมา ไมมีหนวยงานใดเขามาแกไขปญหารัฐบาลจึง

ตองเขาชวยแกปญหาตางๆ มากกวาการทําหนาท่ีหรือมีบทบาทเปนเพียงการเปนทหาร ตํารวจ หรือศาล
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สถิตยุติธรรมเพราะตองคุมครองสวัสดิการคนงานประชาชนใหไดรับความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคม ใหไดรับการบริการดานสาธารณูปโภค รัฐทําหนาที่พัฒนาประเทศโดยเฉพาะการขนสงคมนาคม

ตางๆ และเขาจัดการธุรกิจประเภทผูกขาดและมีกําไรสูงเชน ลอตเตอรี่ สุรา ยาสูบ เพื่อคุมปริมาณและ

คุณภาพ พรอมใหมีการกระจายผลประโยชนไปสูประชาชนใหมากและเทาเทียม เมื่อรัฐมีภาระหนาที่

เพิ่มข้ึน ภาระการใชจายมากขึ้นตามรัฐบาลจึงตองแสวงหารายได โดยการจัดกฎเกณฑทางการคลังให

สามารถจัดเก็บรายไดใหเพียงพอกับคาใชจาย และประชาชนเปนผูไดรับประโยชนสูงสุด แนวคิดการ

เสนอใหรัฐเขามามีสวนจัดการในระบบเศรษฐกิจเปนแนวคิดของเคนส(John Maynard Keynes) จาก

เดิมท่ีใชแนวคิดเสรีนิยมในการบริหารประเทศแตเม่ือเกิดปญหาทางเศรษฐกิจจากผลพวงของการ

สงครามโลกครั้งท่ี 2 แนวคิดเดิมไมสามารถแกปญหาได เคนสเสนอใหมีการใชงบประมาณแบบขาดดุล

(Deficit Budget) คือในการจัดทํางบประมาณของรัฐบาลใหมีการใชจายมากกวาการจัดเก็บรายได

เพื่อใหการใชจายของรัฐบาลเปนการเพิ่มการสรางงาน ทําใหอุปสงคมวลรวมเพิ่มข้ึน กระตุนใหการ

ลงทุนเพ่ิมข้ึน มีการขยายตัวการผลิต และประชาชนมีงานทํามากยิ่งข้ึน  

 3. ลักษณะนโยบายการคลังท่ีดี  

 นโยบายการคลงัเปนเครื่องมือของรฐับาลอยางหนึ่งในการบริหารประเทศเพื่อใหเกิด ความอยู

ดีกินดี มีความเปนธรรม ความสงบของบานเมืองสวนรวม นโยบายการคลังท่ีดีเมื่อนํามาใชแลวตอง

เกิดผลกระทบที่ดีตอประชาชนสวนใหญของประเทศหรือสรุปเปนหลักสําคัญ 2 ประการ คือ หนึ่ง

กอใหเกิดการเพิ่มผลผลิตสินคาและบริการ และสองกอใหเกิดการกระจายรายไดที่เปนธรรม หมายความ

วา การงบประมาณที่ดีตองทําใหเกิดการเพิ่มผลผลิตสินคาและบริการของประเทศขึ้น และกอใหเกิดการ

กระจายรายไดที่เปนธรรมคือ ทําใหประชาชนในประเทศมีรายไดไมแตกตางกันมาก แสดงวานโยบาย

การคลังท่ีดีเม่ือนําใชไปแลว ตองมีผลกระทบใหรายไดของประชาชนไมแตกตางกันมาก  

 4. หนาท่ีของรัฐในระบบเศรษฐกิจ  

 แมประเทศไทยใชระบบเศรษฐกิจเสรีหรือกลไกตลาดในการแกปญหาทางเศรษฐกิจแตไมได

ปลอยใหเอกชนดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเสรี ตามนิยามของสํานักคลาสสิค ดวยบุคคลในสังคมมี

ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจไมเทากัน โอกาสเขาถึงทรัพยากรแตกตางกัน ดังนั้นรัฐบาล

ตองเขามาดูแลจัดสรร ใหเกิดความเสมอภาคและเปนธรรมเชน การรักษากฎหมายจัดระเบียบสังคมเพื่อ

กําหนดกฎเกณฑสนับสนุนใหกลไกตลาดทํางานไดอยางดี หรือทําหนาที่จัดสรรสินคาและบริการ 

ประเภทที่บิดเบือนกลไกตลาด เพ่ือปองกันการผันผวนในระบบเศรษฐกิจและเพื่อสรางความเปนธรรมใน

สังคม บทบาทหนาที่ของรัฐบาลในทางเศรษฐกิจแบงได 3 ประการ  

  4.1 หนาที่จัดสรรการใชทรัพยากรของสังคม รัฐเขามาจัดสรรการใชทรัพยากรของสังคม 

(Allocation Function) เพื่อใชในการผลิตสินคาและบริการสาธารณะ และการผลิตสินคาเอกชน ให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
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  4.2 การกระจายรายได รัฐเขามาจัดการใหเกิดการกระจายรายได (Distribution 

Function) อยางเปนธรรมเพราะระบบการคาเสรีหรือทุนนิยม เปนระบบที่ผูมีความแข็งแรงทาง

เศรษฐกิจมากกวาไดเปรียบ รัฐจึงควรมีหนาทีในการกระจายรายไดเพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาส หนาท่ีนี้

นับวามีสําคัญมาก เพราะเปนการสรางความมั่งคั่งของสังคม ใหประชาชนไดรับอยางท่ัวถึงและเสมอภาค 

การอยูรวมกันในสังคมจะไดเปนไปอยางสงบสุข  

  4.3 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ (Stabilization 

Function) หมายถึง การที่ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพไมมีการเปลี่ยนแปลงของปจจัยหรือตัวแปรทาง

เศรษฐกิจตางๆ มากเชนราคาสินคาและบริการ อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟอเปนตน เพราะถาระบบ

เศรษฐกิจมีเสถียรภาพการใชนโยบายของรัฐบาลในการแกปญหาตางๆ เชน นโยบายการจัดสรร

ทรัพยากรและการกระจายรายได จะไดผลและมีประสิทธิภาพ  

 5. ความเปนมาของการคลังรัฐบาลไทย  

 ประวัติศาสตรการคลังรัฐบาลไทยในระยะแรก เปนไปเพื่อชนปกครองเชนเดียวกันชวงแรก ๆ 

ยังไมมีแหลงรายไดมากนัก รายไดสวนใหญมาจากการเชาของหลวงและรัฐพาณิชยและรัฐบาลทําการ

คาขายกับตางประเทศเอง รองลงมาเปนรายไดจากสงคราม โดยในสมัยสุโขทัยยังไมมีการจัดเก็บภาษี

อากร การกอสรางถนนหนทางใชวิธีการเกณฑแรงงาน หนวยงานทางภาษีอากรเริ่มกอตั้งในสมัยกรุงศรี

อยุธยา ในรชัสมัยสมเดจ็พระบรมไตรโลกนาถไดตั้งจตุสดมภทั้ง 4 คอื ขุนเวียง ขุนวัง ขุนคลัง ขุนนา โดย

ขุนคลังเปนผูเก็บรักษาเงินทรัพยสินของแผนดินและจัดเก็บภาษีอากร “สวยสัดพัฒนาอากรขนอน

ตลาด”  

 สมัยรัตนโกสินทรตอนตนเริ่มเก็บภาษีรายการอ่ืนเพิ่ม เชน อากรสุรา อากรบอนเบี้ย อากร

ขนอนตลาด อากรสวน เปนตน 2433 รัชสมัยรัชการที่ 5 เริ่มมีการจัดทํางบประมาณแผนดิน

วัตถุประสงคเพื่อนําไปขอกูเงิน ป พ.ศ. 2456 ออกพระราชบัญญัตวิิธีการงบประมาณเพื่อใหประเทศผูให

กูประกอบการพิจารณา ประเทศไทยมีฐานะการคลังมั่นคงเรื่อยมาจนสมัยรัชการท่ี 6 ที่ตองใชจายตาม

โครงการตอเนื่องจากสมัยรัชกาลท่ี 5 ทําใหมีรายจายสูงจนตองตั้งงบประมาณขาดดุลมาตลอด โดยนํา

เงนิคงคลังมาชดเชยใหเพียงพอ  

 ป พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนการปกครองเปนระบบประชาธิปไตยอํานาจการจัดการ

งบประมาณแผนดินไดยายจากพระมหากษัตริยมาสูรัฐสภา มีการจัดทํางบประมาณรายรับ รายจายและ

ตั้งหนวยงานที่เรียกวา “คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน (คตง.)” ปจจุบันเปลี่ยนเปนสํานักงานตรวจเงิน

แผนดิน (สตง.) ทําหนาที่ดูแลกํากับติดตามประเมินผลการใชงบประมาณ ฐานะการคลังของประเทศไทย

สวนใหญขาดดุลในชวงต้ังแตป พ.ศ. 2495 เปนตนมา เนื่องจากไทยกําลังพัฒนาประเทศสรางถนน สราง

เข่ือน ในชวงป 2502 ถึง 2510 ประเทศไทยมีฐานะทางการคลังดีขึ้นมีเงินคลังประมาณ 600-700 ลาน

บาท แตหลังจากนั้นขาดดุลตอเนื่องตลอด ปจจุบันการคลังของรัฐบาลไทยมีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น

แบงการคลังรฐับาลออกเปน 3 ระดับ คือ  
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  5.1 การคลังรัฐบาล  

  การคลังรัฐบาลแบงระบบการคลังตามเงินงบประมาณท่ีอยูในและนอกงบประมาณ เงิน

งบประมาณออกเปนสองสวนใหญๆ คือ หน่ึงการคลังที่อยูในงบประมาณ คือ รายการรายไดจายที่

ปรากฏในงบประมาณ และสองการคลังที่อยูนอกงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ “หมายความวาเงิน

ใดๆ ที่ไมใชเงินงบประมาณ ซึ่งสวนราชการและองคการนํามาฝากไวกับกระทรวงการคลัง เชน เงินกูจาก

ตางประเทศ เงินทุนหมุนเวียน เปนตน  

  5.2 การคลังรัฐวิสาหกิจ  

  รายไดของรัฐวิสาหกิจท่ีประกอบการมีกําไรตองนํารายไดตามอัตราที่กําหนดไว สงคืนรัฐ

แตหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่เลี้ยงตัวเองไมไดรัฐตองตั้งงบจายเงินอุดหนุน รายไดสวนใหญของรัฐวิสาหกิจ

ไดมาจากการขายสินคาและบริการเงินอุดหนุนงบประมาณแผนดินและเงินกู รายจายสวนใหญของ

รัฐวิสาหกิจจําแนกเปนงบรายจายในการดําเนนิงาน งบรายจายเพื่อการลงทุน เปนตน  

  5.3 การคลังทองถ่ิน  

  การบริหารราชการสวนทองถ่ินไดแก เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนตําบล(อบต.) 

องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เปนตน มีรายไดจากการเก็บภาษีเอกชน ภาษี

บํารุงทองท่ี ภาษีโรงเรอืน ภาษีปาย อากรฆาสัตว รายไดอ่ืนๆ เชน เงินที่ไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล เปน

ตน 

  การดําเนินนโยบายของการคลังรัฐบาลทั้ง 3 สวน มีผลกระทบระบบเศรษฐกิจเปนอยาง

มากเพราะรายไดแตละปมีจํานวนมาก  

 6. มาตรการทางการคลังของรัฐบาล  

 มาตรการทางดานการคลังเปนเครื่องมืออยางหน่ึงในการดําเนินการทางเศรษฐกิจ เพื่อให

บรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่ตั้งไว มาตรการทางดานการคลังท่ีสําคัญมี 3 ประการ คือ การดําเนินการ

จัดเก็บรายได การใชจายและการกอหนี้ของรฐับาลเพราะการดําเนินมาตรการทางการคลังตางๆ เหลานี้

มีความสําคัญเพราะมีผลกระทบตอประชาชนโดยตรง มาตรการทางดานการคลังมีดังนี้  

  6.1 การจัดเก็บรายได  

  รายไดของรัฐบาล คือ การโอนยายรายไดจากเอกชนมาสูรัฐบาล ปริมาณรายไดหรือ

จํานวนเงินรายไดที่เก็บไดจะเปนตัวกําหนดระดับงบประมาณรายจายประจําป แหลงที่มาของรายได 

สําคัญ 2 แหลง คือ หนึ่งภาษีอากร(Tax Revenue) เปนแหลงรายไดสําคัญ คือ คิดเปนรอยละ 70 ของ

รายไดรวม เชน ภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีศุลกากร เปนตน สองรายไดท่ีมิใชภาษีอากร (Non Tax 

Revenues) เปนรายไดของรัฐบาลนอกเหนือจากภาษีอากร เชน คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต คาปรับ 

เปนตน การจัดเก็บรายไดของรัฐบาลมีผลกระทบตอรายไดของประชาชนโดย การใชนโยบายการคลัง

ดานรายได คือ การเพิ่มลดอัตราภาษีและคาธรรมเนียม เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางเศรษฐกิจที่วางไว  
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  6.2 รายจายรัฐบาล  

  การใชจายของรัฐบาลเปนการโอนรายไดทรัพยากรของรัฐ คืนสูประชาชน สะทอนใหเห็น

บทบาทของรัฐในการแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศวามากนอยเพียงใด การแบง

งบประมาณรายจายของรัฐบาลสามารถแบงไวหลายดาน การใชจายงบประมาณของรัฐบาลมี

วัตถุประสงคคือหนึ่งเพื่อใหเกิดประโยชนแกระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เชน การใชจาย

เพื่อการศึกษาสาธารณสุข เปนตน สองเพื่อใหรายไดประชาชาติสูงขึ้นในทางออม เพิ่มสวนสาธารณะ

ประชาชนจนไดรับการพักผอนมีประสิทธิภาพการทํางานและรายไดประชาชาติสูงขึ้น สามเพื่อรักษา

ความสงบสุขของบานเมืองทั้งภายในและภายนอก และสี่เพื่อชวยเหลือผูดอยโอกาสทางสังคม  

 7. หนวยงานบรหิารการคลังรัฐบาล  

 การคลังรัฐบาลเปนเรื่องเก่ียวกับงบประมาณแผนดินคือ รายรับ รายจายของรัฐบาลรวมถึง

หนี้สินและการใชนโยบายการคลัง ปกติกระทรวงการคลังจะเปนหนวยงานหลักในการดําเนินนโยบาย

การคลังของประเทศ โดยแยกหนวยงานออกเปนหนวยยอยๆ กรม กอง เพื่อรับผิดชอบงาน การคลัง

งบประมาณมีหนวยงานท่ีสําคัญที่เก่ียวของไดแก  

  7.1 กระทรวงการคลัง  

  กระทรวงการคลัง(Ministry of Finance) เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานการ

คลังซึ่งมีหนาที่ท่ีสําคัญหาประการคือ หนึ่งจัดเก็บภาษีอากร สองประมวลบัญชีการเงินแผนดิน สาม

กําหนดระเบียบขอบังคับการเบิกจายเงินจากคลัง สี่เก็บรักษาเงินนําเงินเขาคลัง และหาหาตรวจสอบ

เอกสารรับจายเงิน 

  7.2 สํานักงบประมาณ  

  สํานักงบประมาณ (Budget Bureau) ประเทศไทยสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะ

เทียบเทากรมมีภาระหนาที่ความรับผิดชอบโดยสังเขปหกประการคือ หนึ่งพิจารณานโยบายและ

แผนงานคลังรฐับาล สองจัดเตรียมและควบคุมการดําเนินงานตามงบประมาณ สามคนควาวิจัยระเบียบ

วิธีการงบประมาณใหประหยัดและมีประสิทธิภาพ สี่พิจารณาเสนอรางกฎหมายระเบียบขอบังคับ 

ทางดานการคลัง หาประสานงานดานเศรษฐกิจการคลัง และหกรายงานนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหนา

ในการดําเนินงานของหนวยงานตามงบประมาณ  

  7.3 กรมตรวจเงนิ  

  กรมตรวจเงิน(Auditor Officer) เปนหนวยงานเทียบเทากรม อธิบดีเปนผูบังคับบัญชา

สูงสุดหนาท่ีหลักคือตรวจสอบบัญชีและการเงินแผนดิน ที่ถือวาเปนการตรวจสอบภายนอก ประเทศไทย

มีสํานักงานตรวจเงินเปนหนวยงานภายนอก 

  7.4 ธนาคารกลาง  

  ธนาคารกลาง (Central Bank) หรือธนาคารแหงประเทศไทย (Bank of Thailand) เปน

หนวยงานที่ทําหนาที่เปนนายธนาคารของรัฐบาลและการบริหารหนี้สิน หนวยงานรัฐบาลทุกหนวยตอง
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เปดบัญชีไวที่ธนาคารกลาง ทําใหการบริการงานของธนาคารมีประสิทธิภาพ หนาที่สําคัญ 11 ประการ 

หนึ่งออกบัตรธนาคาร สองเปนนายธนาคารรัฐบาล สามเปนนายธนาคารของธนาคารพาณิชย สี่กํากับ

และตรวจสอบสถาบันการเงิน หาฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน หกรักษาเสถียรภาพบทบาท

การเงิน เจ็ดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แปดการบริหารหนี้สาธารณะ เกาควบคุมการปริวรรตเงิน

ตางประเทศ สิบนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน และสิบเอ็ดการจัดการดานทุนสํารองระหวางประเทศ  

  7.5 สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  

  สํานักงานบริการหนี้สาธารณะ(Public Debt Management Office) เปนหนวยงานใหม 

ภายใตสํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง เปนหนวยงานท่ีตั้งข้ึนเพ่ือจัดการดานหนี้สาธารณะของประเทศ

ไทย เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจป พ.ศ. 2540 ทําใหประเทศไทยมีหนี้สาธารณจํานวนมาก การมีหนวยงาน

มาดูแลเรื่องหนี้สาธารณะโดยเฉพาะอาจเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหสภาวะเศรษฐกิจฟนตัวอยาง

ตอเนื่องและมีเสถียรภาพ การจัดตั้งสํานักบริหารหนี้สาธารณะนอกจากเปนการรวมภารกิจที่เดิมแยก

ดําเนินการอยูกับสํานักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมบัญชีกลาง ใหอยูในหนวยงานเดียวกัน และยังมี

ภารกิจใหมที่สําคัญคือ การกําหนดนโยบายและวางแผนการกอหน้ีในภาพรวม รวมถึงการพัฒนาตลาด

ตราสารหน้ีของประเทศ การบริหารความเสี่ยง การบริหารเงินสด และ การจัดทําระบบฐานขอมูลหนี้

ของประเทศ เปนตน  

  สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะมีหนาท่ีสําคัญคือ เสนอแนะนโยบายและวางแผนดานการ

กอหนี้และบริหารหน้ีสาธารณะ จัดทําฐานขอมูลหน้ีของประเทศ วิเคราะหโครงสรางหนี้และประมาณ

การความตองการเงินของภาครัฐ จัดใหมีการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

และการใชจายเงินกูใหสอดคลองกับแผนงาน รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงแกไขการผูกพันและบริหาร

หนี้สาธารณะ และการพัฒนาตลาดตราสารหน้ีของประเทศ เปนตน  

  7.6 แผนกการคลงั  

  แผนกการคลัง(Financial Division) คือหนวยงานที่ทํางานที่จัดการงบประมาณของ

กระทรวง ทบวง กรม มีหนาท่ีสําคัญเชน เสนอของบประมาณของสวนราชการทําการรับจาย สงเงินเขา

คลัง จัดทําบัญชี รวบรวมตรวจสอบเอกสารการรับจายเงิน เปนตน  

 8. ผูปฏิบัติงานการเงนิการคลัง 

 ผูป ฏิบัติงานการเงินการคลัง  หมายถึง นัก วิชาการเงินและบัญชี  ซึ่ งมีหนาที่ดั ง น้ี  

(มหาวิทยาลัยเชียงใหม.  2556 : เว็ปไซต) 

  1) รับเงิน นําสงเงิน ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหาร

การเงนิ พ.ศ.2552  

  2) เบิกจายเงินทั้งเงนิงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ ตามระเบียบ ประกาศที่เก่ียวของ 

  3) ควบคุมการจายงบประมาณใหเปนไปตามแผนงบประมาณ และความมีประสิทธิภาพ 

  4) จัดทํารายงานทางการเงนิตามระบบบัญชีเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ 
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  5) จัดทําสารสนเทศทางการเงินเสนอผูบริหารสําหรับการตัดสินใจ 

  6) อํานวยความสะดวกและสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวของกับดานการเงินใหคณะฯ  เพื่อ

ความถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบได 

 การปฏิบัติงานภายใตจรรยาบรรณ นักบัญชีตามขอบังคับฉบับท่ี 19 เรื่อง จรรยาบรรณของผู

ประกอบวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2553 เพื่อใชเปนแนวทางสําหรับสงเสริม พัฒนา และกํากับดูแลการ

ปฏิบัติงานของผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหถูกตองตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพบัญชี (สภาวิชาชีพ

บัญชีฯ.  2553)  ดังนี้ 

  1) ความโปรงใส  

  2) ความเปนอิสระ  

  3) ความเที่ยงธรรม 

  4) ความซื่อสัตยสุจริต 

  5) ความรูความสามารถ  

  6) มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

  7) รักษาความลับ 

  8) ความรับผิดชอบตอผูรับบริการ  

  9) ความรับผิดชอบตอผูถือหุน ผูเปนหุนสวน บุคคล หรือนิติบุคคลท่ีผูประกอบวิชาชีพ

ปฏิบัติหนาท่ีให 

  10) ความรับผิดชอบตอเพื่อนรวมวิชาชีพ และจรรยาบรรณทั่วไป 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2553 : เว็บไซด) ไดกลาวถึงความรูของนักวิชาการ

เงนิและบัญชีไววา ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  ไดแก  

  1)  มีความรูความสามารถในงานการเงินและบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานใน

หนาที ่

  2)  มีคว ามรู ค วาม เข า ใจ ในกฎหมายว า ด ว ยระ เ บียบข า ราชกา รพล เ รื อน ใน

สถาบันอุดมศึกษา   กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ขอบังคับอื่นท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

  3)  มีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 

โดยเฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย 

  4)  มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแก               

การปฏิบัติงานในหนาที่ 

  5)  มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล 

  6)  มีความสามารถในการติดตอประสานงาน 
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 การกําหนดความรูจะมีความรูเฉพาะทางและความรูทั่วไปที่ขาราชการพลเรือนในระดับนั้น

จําเปนตองรูแตกตางกันไป  ไดแก 

  1)  ทุกตําแหนง ตองมีความรูความเขาใจในระเบียบตาง ๆ เกี่ยวกับขาราชการ 

  2)  บางตําแหนงที่ตองใช ตองมีความรูเคาเขาใจในกฎหมาย กฎขอบังคับและระเบียบ 

ตาง ๆ ท่ีใชในการปฏิบัติงานในหนาที่ 

  3)  เฉพาะตําแหนงนั้น ๆ ตองมีความรูทางวิชาการเฉพาะอยาง 

  4)  ระดับ 3 ขึ้นไป ตองมีความรูทั่วไปเก่ียวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมืองเศรษฐกิจ

และสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงของประเทศไทย 

  5)  ระดับ 4 ขึ้นไป ตองมีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานของสวนราชการที่

สังกัด 

  6)  ระดับ 5 ขึ้นไป ตองมีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

  7)  ระดับ 6 ขึ้นไป ตองมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ไทย 

  8)  ระดับ 7 ขึ้นไป ตองมีความรูเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของรัฐบาลและปญหา

ดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ   

  9)  ระดับ 10 ขึ้นไป ตองมีความรูเฉพาะทางที่สูงมากเปนพิเศษ 

 ซึ่งความรูความสามารถของนักวิชาการเงินและบัญชีท่ีตองการมีดังนี้ 

  1)  มีความรูในวิชาการบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติในหนาที่ 

  2)  มีความรูในระเบียบเก่ียวกับการเงนิ การคลัง 

  3)  มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมาย วาดวย

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นท่ีใชในการปฏิบัติงานใน

หนาที ่

  4)  มีความรูความเขาใจนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนราชการที่สังกัด 

  5)  มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

  6)  มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา 

  7)  มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล 

  8)  มีความรูทั่วไปเก่ียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

 การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานการบัญชีและการเงิน มี กฎ ระเบียบ และ

ขอกําหนดที่เกี่ยวของหลายฉบับ ประกอบกับตองอาศัยประสบการณและความเชี่ยวชาญ เพื่อใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบและถูกตองที่สําคัญขั้นตอนที่ใชในการปฏิบัติงานมีความซับซอน และ

ซ้ําซอนในข้ันตอนปฏิบัติงานบางขั้นตอน และแตละคณะ หนวยงาน มีรูปแบบการดําเนินงานที่แตกตาง 
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กัน และเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอกําหนดท่ีหลากหลาย นักวิชาการเงินและบัญชี

ควรมีการพัฒนาตนเองในการเรียนรูระเบียบทางการเงินที่เกี่ยวของ และตองจดจําหลักเกณฑและอัตรา

ที่กําหนดไวตามระเบียบนั้น เพื่อทําความเขาใจและสามารวิเคราะหและสามารถนําระเบียบทางการเงิน

ไปใชอยางถูกตอง 

 

แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

 1.  ระเบียบทางการเงนิ 

 การปฏิบัติงานดานการเงินมีระเบียบกําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติงานที่ครอบคุมรายจายตาม

งบประมาณทุกรายการท้ังระเบียบกระทรวงการคลังและระเบียบเงินรายได ซึ่งระบุแยกออกเปนแตละ

เรื่องไวอยางชัดเจนครอบคุมคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ (สํานักงบประมาณ.  2553 : 

2-6)  

 คาใชจาย หมายความวา รายจายที่กําหนดใหจายในการบริหารงานประจําตามอํานาจหนาที่

ของสวนราชการ หรือรายจายที่เปนผลสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวตามที่กําหนดไวในแผน

งบประมาณ ซึ่งเปนการเบิกจายงบดําเนินงาน ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคา

สาธารณูปโภค หรืองบรายจายอ่ืนใดที่เบิกจายในลักษณะเดียวกัน และใหหมายความรวมถึงรายจายที่

เกิดจากภารกิจที่ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีดวย 

 การเบิกคาใชจายสวนราชการตองดําเนินการเบิกจายใหถูกตองตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

และมติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังกําหนดไวเปนการเฉพาะ หรือที่ไดรับความ

เห็นชอบจากกระทรวงการคลัง ใหหัวหนาสวนราชการเบิกคาใชจายดังกลาวตามรายการและอัตราที่

กําหนดไว โดยหลักฐานการจายใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา

เงินและการนําเงินสงคลัง ทั้งนี้ใหหัวหนาสวนราชการกํากับดูแลการเบิกจายคาใชจายในเปนไปตาม

ระเบียบ ในกรณีที่การเบิกจายคาใชจายใดไมเปนไปตามระเบียบนี้อันเปนเหตุใหทางราชการไดรับความ

เสียหายใหดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่โดยเร็ว เชน 

  1)  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

  2)  เบี้ยประชุมกรรมการ 

  3)  คาใชจายในการฝกอบรม การจัดการ และการประชุมระหวางประเทศ 

  4)  เงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

  5) คาใชจายเก่ียวกับการสอบแขงขันบุคคลเปนเจาหนาที่ของรัฐที่หักจากเงินคาธรรมเนียม

การสอนน้ัน 

  6) การเชารถยนตมาใชในราชการ 

  7) การประกันภัยทรัพยสินของรัฐ 

  8) การติดตั้งและการใชโทรศัพทของทางราชการ 
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  9) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจางและผุควบคุมงานกอสราง 

  1.1 คาตอบแทน เปนคาใชจายสําหรับบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานใหสวนราชการ ให

หัวหนาสวนราชการเบิกจายเปนคาตอบแทนไดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด และคาใชจายดังตอไปนี้

ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายไดตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชนของทาง

ราชการ 

   1) คาตอบแทนลามในการแปลภาษาทองถ่ิน ภาษาตางประเทศ หรือภาษามือ 

   2) คาตอบแทนในการแปลหนังสือ หรือเอกสาร 

   3) คาตอบแทนในการจัดเก็บหรือสํารวจขอมูล เฉพาะในชวงระยะเวลาที่มีการจัดเก็บ

หรือสํารวจขอมูล 

  ในกรณีที่ผูแปลหรือผูจัดเก็บหรือผูสํารวจขอมูลเปนเจาหนาที่ของสวนราชการนั้นที่

ปฏิบัติงานตามหนาที่มิใหไดรับคาตอบแทน 

  1.2  คาใชสอย  

   1.2.1 ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพื่อ

ประโยชนของทางราชการ ทั้งนี้ใหเปนไปตามกระทรวงการคลังกําหนด โดยคาใชสอยดังตอไปนี้ มิให

เบิกจาย 

    1) คาจัดทําสมุดบันทึก สมุดฉีก หรือชองชํารวย เนื่องในโอกาสตาง ๆ 

    2) คาจัดพิมพ คาจัดสง คาฝากสงเปนรายเดือน สําหรับบัตรอวยพรในเทศกาล 

ตางๆ และคาจัดพิมพนามบัตรใหกับบุคลากรในสวนราชการ 

    3) คาพวงมาลัย ดอกไม ของขวัญ หรือของเยี่ยมผูปวย เพื่อมอบใหกับสวนราชการ

หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน บุคคลเนื่องในโอกาสตางๆ 

    4) คาทิป 

    5) เงินหรือสิ่งของบริจาค 

    6) คาใชจายในการจัดสวัสดิการ หรือการจัดกิจกรรมนันทนาการภายในสวน

ราชการ 

    7) คาใชจายที่ไมใหเบิกจายนอกเหนือจากที่กําหนดไวขางตนใหเปนไปตามที่

กระทรวงการคลังกําหนด 

   1.2.2  คาใชจายในการเชาอาหารและที่ดิน รวมทั้งคาบริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเชา 

ใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริงตามอัตรา ดังน้ี 

    1)  การเชาอาคารเพื่อใชในการปฏิบัติงาน เก็บเอกสารหรือพัสดุตาง ๆ ใหเบิกจาย

เทาท่ีจายจริงไมเกินอัตราตารางเมตรละ 500 บาทตอเดือน หรือในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนตองเชา

ในอัตราเกินตารางเมตรละ 500 บาทตอเดือน ใหเบิกจายในวงเงนิไมเกิน 50,000 บาทตอเดือน 
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    2) การเชาท่ีเดินเพ่ือใชในราชการ ใหเบิกจายเทาที่จายจริงไมเกินอัตรา 50,000 

บาทตอเดือน 

    ในกรณีที่มเีหตุจําเปนที่จะตองเบิกจายคาใชจายตาม 1) และ 2) เกินอัตราท่ีกําหนด

ไวใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริง ทั้งนี้ อัตราที่เบิกจายตองไมสูงกวาอัตราตามทองตลาด

และตองบันทึกเหตุผลที่ตองเบิกจายในอัตรานั้นไวดวย 

   1.2.3   คา ใช จ ายในการดํา เนินคดี ในชั้นศาล  การระงับขอพิพาทโดยการ

อนุญาโตตุลาการใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริง 

   1.2.4  คาใชจายเกี่ยวกับคาสินไหมทดแทนที่ผูเสียหายย่ืนคําขอใหสวนราชการชดใช 

กรณีที่เจาหนาที่ของสวนราชการไดกระทําละเมิดตอบุคคลภายนอกในการปฏิบัติหนาที่ใหหัวหนสวน

ราชการเบิกจายโดยปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบวาดวยการนั้น 

   1.3  คาวัสดุ  ตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานัก

งบประมาณใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายเทาที่จายจริงตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพื่อ

ประโยชนของทางราชการ เวนแต รายการตอไปน้ี ใหเบิกจายตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด

หรือไดรับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง 

    1) คาเครื่องแบบ เครื่องแตงกายที่จัดใหเจาหนาท่ีไวใชในการปฏิบัติงานตามหนาที่ 

    2) คาเครื่องแบบยามรักษาการณ 

    3) คาวัสดุที่ใชเพออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน 

   1.4  คาสาธารณูปโภคและคาใชจายที่เกี่ยวขอกับสาธารณูปโภคดังตอไปนี้ ใหหัวหนา

สวนราชการเบิกจายเทาท่ีจายจริงตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน 

    1) คาไฟฟา คาน้ํา คาโทรศัพท ของสวนราชการและบานพักราชการที่ไมมีผูพัก

อาศัยใหจายเทาท่ีจายจริง  ในกรณีมีผูพักอาศัยใหหัวหนาสวนราชการเบิกจายตามมติคณะรัฐมนตรี 

หรือตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 

    2) คาบริการไปรษณีย คาฝากสงไปรษณีย คาบริการไปรษณียตอบรับ คาดวงตรา

ไปรษณียหรือคาเชาตูไปรษณีย 

    3) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการสื่อสาร

และโทรคมนาคม เชน คาใชจายเกี่ยวกับการใชระบบและคาใชบริการอินเทอรเน็ต คาเคเบิ้ลทีวี คาเชา

ชองสัญญาณดาวเทียม คาสื่อสารผานดาวเทียม คาวิทยุสื่อสาร วิทยุติดตามตัว เปนตน 

    4) คาเชาพื้นที่เว็บไซต และคาธรรมเนียมท่ีเกี่ยวของ 

    5) คาธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของ

สวนราชการที่มิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรบัเงิน 

 คาใชจายขางตนมีความหลากหลายจึงมีกฎ ระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงระเบียบเงินรายไดของ

หนวยงานมากําหนดหลักเกณฑ อัตรา  และแนวปฏิบัติ เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปในทางเดียวกัน ทั้งนี้
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ระเบียบดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงตามยุคตามสมัย เพื่อใหเขากับสภาพการณปจจุบัน ดังนั้น เจาหนาที่

การเงินและบัญชีผูปฏิบัติหนาที่ภายใตระเบียบ กฎ เกณฑที่หลากหลายนั้น ตองใหความสําคัญในการ

พัฒนาตนเองและเรียนรูระเบียบ กฎ เกณฑท้ังหมดเพื่อนํามาใชในการปฏิบัติงานใหมีความถูกตอง เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2.  การเรียนรู 

 สภาวะสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและ

เทคโนโลยีตาง ๆ ซึ่งมีอิทธิพลตอชีวิต ทัศนคติและการปรับปรุงตัวของคนในสังคม ฉะนั้นการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วทําใหคนในสังคมเกิดความสับสน ไมแนใจ ไมสามารถปรับตัวปรับ

พฤติกรรมของตนใหเหมาะสม สอดคลองกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและไมหยุดยั้ง ซึ่งเปน

ภาระหนาที่ของแตละคนที่จะตองเรียนรูหาทางพัฒนาและปรับตนเองใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมี

คุณภาพ  (ศรีวรรณ จันทรวงศ,  2548 : 153) 

  2.1  ความหมายการเรยีนรู 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมีผูอธิบายคําจํากัดความและใหความหมาย

การบัญชี ดังนี้ 

 L.J Cronbach  (1990 : 71)  ไดกลาววา การเรียนรู คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอัน

เปนผลมาจากการไดมีประสบการณ 

  Baron และ Greenberg (1990 : 136) ไดกลาววา การเรียนรู เปนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมตางๆ ที่คงทนถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนผลมาจากประสบการณ 

  Hilgard และ Bower (1981 : 194) ไดกลาววา การเรียนรู คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ของกิจกรรม ในการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองตอสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 

  ศรีวรรณ จันทรวงศ (2548 : 64) ไดกลาววา การเรียนรูคือ กระบวนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมซึ่งมีผลเนื่องมาจากประสบการณ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงคอนขางจะถาวร 

  อารี พันธมณี  (2540 : 86)  ไดกลาววา การเรียนรู หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมจากเดิมไปสูพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร และพฤติกรรมใหมนี้เปนผลมาจากประสบการณ

หรือการฝกฝน มิใชเปนผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติหรือสัญชาตญาณหรือวุฒภิาวะ 

  2.2 กระบวนการของการเรียนรู (Learning Process) 

  การเรียนรูของมนุษยอาจเกิดขึ้นโดยมีจุดมุงหมายหรืออาจเกิดข้ึนโดยบังเอิญก็ไดการเกิด

การเรียนรูของบุคคลมีกระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ (ศรีวรรณ จันทรวงศ, 2548 : 65) 

   2.2.1 มีสิ่งเรา (Stimulus) มาเราอินทรี (Organism) 

   2.2.2 เกิดการรับสัมผัส (Sensation) อวัยวะรับสัมผัส เปลี่ยนเปนประสาทสัมผัสสง

กระแสงสัมผัสไปยังระบบประสาทสวนกลาง (สมอง) 

   2.2.3 สมองตคีวามหมายโดยอาศัยประสบการณเดิมเปนการรับรู 
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   2.2.4 การรับรูสรุปผลออกมาเปนสังกัป (Conception) 

   2.2.5 เมื่อเกิดสังกับแลว ก็มีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) ตอสิ่งเราตามที่รับรูเปน

ผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แสดงวาเกิดการเรียนรู 

   บุคคลจะเกิดการเรียนรูไดดีและมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับการรับรู ซึ่งมีบทบาทมาก 

การรับรูสิ่งเราของบุคคลจากภายนอกจะขึ้นอยูกับตัวสิ่งเราและประสาทสัมผัสของผูรับรูแลวยังข้ึนอยูกับ

ประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูรับรู 

   ในการเรยีนรูสิ่งที่มีการวางจุดหมายของการเรยีนรูไว การที่จะรูวาบุคคลเกิดการเรียนรู

ตามที่ตองการหรือไม พิจารณาไดจากปฏิกิริยาตอบสนองสิ่งเรา กลาวคือ ถาผลที่ไดรับเปนไปตาม

จุดมุงหมายที่วางไวแสดงวาเกิดการเรียนรูแลว 

  Cronbach (1990 : 68-70) อธิบายถึง กระบวนการเรียนรูวา เปนกระบวนการซึ่ง

ประกอบดวย 7 สวนของพฤติกรรมดังนี้ 

   1) จุดประสงค (Goal) กอนการเรียนวิชาใด ๆ ก็ตาม ควรไดกําหนดจุดประสงคไว เชน 

ตามที่หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดจุดประสงคไวในแตละวิชา และใหผู เรียนได

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดประสงคที่กําหนดไว ครู-อาจารย จึงไดประเมินผลตามจุดประสงค

ดังกลาว ถานักเรียนไมผานจุดประสงคใดก็ใหเรยีนซ้ําจนกวาจะผานจุดประสงคนั้น 

   2) ความพรอม (Readiness) กอนการเรียนวิชาใด ๆ ก็ตาม ผูเรียนจะตองเตรียมตัวให

พรอมทั้งรางกาย จิตใจ อุปกรณการเรียนและสิ่งแวดลอม การเตรียมตัวใหพรอมยอมจะชวยใหการ

เรียนรูดําเนินไปดวยดี ดังคํากลาวที่วา “การเตรียมตัวใหดีเทากับการมีชัยไปกวาครึ่งแลว” 

   3) สถานการณ (Situation) ไดแก บรรยากาศและสิ่งแวดลอมที่เก่ียวของกับการเรียนรู 

เชน ในหองเรียนจะไดแก ครู บทเรียน สื่อการสอน สภาพอากาศ และมลพิษตาง ๆ (ถามี) สําหรับการ

เรียนรูในหองสมุดหรือสถานที่นอกหองเรียน บรรยากาศ ไดแก บทเรียน สภาพสื่อการสอน สภาพ

อากาศ มลพิษตาง ๆ ทั้งทางเสีย แสง กลิ่น และภยันตรายตาง ๆ ถาสถานกาณเปนบวกสําหรับผูเรียน

จะชวยในการเรียนรูไดดี ในทางตรงกันขางถาสถานการณเปนลบจะเปนอุปสรรคในการเรียนรู 

   4) การแปลความหมาย (Interpretation) เม่ือผูเรียนไดพลกับสถานการณอาจจะใน

หองเรียนหรือนอกหองเรียนก็ตาม ผูเรียนจะตองรับสัมผัส เชนตาดูหูฟง ใชลิ้นและหรือมือสัมผัส ใน

บรรดาสิ่งเรา คําส่ัง หรือเน้ือหาสาระตาง ๆ แลวจะตองแปลความหมายใหถูกตองเปนความเขาใจที่

ตรงกันจะไดนําไปใชไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ในทางตรงกันขามถาผูเรียนแปลความหมายเบี่ยงเบนไป 

ผลก็คือเกิดการรบัรูที่ผิดพลาดได ดังนั้นถาผูเรียนไดตรวจสอบการแปลความหมายของตนใหถูกตองแลว 

จะชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพได 

   5) การตอบสนอง (Response) เมื่อผูเรียนไดแปลความหมายของสถานการณที่

กอใหเกิดการเรียนรูแลว ผูเรียนจะตัดสินใจแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอสถานการณท่ีเก่ีวของ เชน ถา
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ผูเรียนไดเรียนรูเรื่องการรบกวนแลวตอไปครูไดมองหมายใหผูเรียนทําแบบฝกหัด ผูเรียนก็จะลงมือทํา

และทําไดถูกตองตรงตามจุประสงค การเรียนรูก็เกิดข้ึนได 

   6) ผลตอเนื่อง (Consequence) เปนผลตอเนื่องจากการตอบสนอง ถาการตอบสนอง

ตางตามจุดประสงคการเรียนรูก็เกิดขึ้น เมื่อครู-อาจารยประเมินผลก็ปรากฎวานักเรียนผานจุดประสงค

ตาง ๆ ตามที่กําหนดเปนข้ันต่ําไว เมื่อครู-อาจารยยอมรับวานักเรียนมีผลตอเน่ืองดีและไดเกิดการเรียนรู

แลว ในทางตรงขามถาผูเรียนตอบสนองไมดี หรือการประเมินผลสรปุไดวาผูเรียนไมผานจุดประสงคยอม

แสดงวาผลตอเนื่องไมดีผูเรยีนยังไมเกิดการเรียนรู 

   7) ปฏิกิริยาตอการขัดขวาง (Reaction to thwarting) เม่ือผูเรียนไดดําเนินการตาม

ขั้นตอนของการเรียนรูจากาการกําหนดจุดประสงคการเตรียมความพรอม การพบกับสถานการณ การ

แปลความหาย การตอบสนองและผลตอเนื่องที่ไดรับ ถาผลตอเนื่องเปนที่พึงพอใจและสอดคลองกับ

จุดประสงคขางตน การเรียนรูก็เกิดข้ึนในทางตรงขามถาผลตอเนื่องไมเปนที่พึงพอใจและหรือไม

สอดคลองกับจุดประสงคของบทเรียน การเรียนรูยอมจะไมเกิดขึ้น แสดงวาผูเรียนพบกับปญหาและ

อุปสรรค ผูเรียนจะตองกลับไปเริ่มตนนับ 1 ใหม จนกวาจะบรรลุผลสําเร็จ หรือถายอมแพอาจจะเปลี่ยน

บทเรียนหรือขอถอนวิชานั้น ๆ ไป เพื่อไปเรียนวิชาใหมก็ได 

  2.3 ประเภทพฤติกรรมการเรียนรู 

  Benjamin Bloom (1971 : 90) ไดจําแนกประเภทพฤติกรรมการเรียนรูออกเปน 3 ดาน 

ดังนี้ 

   2.3.1 พฤติกรรมทางสมอง (Cognitive Domain) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดาน

ความรู ความจํา ความเขาใจ ความคิด การวิเคราะห การสังเคราะห การประเมินคา และการนําความรู

ไปใชสถานการณอื่นไดซึ่งเปนผลของการเรียนรูท่ีเปนความสามารถในทางสมองทั้งสิ้น เมื่อบุคคลเรียนรู 

สรางความคิดรวบยอด (สังกัป concept) ใหม ๆ ข้ึน ยอมเกิดความรู ความเขาใจในสิ่งตาง ๆ มากขึ้น 

สามารถนําไปใชในการดํารงชีวิตได 

   2.3.2 พฤติกรรมดานจิตใจหรืออารมณ (Affective Domain) เปนการเปลี่ยนแปลง

ทางดานจิตใจ หรืออารมณหรือความรูสึก ไดแก การทําใหผูเรียนเกิดความพอใจ (Like) เกิดรสนิยม 

(Taste) เกิดเจตคติ (Attitude) และคานิยม (Value) หรืออื่น ๆ ในทํานองเดียวกัน เชน ความภาคภูมิใจ 

ความศรัทธา ความซาบซึ้ง การเห็นคุณคา ฯลฯ ลนเปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูทั้งสิ้น มิใชเปน

สิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  

   ถาสังเกตพิจารณาจากทั้ง 3 ดาน จะเห็นไดวา การเรียนรูมิใชการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมภายนอกที่เรามองเห็นไดดวยตาเพียงอยางเดียวเทานั้น ยังรวมไปถึงพฤติกรรมซึ่งประกอบไป

ดวยกระบวนการทางจิตใจดวย 

   2.3.3 พฤติกรรมดานทักษะ และการใชอวัยวะตาง ๆ (Psychomotor Domain) เปน

การเรียนรูใหเกิดความชํานาญหรือทักษะในการเคล่ือนไหวกลามเนื้อ เชน ทักษะในการอาน การพูด การ
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เขียน การทําการฝมือ กีฬา การเลนดนตรี การฟอนรํา การคํานวณ เปนตน การเปลี่ยนแปลงในดาน

ความชํานาญนี้เกิดทักษะ (Skill) ทางรางกาย (Physical Skill)  และทักษะทางจิต (Psychological 

Skill) หรือทักษะทางอารมณอาจจําแนกทักษะไดเปน 2 ประเภทคือ  

    1) ทักษะทางกลไกการสัมผัส (Sensory Motor Skills) เปนกลไกท่ีเกิดขึ้นโดย

อัตโนมัติไมซับซอนมากนัก มักเก่ียวของกับการใชกลามเนื้อและขอตอ เชน การเตนรํา การทําการฝมือ 

การเลนกีฬา เปนตน 

    2) ทักษะทางกลไกการรับรู (Perceptual-motor Skills) เปนทักษะท่ีมีความ

ซับซอนกวาประเภทแรก เพราะเก่ียวของเรื่องของความจํา และการคิดจะตองเรียนรูถึงความสัมพันธ

ระหวางสิ่งตาง ๆ หลายอยาง เชน การวาดภาพ ตองคิด จินตนาการ จําได เปนตน 

 จากพฤติกรรมการเรียนรูดานการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสมองดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดนํา

แนวคิดของ Benjamin Bloom มาประยุกตใชเปนการเรียนรูระเบียบทางการเงินของเจาหนาท่ีการเงิน

และบัญชี  โดยผูวิจัยจะวัดการเรียนรูระเบียบทางการเงนิของเจาหนาที่การเงนิและบัญชี  4 ดาน คือ 

   1.  ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความเขาใจในเร่ืองบางเรื่อง หรือสิ่งบางสิ่ง ซึ่ง

อาจจะรวมไปถึงความสามารถในการนําสิ่งนั้นไปใชเพื่อเปาหมายบางประการ 

   2.  ดานความเขาใจ (Understanding) หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาที่เก่ียวของ

กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งทําใหบุคคลสามารถครุนคิดถึงสิ่งนั้น และสามารถใชมโนทัศน (concept) เพื่อจัดการ

กับสิ่งน้ันไดอยางเพียงพอ  

   3.  ดานการวิเคราะห (Analysis) หมายถึง การแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปน

สวนยอยที่มีความสัมพันธกัน เพ่ือทําความเขาใจแตละสวนใหแจมแจง รวมท้ังการสืบคนความสัมพันธ

ของสวนตาง ๆ เพื่อดูวาสวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม สัมพันธเก่ียวเนื่องกันอยางไร 

ซึ่งจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง  

   4.  ดานการนําไปใช (Adoption) หมายถึง การนําความรูท่ีไดจากการเรียนมาประยุกต 

ใชในการปฏิบัติงาน หรือการนําทักษะดานตาง ๆ มาเปนแนวทางในการจัดการการปฏิบัติงาน 

   จากกระบวนการเรียนรูทั้ง 4 ดาน ขางตนผูวิจัยจะนํามาใชวัดการเรียนรูระเบียบทาง

การเงินของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อศึกษาการเรียนรูระเบียบทาง

การเงินที่มีความหลากหลายใหสามารถเกิดความเขาใจ สามารถวิเคราะหระเบียบที่ใชภาษาทาง

กฎหมายและเขียนกวาง ๆ ใหสามารถนําไปใชในงานไดอยางถูกตองและเหมาะสม และเจาหนาที่

การเงนิและบัญชีสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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แนวคิดเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 

 1.  ความหมายของผลสัมฤทธ์ิของงาน 

  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ มีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ดังนี้ 

  บุษยมาศ แสงเงิน  (2554 : เว็ปไซต)  ใหความหมายไววา การปฏิบัติราชการใหดีหรือให

เกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัด

ผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนราชการกําหนดขึ้นอีกท้ังยังหมายรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากหรือทาทายชนิดท่ีอาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

  ประดิษฐ  ศิลาบุตร  (2551 : เว็ปไซต)  ไดใหความหมายไววา การปฏิบัติงานไดตาม

มาตรฐาน เกณฑขององคกร สรางสรรคพัฒนาผลงาน หรือกระบวนงานใหบรรลุผลตามเปาหมาย 

 การมุงผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การพยายามปรับปรุงงาน การทํางานไดตามเปาหมาย การทํางานได

ดีกวาคนอ่ืน ๆ และการทํางานที่ยากทาทายซึ่งอาจไมเคยมีใครทํามากอน สําหรับคําในภาษาอังกฤษที่มี

ความหมายคลายคลึงกับการมุงผลสัมฤทธ์ิ ไดแก การเนนท่ีผลลัพธ การเนนท่ีประสิทธิผล การใสใจกับ

มาตรฐาน การเนนการปรับปรุงงาน ความเปนผูประกอบการ การใชทรัพยากรอยางสูงสุด 

 การมุงผลสัมฤทธ์ิพิจารณาไดจาก 3 มิติ คือ 

  1) ความสมบูรณของการทํากิจกรรมในงาน 

  2) ผลกระทบของผลสําเร็จในงานวาเกี่ยวกับระดับบุคคล ระดับกลุม หรือระดับหนวยงาน 

  3) ระดับของนวัตกรรมที่สราง เชน เปนสิ่งใหมตอหนวยงาน ตอสวนราชการ หรือตอ

วิชาชีพ 

 2. ระบบการวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน (Performance measurement system)  

  Neely  (1998) ไดกลาววา ระบบการวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง การวัดที่นําไป

เปรียบเทียบกับเปาหมาย และเปาหมายที่เปนปริมาณท่ีชัดเจนก็สามารถวัดการบรรลุเปาหมายไดงาย 

เปาหมายสวนที่เปนนามธรรม เรียกวามิติคณุภาพ (Quality Dimension) เชน การเขาถึง การยอมรับ 

ความเหมาะสม ความตอเนื่อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความเปนธรรม ความเปนองครวม ความ

เคารพในสิทธิและศักดิศรี ความปลอดภัย ความทันการณ  โดยท่ัวไปการวัดผลงานประกอบดวย

วัตถุประสงค 3 ขอคือ   

  2.1 วัดเพื่อตรวจสอบสถานะขององคกร โดย  

   1) ใชตัววัดผลในการกําหนดสถานะขององคกร  

   2) ใชตัววัดผลในการเปรียบเทียบสถานะของตนเอง  

   3) ใชตัววัดผลเพื่อติดตามความกาวหนาในการดำเนนิงาน  
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  2.2 วัดเพื่อสื่อถึงสถานะขององคกร การวัดผลงานสามารถใชสื่อสารเก่ียวกับสถานะของ

องคกรหรือรายงานเสนอตอหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยตอง

รายงานตอตลาดเปน 10 ระยะๆ การวัดผลทีออกมาดีสามารถท่ีจะนํามาสื่อสารกับลูกคาถึงผลการ

ดําเนินงานของบริษัทได  

  2.3 วัดเพื่อยืนยันลําดับความสําคัญ การวัดผลการดําเนินงานสามารถบอกใหรูวาองคกรยัง

อยูหางจากเปาหมายที่ตองการมากนอยแคไหน ทําใหมีความชัดเจนมากขึ้นในการวางแผนการ

บริหารงานและแผนการ ลงทุน  

  โดยสรุประบบการวัดผลสัมฤทธิ์ของงานมีวัตถุประสงคเพื่อบอกระดับความสามารถในการ

ดําเนินงานที่ตอบสนองตอวิสัยทัศน เปาหมาย กลยุทธและความตองการของลูกคา รวมถึงผูมีสวนได

สวนเสีย โดยใชเครื่องมือในการวัดหรือประเมินผลการบรรลุเปาหมายผานตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (Key 

performance indicator)  

 3. เครื่องชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน  

  เครื่องชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานคือตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เปนตัวแปรประกอบหรือ

องคประกอบที่มีคาแสดงถึงลักษณะหรือปริมาณของระบบการดําเนินงานสวนใดสวนหนึ่งในชวงเวลาใด

เวลาหนึ่ง ซึ่งเปนสารสนเทศที่บงบอกสภาวะหรือสภาพการณในลักษณะใดลักษณะ หนึ่งที่เราสนใจ ซึ่ง

การนําตัวแปรหรือขอเท็จจริงตางๆ มาสัมพันธกันเพื่อใหเกิดคุณคาจะสะทอนใหเห็นสภาพการณที่

ตองการศึกษาโดยรวม  

  3.1 คุณสมบัติของตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของงาน 

  คุณสมบัติของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่สําคญั แบงออกเปน (ศิรชิัย กาญจนวาสี, 2545) 

   1) ความตรง (Validity) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีดีจะตองบงชี้ไดตามคุณลักษณะที่

ตองการวัดไดอยางถูกตองแมนยํา ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือมีความเก่ียวของโดยตรงกับสิ่งที่วัด (Relevant)  

เชน GPA และเปนตัวบงชี้  (Representative) เชน อุณหภูมิ รางกายเปนตัวบงชี้สภาวะการมีไขของ

ผูปวย  

   2) ความเที่ยง (Reliability) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดีจะตองบงชี้คุณลักษณะที่มุง

วัดไดอยางนาเชื่อถือหรือบงชีไ้ดคงท่ีเมือ่ทําการวัดซ้ําในชวงเวลาเดียวกัน ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือตองชี้ วัด

ไดอยางเปนปรนัย (Objectivity) และตองมาจากแหลงขอมูลที่นาเชื่อถือมีความคลาดเคลื่อนต่ํา 

(Minimum Error)  

   3) ความเปนกลาง (Neutrality) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ดีจะตองบงชี้ดวยความ

เปนกลาง ไมชีน้ําโดยการเนนหรือบงชี้เฉพาะลักษณะความสําเร็จหรือความลมเหลว 

   4) ความไว (Sensitivity) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานทีด่ีจะตองมีความไวตอ คุณลักษณะ

ที่มุงวัดสามารถแสดงความแตกตางระหวางหนวยวิเคราะหไดอยางชดัเจน โดยตัวบงชี้จะตองมีมาตรและ

หนวยวัดทีม่ีความละเอียดเพียงพอ  
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   5) สะดวกในการนำไปใช (Practicality) ตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิของงานที่ดีจะตองสะดวกใน

การนําไปใช ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือเก็บขอมูลงาย (Availability) จากการตรวจ นับ วัด หรือสังเกตไดงาย

และแปลความหมายงาย (Interpretability)  

  3.2 การนำตัวชีว้ัดผลสัมฤทธ์ิของงานมาประยุกตใช  

   1) คุณสมบัติที่ดีของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ใหสารสนเทศที่ดีนั้นควรมาจากเกณฑ

การคัดเลือกตัวชีว้ัดทีเหมาะสม คือมีความเปนกลาง มีความสามารถในการสะทอนภาพที่สมดุล มีความ

เปนวัตถุวิสัยของตัวชี้วัด มี ความไวตอความแตกตางของตัวชี้วัด มีความถูกตองในเนื้อหาของตัวชี้วัดที่

นํามาใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความเหมาะสมทางเทคนิคและความถูกตองในการสราง

ตัวชี้วัด ความมีมาตรฐานที่เหมาะสมในการเปรยีบเทียบ สอดคลองตอการดําเนินภารกิจขององคกรและ

ความสามารถในการแสดงขอมูลชวงเวลา จากคุณสมบัติท่ีดีของตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานเหลานี้

สามารถนํามาประยุกตใชประโยชน คือ (สุชาต ิประสิทธิ์รัฐสินธุ,  2539) 

    1.1) ใชเปนขอมูลสนับสนุนการวางแผนในองคกรทุกระดับทัง้ภาครัฐ และหนวยงาน

งบประมาณเพื่อจัดลําดับการจัดสรรงบประมาณการขยายโอกาสทางการศึกษาคุณภาพการศึกษาและ

คุณภาพการใหบริการทางดานสุขภาพ  

    1.2) ใชเปนแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรท่ีเหมาะสมเพื่อนํามาแกปญหาทางการ

ศึกษาหรือปญหาทางดานสุขภาพ โดยเปนเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพ ประสิทธิภาพของการ

ดําเนินงานภายในองคกรในดานตางๆ เพื่อการพิจารณาใหการสนับสนุนองคกรนั้น ๆ ไดอยางถูกตอง  

    1.3) ชวยลดความซ าซอนในเรื่องตางๆ ดวยการนํามาสรุปเปนเงื่อนไขที่มีความ

ชัดเจนมีเกณฑหรือระดับการวัดที่แนนอนท่ีจะทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค  

    1.4) ชวยสะทอนใหเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบจาก ภายนอกทั้งใน

สวนที่เปนปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งประสิทธิภาพในการติดตามการจัดการศึกษาวาสามารถ

ดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาตางๆ เหลานี้อยางไร  

 4.  ความสําคัญของผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  ผลสัมฤทธิ์ของงานหรือผลการปฏิบัติงาน ถือเปนสวนประกอบสําคัญในการควบคุม

ทรัพยากรบุคคลในองคการ ใหปฏิบัติงานตามเปาหมายที่กําหนด โดยที่ผลการปฏิบัติงานจะถูกนํามาใช

ตรวจสอบวาสมาชิกแตละคนขององคการสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตนตามท่ีองคการคาดหวังไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรให

เหมาะสมในอนาคต  ดวยเหตุนี้ ผลการปฏิบัติงานจึงมีความสําคัญตอการดําเนินงานในระดับตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ (วิลาวรรณ รพีพิศาล. 2549 : 195) 

  4.1 ความสําคัญตอผูปฏิบัติงาน คือ พนักงานยอมตองการทราบวาผลการปฏิบัติงานของ

ตนเปนอยางไร มีประสิทธิภาพเปนที่พอใจของผูบริหารหรือไมเพียงใดมีขอบกพรองตรงจุดใดบาง           

ที่ควรจะปรับปรงุแกไขใหดียิ่งข้ึน  และมีสวนใดบางที่ปฏิบัติงานอยูในเกณฑมาตรฐานแลว 
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  4.2  ความสําคัญตอผูบริหาร  ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคน ยอมสงผลกระทบ

ตอบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหาร เพราะจะทําใหทราบวาบุคลากรแตละคนมี

ความสําคัญตองานหรือตอองคการมากนอยเพียงใด  ควรจะสนับสนุนสงเสริม  และพัฒนาปรับปรงุ ผล

การปฏิบัติงานของบุคลกรอยางไร  ซึ่งอาจจะตองพิจารณาดูวาบุคลากรแตละคนควรจะปฏิบัติงาน ใน

ตําแหนงเดมิหรือมีความจําเปนตองโยกยาย เปลี่ยนตําแหนงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

  4.3  ความสําคัญตอองคกร ความสําเร็จจากการปฏิบัติงานของบุคลากรแตละคน ยอม

สงผลตอความกาวหนาขององคการ  ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจะทําใหทราบวาบุคลากรแต

ละคนปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายจากองคการอยูในระดับใด  มีปญหาและอุปสรรคอะไรเกิดข้ึนบาง 

เพื่อองคการจะไดหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรใหเหมาะสมกับตําแหนง

หนาที่งานตอไป 

 5.  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  ผลการปฏิบัติงานเปนผลอันเกิดจากการทํางานของพนักงานทุกคนในองคการ                  

ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น ยังไมไดบงบอกถึงความมีประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงาน               

จนกวาจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (อลงกรณ  มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร.  2549 : 12)                  

เพื่อใหการประเมินผลการปฏิบัติงานไดผลและเปนธรรม สอดคลองกับวัตถุประสงค  ผูมีหนาที่                   

ในการประเมินผลการปฏิบัติงานสมควรตองพิจารณาปจจัยที่เก่ียวของ ดังตอไปนี้ (อลงกรณ  มีสุทธา

และสมิต สัชฌุกร.  2549 : 120) 

  5.1 มาตรฐานของการปฏิบัติงาน หมายถึง คุณลักษณะที่ถูกกําหนดขึ้นตามแตชนิดของ

งาน โดยอยูในรูปของปริมาณ หรือคุณภาพของผลงาน เพื่อใชวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากร            

วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเพียงใด ดังนั้น มาตรฐานการปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งที่ทาทาย                  

ใหผูปฏิบัติงาน พยายามที่จะปฏิบัติใหได เพ่ือแสดงถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง โดยสวนประกอบ

ที่จะตองบันทึกลงในเอกสารมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังน้ี 

   5.1.1 ปริมาณงานและระยะเวลาปฏิบัติงาน (Quantity and Time) หมายถึงจํานวน

ของงานที่ออกมาในงานปกติ หรืองานประจํา ระดับของผลงานที่วัดออกมาจะขึ้นอยูกับวิธีของการวัด

โดยพิจารณาในสวนของเวลาที่ใช ความเร็วตอเวลาที่กําหนด หรือตามการตกลงกันไว 

   5.1.2 คุณภาพของงาน (Quality) หมายถึง ระดับของคุณภาพวาดีหรือไมอาจจะ

ตัดสินใจจากความถูกตอง ความตอเนื่องของงาน ความมีประสิทธิภาพในการทํางาน ความละเอียด และ

ความประณีตหรืออาจจะวัดจากความถูกตองของงานตอความผิดพลาดจํานวนของความผิดพลาดที่

เกิดข้ึน เปนตน 

   5.1.3 วิ ธีการที่ใชปฏิบัติ (Method) หมายถึง งานที่ทําสําเร็จดวยวิธีการใด โดย

พิจารณาจากบุคลิกลักษณะ การใชเสียง ทาทาง รวมทั้งกิริยามารยาทท่ีติดตอกับสาธารณะ  เพื่อน

รวมงาน หรือแมกระทั้งผูบังคับบัญชา ทั้งน้ีเพราะงานบางชนิดนอกจากการวัดปริมาณคุณภาพงาน และ



27 
 

ระยะเวลาที่ใชปฏิบัติแลว จําเปนตองอาศัยอุปนิสัยของผูปฏิบัติงานเพื่อใหมีสัมพันธภาพในงาน และ

ประสานงานใหดําเนินไปอยางราบรื่นและรวดเร็ว การกําหนดวิธีการที่ใชปฏิบัตินี้ใหพิจารณาจาก

บุคลิกลักษณะ อุปนิสัย การใชเสียง ทาทาง รวมทั้งกิริยามารยาทที่ติดตอกับสาธารณะในฐานะ            

เปนตัวแทนของหนวยงาน 

  อลงกรณ  มีสุทธา  และสมิต สัชณุกร  (2553 : 12) ไดกลาววา การประเมินผล                    

การปฏิบัติงานเปนกระบวนการประเมินคาของบุคคลผูปฏิบัติงานในดานตาง ๆ ทั้งผลงานและ

คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีคุณคาตอการปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่กําหนดไวอยางแนนอน   ภายใต            

การสังเกต  จดบันทึกและประเมินโดยหัวหนางาน  โดยอยูบนพื้นฐานของความเปนระบบและ                    

มีมาตรฐานแบบเดียวกัน  มีเกณฑการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพในทางปฏิบัติใหความเปนธรรม              

โดยทั่วกัน 

  วีระ  อรัญญมงคล  (2552 : 301)  ไดกลาวถึงการประเมินผลการปฏิบัติงานไววา             

การประเมินผลการปฏิบัติงานมีชื่อเรียกทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยูหลายคํา เชน เรยีกวา Merit 

Rating (การประเมินคาการปฏิบัติงานในระบบคุณธรรม)  หรือ Performance Rating    (ประเมิน

จัดลําดับการปฏิบัติงาน) หรือ Performance Evaluation (การประเมินคาการปฏิบัติงาน) หรือ 

Performance Appraisal (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) แตในชวงหลังจะใชคําวาPerformance 

Appraisal คอนขางมากขึ้น  ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนเรื่องการประเมินหรือตีคาผลงาน

ของลูกจางหรือผูปฏิบัติงานในองคการ  กลาวโดยสรุปวา การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนกระบวนการ

ตีราคาผลงานของผูปฏิบัติงานทั้งในดานคุณลักษณะสวนบุคคลและผลงานที่ไดปฏิบัติไปแลว ดวยการ

เปรียบเทียบผลงาน และบันทึกความเห็นโดยผูบังคับบัญชาหรือหัวหนางานภายในระยะเวลาที่กําหนดไว

อยางแนนอน มีมาตรฐานเปนระบบเดียวกัน รวมทั้งมีเกณฑการประเมินที่ประสิทธิภาพอยางเปนธรรม 

 ชู ศักดิ์   เจนประโคน  (2549 : 93-94)  กลาววา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

(Performance  Appraisal)  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สําคัญไมย่ิงหยอนกวา

การศึกษาและการฝกอบรม  ในแวดวงของการบริหารทรัพยากรมนุษยไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้             

ในแงมุมของการปรับเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนงมากกวาที่จะใชเปนเครื่องมือ                

ในการพัฒนาคุณคาของพนักงานอยางจริงจัง  ซึ่งเรามักจะพบวาในองคการหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชน  ไดมีการนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานมาใชเมื่อใกลถึงฤดูการปรับเงินเดือนประจําปอยาง

มากก็สองครั้งตอปถึงจะดี  หากแตตองการใหพิจารณาถึงเนื้อหาสาระของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ที่ใชเปนเครื่องมือที่สําคัญย่ิงในการพัฒนาคณุคาของพนักงานในองคการ 

 ดังนั้น  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  จึงเปนเครื่องมือที่ใชประเมินความรูความสามารถ

การทํางานของพนักงานในหนวยงานทุกประเภท  และเปนเครื่องชี้วัดความสัมพันธระหวางความรู

ความสามารถของพนักงาน  และความคาดหวังของหนวยงาน  เพื่อใหสามารถใชพัฒนาคุณภาพ

พนักงานและพัฒนาองคการใหมีประสิทธิภาพ 
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  ผุสดี  รุมาคม  (2548 : 4)  กลาววา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance 

Appraisal)  คือ กระบวรการที่ดําเนินไปอยาตอเนื่องในการประเมินและการบริหารพฤติกรรม 

(Behavior) และผลที่ได (Outcomes) จากการปฏิบัติงานของพนักงาน  โดยทั่วไป การประเมิน           

จะถูกดําเนินการโดยผูบังคับบัญชาโดยตรงของพนักงานและการประเมินนี้จะถูกพิจารณาทบทวน              

โดยผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือขึ้นไปอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้น บุคคลทุกคนในองคการที่ทําการประเมินคนอ่ืน ๆ 

จะตองถูกประเมินโดยผูบังคับบัญชาประเมินผูใตบังคับบัญชา (Boss-Rates-Subordinate) ไปบาง              

แตการปฏิบัติแบบดังกลาวก็เปนการจัดระเบียบซึ่งเปนท่ีนิยมกันมากท่ีสุด  การที่ผูบังคับบัญชา                     

กระทําสิ่งอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการประเมินผูอยูใตบังคับบัญชาแตเพียงอยาเดียวนั้นไดรับการพิจารณา

วาเปนการปฏิบัติที่ดีผูบังคับบัญชาควรจะคิดรวมมือกับผูอยูใตบังคับบัญชาแตละคนวางแผนท่ีจะแกไข

ขอบกพรองสรางจุดแข็ง และพัฒนาบุคคล เนื่องจากการประเมินการปฏิบัติงานและการพัฒนาพนักงาน

จะตองปฏิบัติพรอมกันไป 

  ชูชัย  สมิทธิไกร  (2547 : 303)  กลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน (performance 

appraisal) คือ การพิจารณาตัดสินอยางเปนทางการเพื่อบงชี้วาบุคลากรปฏิบัติงานไดดีเพียงไร  และ

สื่อสารใหบุคลากรทราบถึงผลการพิจารณานั้น ๆ โดยปกติองคการตาง ๆ  มักจะมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางเปนทางการปละอยางนอย 1-2 ครั้ง  ดวยเหตุนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน

ทางการจึงเปนเสมือนการสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน หรือหนึ่งปของบุคลากร และองคการก็

มักนําผลของการประเมินนี้ไปใชขอมูลในการพิจารณาความดคีวามชอบของบุคลากร รวมทั้งการกําหนด

แผนพฒันาบุคลากรดวย 

  ประชุม  รอดประเสริฐ  (2545 : 332-333)  ไดจําแนกมาตรฐานในการปฏิบั ติงาน           

ซึ่งมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึงระดับของการปฏิบัติงานที่ยอมรับได โดยจําแนกออกเปน 3 ชนิด 

คือ มาตรฐานเชิงเวลา มาตรฐานเชิงคุณภาพ และมาตรฐานเชิงปริมาณ ดังนี้ 

   1)  มาตรฐานเชิ ง เวลา  (Time Standard) หมายถึง  ผลการปฏิบัติ งาน ท่ีตอง                 

แลวเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กําหนดขึ้น ถือไดวาเปนมาตรฐาน 

   2)  มาตรฐานเชิงคุณภาพ (Quality Standard) หมายถึง คุณคาของผลการปฏิบัติงาน

ที่ควรแคการยอมรับ คุณคาเปนนามธรรมที่แสดงถึงความสวยงาน ความคงทน ความดีและอ่ืนๆ อันเกิด

จากทัศนคติของแตละบุคคลท่ีมีตอผลงานนั้น ซึ่งเปนมาตรฐานที่คอนขางวัดยาก 

   3)  มาตรฐานเชิงปริมาณ (Quantity Standard) หมายถึง ผลการปฏิบัติงานที่แสดงได

โดยจํานวนและเวลาท่ีกําหนดให จํานวนเปนรูปธรรมที่สามารถวัดได 

 6.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2554 

:1-7) 

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ หมายถึง การประเมินคาของผลการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งตองมีการกําหนดดัชนีชี้วัด
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หรือหลักฐานบงชี้ความสําเร็จของงานรวมกันระหวางผูประเมินและผูรับการประเมิน และพิจารณา

พฤติกรรมในการปฏิบัติราชการของขาราชการตามสมรรถนะที่สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนด หรือสภา

สถาบันอุดมศึกษา อาจกําหนดชวงเวลาตามรอบของการประเมินผลการปฏิบัติราชการไดตามความ

เหมาะสมกับลักษณะงานของสถาบันอุดมศึกษา เชน ตําแหนงวิชาการอาจจะกําหนดชวงเวลาตามภาค

การศึกษา  

  ผูประเมิน ไดแก ผูบังคับบัญชาโดยตรง ดังนั้น สภาสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดผู

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการใหชัดเจน ไดในขอบังคับของสถาบัน เชนอธิการบดี มี

หนาที่ประเมินรองอธิการบดี คณบดีและผูชวยอธิการบดี คณบดีมีหนาที่ประเมินรองคณบดี เปนตน ซึ่ง

ใหจัดทําเปนคําสั่งมอบอํานาจใหชัดเจน 

 6.1 วัตถุประสงคการประเมิน 

    เปนการประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของขาราชการและพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยยึดหลักการประเมินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส 

เปนธรรมตอขาราชการ โดยคํานึงถึงคุณภาพ ปริมาณงานของตําแหนง และผลงานที่ปฏิบัติ การรักษา

วินัยและจรรยาบรรณตลอดจนความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ไดรับ

มอบหมาย และเพื่อใหมหาวิทยาลับไดประโยชนสูงสุดในการนําไปใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ เพื่อนําผลการประเมินไปประกอบการ

พิจารณาในการบริหารงานบุคคลในดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

    6.1.1 การพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

    6.1.2 การเลื่อนเงินเดือน การเพิ่มคาจางและคาตอบแทนประจําป 

    6.1.3 การใหรางวัลประจําป รางวัลจูงใจและคาตอบแทนตาง ๆ 

    6.1.4 การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน หรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนง

สูงขึ้น 

    6.1.5 การบริหารงานบุคคลที่เก่ียวของอ่ืน ๆ ท่ี ก.บ.ม. กําหนด 

 6.2  องประกอบและสัดสวนของการประเมิน 

  การประเมินผลการปฏิบัติราชการใหประเมินโดยพิจารณาจากองคประกอบและ

สัดสวนของการประเมินดังตอไปนี้   

    6.2.1 ผลสัมฤทธิ์ของงาน ไดนอยกวารอยละ 70 ประกอบดวย 

     1) ปริมาณผลงาน 

     2) คุณภาพผลงาน 

    6.2.2  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ไมเกินรอยละ 30 ประกอบดวย 

  1) สมรรถนะหลัก (อยางนอย 3 – 5 ดาน) ไดแก 

      1.1) การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) 
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      1.2) บริการที่ดี (Service Mind) 

      1.3)  การสั่งคมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 

      1.4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม (Integrity) 

      1.5) การทํางานเปนทีม (Teamwork) 

  2) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงาน (อยางนอย 4 – 6 ดาน) ไดแก 

  2.1) การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) 

  2.2) การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) 

  2.3) การใสใจและพัฒนาผูอ่ืน (Holding People Accountable) 

  2.4) การสั่งการตามอํานาจหนาท่ี (Holding People Accountable) 

  2.5) การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 

  2.6) ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

  2.7) ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding) 

  2.8) ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organization Awareness) 

  2.9) การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) 

  2.10) การตรวจสอบความถูกตองตามกระบวนงาน (Concern for Order) 

  2.11) ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) 

  2.12) ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) 

  2.13) ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication & Influencing) 

  2.14) สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) 

  2.15) ความผูกพันท่ีมีตอสวนราชการ (Organizational Commitment) 

  2.16) การสรางสัมพันธภาพ (Relationship Building) 

     3) สมรรถนะทางการบริหาร (อยางนอย 5 ดาน) ไดแก 

  3.1) สภาวะผูนํา (Leadership) 

  3.2) วิสัยทัศน (Visioning) 

  3.3) การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) 

  3.4) ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) 

  3.5) การควบคุมตนเอง (Self Control) 

      3.6) การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering 

Others) 

    กรณีท่ีอยูระหวางประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน ใหประเมินโดยใชองคประกอบ

และสัดสวนของการประเมิน ดังตอไปนี้ 
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     1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน (รอยละ 50) โดยพิจารณาจาก 

      1.1) ปริมาณผลงาน 

      1.2) คุณภาพผลงาน 

     2) พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (รอยละ 50) โดบพิจารณาจาก 

      2.1) สมรรถนะหลัก 

      2.2) สมรรถนะประจํากลุมงาน หรือ 

      2.3) สมรรถนะทางการบริหาร 

    จากผลสัมฤทธิ์ของงานดังกลาว  ผูวิจัยจึงไดนําแนวคิดของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม  มาใชเปนผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชี  โดยผูวิจัยจะวัดผลผลสัมฤทธิ์

ของงาน ทั้ง 2 ดาน คือ 

    1)  ปรมิาณผลงาน (Quantity)  หมายถึง  ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบตามคาํ

บรรยายลักษณะงาน  (Job Description) เปนปริมาณงานที่มีความยากและลึกซึ้ง เปนงานที่ตองใช

วิชาชีพ  หรือเปนงานที่จําเปนตองใชความรูและความสามารถเฉพาะดาน ในอันที่กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์

ตอเปาหมาย โดยงานนั้นตองปฏิบัติสําเร็จตามภาระงานที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมาย ท่ีผูปฏิบัติ   

แตละคนไดรับอิทธิพลสําคัญตอปริมาณงานมีอยู 2 ประการ ไดแก ลักษณะของงาน ความหนาแนนของ

งาน โดยสามารถอธิบายไดคราว ๆ ดังนี้ (ประชุม รอดประเสริฐ.  2545 : 333) 

     1.1) ลักษณะของงาน (Nature of The Job) ลักษณะของงานจะระบุถึง

กิจกรรมงานของพนักงานลักษณะงานจะแสดงใหเห็นวางานพนักงานตองทําอะไรบาง งานนั้นสําคัญ ตอ

องคกรอยางไร มคีวามสัมพันธกับหนวยงานหรือตําแหนงงานอ่ืน ๆ อยางไร และคนที่ทํางานในตําแหนง

งานนั้นจะตองมีคุณสมบัติอยางไร 

     1.2) ความหนาแนนของงาน ( Intensity of The Job) ปริมาณงานของ

หนวยงานท่ีสําคัญจะเก่ียวของกับจํานวนพนักงานที่เหมาะสมที่ตองการตามสัดสวนที่พอเหมาะ 

    ดังนั้น ปริมาณผลงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชี  จึงหมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ของ

งานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีที่ทําสําเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณงานตามเปาหมายที่กําหนด หรือ

ปริมาณงานที่ควรจะทําไดตามเกณฑที่กําหนดไว เปนไปตามแผนงานและมีความเหมาะสมกับความ

รับผิดชอบตอภาระหนาท่ี  

    2) คุณภาพผลงาน  (Quality)  หมายถึง  คุณลักษณะที่เปนไปตามมาตรฐาน                

ที่เหมาะสม ปราศจากขอผิดพลาดทําใหเกิดผลลัพธที่ดี และตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 

องคประกอบท่ีสําคัญของคุณภาพ มี 2 ประการดังนี้ (สํานักกํากับและพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐ.  

2555 : 5) 

     2.1) คุณภาพตามความสอดคลองของการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Quality of 

Conformance) 
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     2.2) คุณภาพตามการรับรู (Perceived Quality) หมายถึง คุณภาพที่พิจารณา

จากการตอบสนองความตองการเปนที่พอใจตามความคาดหวังของผูที่เก่ียวของ 

    งานที่มีคุณภาพควรมีข้ันตอนการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA ดังนี้ (Deming, W. 

Edwards.  1986) 

     (1)  Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ 

ครอบคลุมถึง การกําหนดหัวขอที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหมๆ                  

การแกปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงค  

ของการดําเนินงาน Plan การจัดอันดับความสําคัญของ เปาหมาย กําหนดการดําเนินงาน กําหนด

ระยะเวลาการดําเนนิงาน กําหนดผูรับผิดชอบหรือผูดําเนินการและกําหนดงบประมาณที่จะใช การเขียน

แผนดังกลาวอาจปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสมของลักษณะ การดําเนินงาน การวางแผนยังชวยให

เราสามารถคาดการณสิ่งท่ีเกิดขึ้นในอนาคต และชวยลดความสูญเสียตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได  

     (2)  Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดําเนินการตามแผน อาจประกอบดวย                     

การมีโครงสรางรองรบั การดําเนินการ (เชน คณะกรรมการหรือหนวยงานของคณะ) มีวิธีการดําเนินการ

และมีผลของการดาํเนินการ  

     (3)  Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน               

อาจประกอบดวย การประเมินโครงสรางที่รองรับ การดําเนินการ การประเมินข้ันตอนการดําเนินงาน 

และการประเมินผลของการดําเนินงานตามแผนที่ไดตั้งไวโดยในการประเมินดังกลาวสามารถทําไดเอง             

โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบแผนการดําเนินงานนั้น ๆ ซึ่งเปนลักษณะของการประเมินตนเอง โดยไม

จําเปนตองตั้งคณะกรรมการ อีกชุดมาประเมินแผน หรือไมจําเปนตองคิดเครื่องมือหรือแบบประเมิน         

ที่ยุงยากซับซอน 

     (4)  Act (ปรับปรุงแกไข) หมายถึง การนําผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจ

ประกอบดวย การนําผลการ ประเมินมาวิเคราะหวามีโครงสราง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด                

ที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยูแลวใหดีย่ิงขึ้นไปอีก และสังเคราะหรูปแบบ การดําเนินการใหมที่

เหมาะสม สําหรับการดําเนินการ ในปตอไป  

    ดังนั้น คุณภาพผลงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชี  จึงหมายถึง ผลสัมฤทธิ์ของ

งานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีที่ปฏิบัติงานสําเร็จ มีความถูกตอง เรียบรอย สมบูรณและครบถวน

ตามแผนงานท่ีกําหนด โดยผลงานสามารถสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการได 

   6.3  ระยะเวลาการประเมิน 

    การประเมินเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัย

มหาสารคามจะดําเนินการประเมินปละ 2 รอบ รอบละ 6 เดือน ดังน้ี 

    รอบที่ 1 ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม ของปถัดไป 

    รอบที่ 2 ระหวางวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของปเดียวกัน 
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 7.  ความสําคัญของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีสวนชวยควบคุมใหการดําเนินงานขององคกร             

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และความยุติธรรม  ซึ่งมีนักวิชาการหลายทานไดใหความสําคัญ ดังนี้ 

   นงนุช วงษสุวรรณ  (2550 : 230)  ไดสรุปความสําคัญของการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานวา เปนขอมูลที่ได ไปวิเคราะหความจําเปนในการฝกอบรม การวางแผนสรางความผูกพันให

เกิดขึ้น กับพนักงานที่มีตอองคการ ใหรางวัลและสนับสนุนความกาวหนาของพนักงานใชประกอบการ

ตัดสินใจทางยุทธศาสตรทางการบริหารพนักงาน และเปนขอมูลซึ่งเปนหลักฐานที่เปนเหตุผลใหพนักงาน            

ออกจากงาน 

   ผุสดี รุมาคม  (2548 : 8-9)  ไดสรุปความสําคัญ การประเมินผลการปฏิบัติงานไววา             

เปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยที่มีประสิทธิภาพ ความมุงหมายและ

ประโยชนของการประเมินการปฏิบัติงานมีดังนี้ 

    1. การปฏิบัติงานของพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องชวยชนิด

หน่ึง ในการสราง และรักษาระดับการปฏิบัติงานที่นาพอใจของพนักงานใหเกิดกับงานในปจจุบัน

กระบวนการในการประเมินซึ่งมีผลการติดตาม โดยการสัมภาษณพนักงานแตละคนหลังจากการประเมิน

อาจจะมีสวนทําใหเกิดประสิทธิผลมากข้ึน หรือการปฏิบัติงานที่ไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้นในสวนของ

บุคคลหลาย ๆ คน 

    2. การพัฒนาพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจจะชวยใหความตองการ 

และโอกาสของความเจริญเติบโตการพัฒนาของบุคคล การเจริญเติบโตอาจจะประสบผลสําเร็จได           

โดยการศึกษาดวยตัวเอง หลักสูตรการฝกอบรมที่เปนทางการหรือกิจกรรมที่เก่ียวของกับงานตาง ๆ เชน 

การขยายขอบเขตงานใหกวางข้ึน การหมุนเวียนงานและควรใหมีความชัดเจนวาการฝกอบรม และ           

การพัฒนาพนกังานและผูบรหิารจะทําใหองคการเขมแข็งข้ึน 

    3. ความเขาใจการบังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนทางการ 

และตามระยะเวลาจะกระตุนผูบังคับบัญชาใหทําการสังเกตพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชา การที่ถูก

กระตุนโดยทัศนคติท่ีเหมาะสมของผูบริหารระดับสูง ผูบังคับบัญชาสามารถไดรับการจูงใจใหมีความ

สนใจบุคคลแตละคน และเสนอใหความชวยเหลือ และถาหากวาไดมีการดําเนินการอยางเหมาะสมแลว              

กระบวนการประเมินทั้งหมด สามารถชวยใหเกิดความเขาใจรวมกัน ระหวางผูบังคับบัญชา และ           

ผูอยูใตบังคับบัญชา 

    4. การนําไปสูการเปลี่ยนแปลง การประเมินผลการปฏิบัติงานชวยในการตัดสินใจ         

ในเรื่องการเลื่อนตําแหนง การโยกยาย การงดจางชั่วคราว (ในองคการท่ีมีความอาวุโสอาจจะเปนปจจัย

ที่ควบคุมไมได) และการไลออก (กรณีที่การปฏิบัติงานไมดีพอ) การประเมินบุคคลคนหนึ่งอยางเปน

ระบบโดยผูประเมินจํานวนหนึ่ง ทําการประเมินตลอดระยะเวลาหน่ึง และบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร
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จะชวยทําใหกระบวนการนี้มีเหตุผลและเหมาะสมการประเมิน   ควรจะใหการพิจารณา อันสมควรกับ

ความตองการทั้งขององคการและบุคคล 

    5. การปฏิบัติในเรื่องคาจางเงินเดือน องคการเปนจํานวนมากสัมพันธความมาก

นอยและความถี่ของการข้ึนคาจางเงินเดือนกับการประเมินที่ไดมีการกําหนดใหกับพนักงานในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

    6. การทําใหแผนทรัพยากรมนุษย ถูกตอง ความถูกตองของการคาดการณ

กระบวนการคัดเลือกพนักงานนั้น มักจะถูกวัดโดยการเปรียบเทียบหรือการหาความสัมพันธระหวาง            

การประเมินผลการปฏิบัติงานกับคะแนนที่ไดจากการทดสอบ การประเมินของผูสัมภาษณและอื่น ๆ     

การชี้ใหเห็นคุณคาของแผนการฝกกอบรมบางครั้งจะถูกวัดโดยการวิเคราะหการปฏิบัติงานของพนักงาน

ภายหลังจากหลักสูตรการฝกอบรมหลักสูตรหนึ่งเสร็จสมบูรณ 

 8. ประโยชนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานไมใชเพียงเพื่อใชในการปรับเงินเดือนประจําปและการเลื่อน

ขั้นเลื่อนตําแหนงเทานั้น  แตการประเมินผลการปฏิบัติงานจะเปนประโยชนตอบุคคลทั้ง 3 ฝาย  คือ  

ผูประกอบการ  ผูบังคับบัญชา  และพนักงาน  รายละเอียดังน้ีนี้ (ชูศักดิ์  เจนประโคน.  2549 : 99–

102) 

 8.1  ประโยชนตอผูประกอบการ 

 8.1.1  เพื่อเปนเครื่องมือในการจัดสรรหาทรัพยากรอยางยุติธรรม 

 8.1.2  เพื่อเปนเครื่องมือในการมอบหมายงานใหผูบริหารใหการควบคุมบังคับบัญชาใน

มิติของการปฏิบัติงาน 

 8.1.3  เพื่อเปนหลักประกันวาภารกิจขององคการจะไดรับการสนอง  โดยการนําไป

ปฏิบัติดวยวิธีการกําหนดเปนเปาหมายในการทํางานลดหลั่นกันตามสายการบังคับบัญชา  หรือตาม

ระดับตําแหนงหนวยงาน 

 8.1.4  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการสรางคานิยมและวัฒนธรรมการทํางานวาจะยึด

ผลลัพธของงาน  เปนการวัดความสําเร็จหรือยืดเอาพฤติกรรมของงาน  เปนปจจัยอธิบายความสําเร็จ

ของงาน 

 8.1.5  เพื่อเปนหลักประกันใหกับพนักงานทุกคนวา  การทุมเทความรูความสามารถใน

การทํางานใหกับบริษัท  จะไดรับรางวัลตอบแทนจากบริษัทอยางยุติธรรม 

  ดังนั้นการใชแบบประเมินผลปฏิบัติงานอยางถูกตองและเปนธรรมแลวก็จะมีสวนสําคัญ

อยางมากตอการพัฒนาคุณภาพของพนักงานทําใหพนักงานไดพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาโดยไมตองรอ

ใหองคการจัดฝกอบรมสัมมนาอยางเดียว  เพราะพนักงานจะมีความสํานึกไดเองวาตนเองจะตองเพิ่มพูน

ความรูทักษะอะไร จึงจะทํางานใหบรรลุเปาหมาย  ซึ่งเปนการวางพื้นฐานที่ดีที่จะทําใหพนักงานมี

การศึกษาหาความรูเพิ่มอยูตลอดเวลา  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนการทางทําใหบรรยากาศการทํางาน
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นั้นมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางทาง ทําใหบรรยากาศการทํางานนั้นมีการเปลี่ยน

ความรูและประสบการณระหวางพนักงานดวยกัน  เพ่ือจะไดนําไปสูการจัดองคการความรู  ซึ่งเปนกลไก

หนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาการ  การบริหารที่ทรงพลังที่สุดในปจจุบันและในอนาคตตอไป 

 8.2  ประโยชนตอผูบังคับบัญชา 

 8.2.1  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวัดคุณภาพของผูใตบังคับบัญชาวา  มีระดับความรู 

ความสามารถ  และทักษะอยูในระดับใด  เพื่อประโยชนในการวางแผนพัฒนาหรือมอบหมายงาน             

เปนลําดับตอไป 

 8.2.2  เพื่อสรางความนาเชื่อถือในการบริหารงาน  โดยไมไดขึ้นอยูกับอารมณของ

ผูบังคับบัญชาแตฝายเดียว 

 8.2.3  เพื่อใชเปนเครื่องมือในการใหคุณใหโทษแกผูใตบังคับบัญชา 

 8.2.4  เพื่อเปนสื่อกลางในการติดตอประสานงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะ

แบบการประเมินผลที่ยึดผลลัพธเปนเกณฑ 

 8.2.5  เพื่อใชเปนเครื่องมือที่จะสรางหลักประกันไดวา  งานที่ตนเองมอบหมายจะ

ไดรบัการปฏิบัติจนสัมฤทธ์ิผล  ในกรณีผูใตบังคับบัญชานําไปกําหนดเปาหมายงานลงในแบบประเมินผล

แบบยึดความสําเร็จ 

 8.2.6  เพื่อเปนเครื่องมือที่ผูบังคับบัญชาสามารถใชในการกําหนดสายความกาวหนา

ใหกับผูใตบังคับบัญชา 

 8.2.7  เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดรูถึงศักยภาพของผูใตบังคับบัญชา  เชน  ความสามารถ

ในการแกปญหา  ความรับผิดชอบ  และสภาพจิตใจในการปฏิบัติงานจริง 

 8.2.8  เพื่อใหผูบังคับบัญชาไดทราบถึงความตองการของผูใตบังคับบัญชา 

 8.3 ประโยชนตอพนักงาน 

 หลักความสําคัญของคนจะถูกจัดลําดับอยูในลําดับตนในองคประกอบพื้นฐาน             

ทางการบริหารท้ังหมด  ซึ่งไดแก คน (Men) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) และการจัดการ 

(Management)  กลาวคือ  หากพนักงานที่มีคุณภาพแลว  ก็ยอมจะทําใหการจัดการในองคประกอบอื่น

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ก็ยอมจะกอใหเกิดผลดีตอพนักงาน 

ดังตอไปนี้     

 8.3.1 เพื่อใหพนักงานไดเกิดความรูสึกที่ดีตอผูบังคับบัญชา ตอองคการและพนักงานก็

จะมีความมั่นใจไดวา อยางนอยผูบังคับบัญชามีการประเมินผลงานที่เปนทางการ มีหลักฐานเปนลาย

ลักษณอักษรกอนที่จะตัดสินใจพิจารณาความดีความชอบ การใหรางวัล การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง  

และการตัดสินใจในดานอื่นๆ  
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 8.3.2  เพื่อใหพนักงานไดทราบวา  หนวยงานของตนตองการความรูความสามารถดาน

ใดบางจากคน  ความตองการของหนวยงานจะปรากฏในแบบประเมินผลงาน  โดยดูจากปจจัยท่ีใชใน

การประเมินผลงาน  และเปาหมายงานที่ผูบังคับบัญชาไดชี้แนะ 

 8.3.3  เพื่อใหพนักงานไดรูฐานะของตนเองวา  มีความเหมาะสมกับงานที่ทําอยูหรือไม  

และใชเปนขอมูลการตัดสินใจในประเด็นความเหมาะสมกับงาน  การพัฒนาตนเอง  การโอนยาย หรือ

การทํางานใหมที่เหมาะสมกับตนเองแลวแกกรณี 

 8.3.4  เพื่อใหพนักงานสามารถทราบถึงบุคลิกภาพของผูบังคับบัญชาท่ีประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของตนเอง 

  8.3.5  เพื่อเปนหลักประกันความยุติธรรมของการประเมนิผลการปฏิบัติงานไดในระดับ

หนึ่ง 

  8.3.6  เพื่อใหพนักงานมีความรูในคุณคาของตัวเอง  ท่ีสามารถกําหนดเปาหมายการ

ทํางานของตนเอง  ในกรณีที่ใชแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลลัพธเปนเกณฑวัดความสําเร็จใน

การทํางาน เปนตน 

  กลาวโดยสรุปแลวผลการปฏิบัติงานเปนผลที่เกิดจากการทํางานของพนักงานภายใน

องคการ ซึ่งผลการปฏิบัติงานดังกลาวยังไมสามารถบงบอกไดถึงความมีประสิทธิภาพในการทํางานของ

พนักงาน จนกวาจะมีการประเมินผลงานนั้น ๆ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานก็คือ การวัดเพื่อให

ทราบวาผลการปฏิบัติงานของพนักงานแตละคนนั้นไดผลเปนประการใดแลวนําผลที่วัดไดนั้นมาประเมิน

คา เพื่อใชเปนประโยชนในทางการจัดการและบริหารงานบุคคลตอไป  

 9.  ประสทิธิภาพและประสิทธิผลในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพหรือไม  ถาพิจารณาในมิติของการมี

หลักเกณฑแลว  จะตองพิจารณาในองคประกอบหลายอยางดังตอไปนี้  (สถาบันพัฒนาทรพัยากรมนุษย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  2549 : 97-99) 

 9.1  มีความสอดคลอง (Accordance)  ซึ่งผลที่ไดจากากรประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จะตองมีความสอดคลองกับเปาหมายขององคการหรือหนวยงาน  กลาวคือมาตรฐานของแตละงาน            

ที่กําหนดไว  อาจปรากฏอยูในการพรรณนาหรือในคูมือการทํางาน  ที่สําคัญตองสอดคลองกับเปาหมาย

ขององคการ  และจะตองมีความชัดเจนในการสื่อใหเห็นถึงการปฏิบัติงานอะไร อยางไร ถึงจะสําเร็จ

หรือไมสําเร็จ  ตองสามารถแยกออกไดชัดวาท่ีไดมาตรฐานนั้น  จะตองใชคนท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติ

อยางไร  ถึงจะทํางานนั้นสําเร็จได 

 9.2  มีความไวตอผลการปฏิบัติงาน (Sensitivity)  จึงควรวางหลักการ หลักเกณฑ และ

ขั้นตอนตาง ๆ ใหสามารถแยกคนท่ีมีความสามารถออกจากคนที่ไมมีความสามารถ  และตองออกแบบ

ใหสอดคลองกับระบบงานดวย  ดังนั้น  หากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานไมสามารถแยกคน              
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มีความสามารถออกจากคนที่ไมมีความสามารถแลว  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีใชก็เปนเพียง          

เศษกระดาษที่ไรคา 

 9.3  มีความนาเชื่อถือ (Reliability)  ซึ่งมีความสําคัญมาก  เพราะเปนสื่อที่จะสะทอน            

ใหเห็นถึงระบบการบริหารวา  เปนระบบคุณธรรมหรือไม  และสะทอนใหเห็นความคิดของผูบังคับบัญชา

วา  มีความยุติธรรมหรือไม  ดังนั้นคําตอบที่แสดงวาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความเชื่อถือ

หรือไมนั้น  สามารถดูไดจากผลของการประเมินวามีความคงเสนคงวาในการประเมินหรือไม  กลาวคือ

เมื่อนําแบบประเมินผลการปฏิบัติงานแบบเดียวกันไปใหผูอื่นประเมินผล  ไมวาใครเปนผูประเมินผลก็

ตาม  ผลที่ไดรับตองเหมือนกัน  หรือขอมูลที่ไดรับจะตองไมมีความแตกตางกัน                 อยางมี

นัยสําคัญ 

 9.4  มีความตรงประกัน (Validity)  ซึ่งหมายถึง  ปจจัยท่ีใชในการประเมินจะตองสะทอน

ใหเห็นถึงเนื้อหาสาระของงานนั้น ๆ ท้ังในดานปรมิาณและคุณภาพ  และจะตองใชปจจัยการประเมินให

ถูกกับงาน  เชน  ความรู  ตองขยายความวาความรูดานไหนอธิบายเฉพาะเจาะจงใหได  ดังนั้นปจจัยที่ใช

ในการปฏิบัติงาน  ไดมาจากการวิเคราะหเนื้องานหรือการยอยแยกองคประกอบของงานวา  จะตองใช

ปจจัยอะไรบาง  และใชจํานวนเทาใดในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 9.5  เกิดการยอมรับของทุกฝาย (Acceptability)  ซึ่งหมายความวา  ในรูปแบบของ         

การประเมินผลการปฏิบัติงานั้น  จะตองเปนที่ยอมรับของทุกฝาย  ทั้งพนักงาน นายจาง และสหภาพ

แรงงาน  มิใชเปนการยอมรับจากนายจางฝายเดียว  ดังนั้นแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่สราง              

การยอมรับได  จะตองมีองคประกอบดังกลาวครบและงายตอการนําไปใชดวย 

   การท่ีจะเกิดการยอมรับของพนักงานหรือไม  ฝายทรัพยากรมนุษยจะตองชี้ใหเห็นวา            

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยสนับสนุนคนที่มีความสามารถใหมี

ความกาวหนาในการตอบแทนความดี  ความสามารถ  และความพยายามที่ไดทุมเทใหกับองคการหรือ

หนวยงาน 

 9.6  สามารถนําไปปฏิบัติ ได  (Practicality)  ถึงแมการออกแบบการประเมินผล                   

การปฏิบัติงานไวดี  และถูกตองครบถวนตามหลักการเพียงใดก็ตาม  แตเม่ือนําไปปฏิบัติกลับทําให

ยุงยากและพนักงานไมเขาใจแลวก็จะไมเกิดประโยชนแตอยางใด  ดังนั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ที่ดี  จึงควรมีความงายในการนําไปใช  และมีความเขาใจตรงกันท้ังผูถูกประเมินและผูประเมิน                

ฝายทรัพยากรมนษุยตองคาํนึงถึงความเหมาะสมกับประเภทและลักษณะของงานดวย เปนตน 
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 1. งานวิจัยในประเทศ 

  บังอร วุฒิสังข  (2553 : บทคัดยอ)  ศึกษาการปฏิบัติตามระเบียบการเงินในเทศบาล

ตําบลศรีวิไล อําเภอศรีวิไล จังหวัดหนองคาย  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล

ตําบลศรีวิไล หัวหนากองคลังและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในสวนงานคลัง จํานวน 10 คน  และใชการ

วิเคราะหขอมูลจากเอกสารการตรวจสอบจากสํานักงานตรวจเงินแผนดินและการสนทนากลุมเปน  ผล

วิจัยพบวา  เทศบาลตําบลศรีวิไลไมไดปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิก

จายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 และ

แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 เรื่องการยืมเงินไปราชการ การยืมเงินจัดโครงการตาง ๆ และการ

จัดสงงบแสดงฐานะทางการเงิน โดยการบริหารจัดการภายในองคกรเกิดความผิดพลาดทั้งดานขั้นตอน 

กระบวนการและวิธีการไมเปนไปตามแนวปฏิบัติที่กฎหมายกําหนดไว สงผลเสียตอบุคลากรและองคกร

ไดรับผลการประเมินผลงานขององคกรต่ําและไมไดรับเงินประโยชนตอบแทนพิเศษเต็มจํานวน ดังนั้นใน

การบริหารจัดการองคกรภาครัฐผูปฏิบัติงานควรมีความเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ กฎ 

เกณฑท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด 

  วิไลวรรณ  ศรีหาตา (2551 : บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธระหวางประสิทธิภาพ            

การเรียนรูกับประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากผูทําบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 350 คน  และใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก F-test การวิเคราะหสหสัมพันธพหุคูณและ                  

การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจัยพบวา  ประสิทธิภาพการเรียนรูมีความสัมพันธและ

ผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนั้น  

ผูทําบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงควรนําขอสนเทศที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ไปใชเปนขอมูล           

ในการพัฒนาศักยภาพของผูทําบัญชีในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน ใหเกิดความเขาใจ สามารถนํา

ความรูไปใชและเปนแนวทางในการสงเสริม  สรางความเชื่อมันตอผูเก่ียวของทุกฝายในการกําหนด

ทิศทางในการบริหารใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงในอนาคตตอไป 

  พรพนม  ศรีวิเชียร  (2548 : บทคัดยอ)  ศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูของนัก

บัญชีกับคุณคุณภาพกําไรของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ผลการวิจัย  พบวา  นักบัญชีธุรกิจ SMEs  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  การเรียนรูของนัก

บัญชีมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร  โดยรวมและเปนรายดานกลาวคือกิจการควรใหนักบัญชี                

ทุกระดับมีการเรียนรูทั้ง 7 ดาน  ประกอบดวย  ดานการเรียนรูงาน  ดานการเรียนรูระบบ  ดาน               

การเรียนรูวัฒนธรรม  ดานการเรียนรูความเปนผูนํา  ดานการเรียนรูทีมงาน  ดานการเรียนรูเชิงกลยุทธ  

และดานการเรียนรูการแปรรูป   ซึ่งทําใหมีคุณภาพกําไรของกิจการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นพรอมทั้งให      
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ความนาเชื่อถือในงบการเงินและผลการดําเนินงานทําใหกิจการมีความม่ันคงและไดเปรียบทางการ

แขงขันทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 ศิริรัตน จุลษร (2544 : บทคัดยอ)  ศึกษาการเสริมสรางพลังอํานาจของผูบริหารที่สงผล

สัมฤทธิ์ของงานและความกาวหนาของการปฏิบัติงานของขาราชการมหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยเก็บ

รวบรวมขอมูลจากขาราชการสายสนับสนุน (ข-ค) ในมหาวิทยาลัยศิลปากร  จํานวน 213  โดยใชตาราง

ของเครชชี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) การเก็บขอมูลใชเก็บขอมูลแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาการแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การ

ถดถอยพหุคูณ  โดยผลวิจัยพบวา การเสริมสรางอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอผลสัมฤทธ์ิของงานและ

ความกาวหนาของการปฏิบัติงานของขาราชการสายสนับสนุน ไดแก ดานทักษะ (การติดตอสื่อสาร การ

วางแผนและการจัดการการแกปญหาอยางมีระบบ) ดานคุณลักษณะ (ความซื่อตรง ความเปนผูใหญ 

ความมีจิตใจกวาง) และดานคาํมั่นสญัญาแหงความสําเร็จ (การกําหนดแผนงาน การกําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน การกําหนดทรัพยากร การกําหนดการตรวจสอบและการสรุปผลการดําเนินงาน) 

 สุรีพร วัชรินทรชัย  (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาการรบัรูสารสนเทศดานระเบียบการเงินของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากบุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จํานวน 219 คน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  คาเฉลี่ย รอยละ 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test  (ANOVA และ MANOVA  ผลการวิจัยพบวา  บุคลากร

มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีการรับรูสารสนเทศดานระเบียบการเงินแตกตางกัน ตามหนาท่ีความ

รับผิดชอบ  บุคลากรสายสนับสนุนจะมีการรับรูสารสนเทศทางการเงินมากกวาบุคคลากรสายวิชาการ 

เนื่องจากบุคลากรสานสนับสนุนปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานการดําเนินงานมีความเก่ียวของกับการใช

สารสนเทศทางการเงิน สวนบุคลากรสายวิชาการจะรับรูสารสนเทศทางการเงินเมื่อมีความจําเปนตอง

ไดรับบริการที่เปนสิทธิที่ควรจะไดรับ  ปญหาดานการรับรูสารสนเทศทางการเงินสวนใหญมาจาก

บุคลากรไมใสใจ รองลงไปคือผูใหบริการขาดทักษะในการอธิบาย และเนื้อหาของสารสนเทศขาดความ

ตอเนื่อง บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาในการรับรูสารสนเทศดาน

ระเบียบการเงิน โดยเสนอใหมีการอบรมสัมมนาแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีการจัดทําคูมือในการ

ปฏิบัติงาน มีการเผยแพรขอมูลอยางถ่ัวถึงและรวดเร็ว และมีการปรับปรุงเนื้อหาสารสนเทศใหทันสมัย

อยูเสมอ  
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2.  งานวิจัยตางประเทศ 

  Ila และ Ajay (2015 : บทคัดยอ) ศึกษาการออกแบบพื้นฐานของกฎหมายทางการเงิน

ของอินเดีย  พบวา  อินเดียอยูในระหวางการปฏิรูปกฎระเบียบทางการเงินที่สําคัญ การปฏิรูปนี้มี

จุดมุงหมายเพื่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมายของภาคการเงินและดานกฎระเบียบ การดําเนินการปฏิรูป

ในชวงที่ผานมาชะลอตัวลงเนื่องจากขอจํากัดท่ีเกิดจากกรอบกฎหมายพื้นฐาน ปญหาสําคัญ ๆ ในภาค

การเงิน จึงมีการพยายามทบทวนระเบียบขอบังคับทางการเงินเพื่อแกปญหาดานการเงินของประเทศ 

โดยกลุมคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญไดสรางฉันทามติเก่ียวกับกลยุทธสําหรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งนําไปสู

รางกฎหมายที่เสนอโดยคณะกรรมการการปฏิรูปกฎหมายดานการเงินซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยกระทรวงการคลัง

ของรัฐบาลอินเดีย 

 Mikhail (2015 : บทคัดยอ)  ศึกษา อดีต ปจจุบันและโอกาสในการพัฒนากฎหมาย

การเงินระหวางประเทศ  พบวา กฎหมายการเงินระหวางประเทศมีบทบาทในการรักษาความเปน

ระเบียบในระบบการเงินของโลก แนวความคิดเรื่องการเงินของรัฐเพิ่มข้ึนตามเกณฑความสนใจของ

สาธารณชนท่ีชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการบังคับใชกฎหมายของรัฐในดานตางๆ เชน ธนาคาร 

การตลาด หลักทรัพยและการประกันภัย ความสําคัญของความสัมพันธทางการเงินระหวางประเทศคือ

การรักษาคําสั่งทางเศรษฐกิจสาธารณะที่มุงใหระบบการเงินของประเทศและระบบการเงินระหวาง

ประเทศมีความม่ันคงโดยรวมผานความรวมมือระหวางประเทศ 

 Komala (2012 : บทคัดยอ) ศึกษาอิทธิพลของความรูของผูจัดการฝายบัญชีและการ

สนับสนุนจากผูจัดการระดับสูงดานระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีผลกระทบตอคุณภาพของขอมูล

บัญชี : กรณีศึกษาสถาบันซะกาตในบันดุง โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยครั้งนี้เพื่อตรวจสอบ

ผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีตอคุณภาพขอมูลทางการบัญชี โดยมุงไปที่ความรูของ

ผูจัดการฝายบัญชีและการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูง หนวยการวิเคราะหของการศึกษา

ประกอบดวย 31 สถาบันการจัดการซะกาตในบันดุง ผลการศึกษาพบวาความรูของผูจัดการฝายบัญชี

และกาสนับสนุนการจัดการดานระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีอิทธิพล และมีผลกระทบตอคุณภาพ

ขอมูลทางการบัญชีอยางมีนัยสําคัญ 

 Dolan แล ะ  Lauer (2001 : 191-197) ไ ด ทํ า ก า ร ศึ กษา ส ม ร รถน ะ หลั ก  ( Core 

Competency) ของงานทันตกรรมในกลุมผูสูงอายุ (Geriatric Dentistry) ซึ่งหมายถึง ความรู ทักษะ 

คานยิมที่จําเปนในทันตแพทยผูจบการศึกษาใหมเพื่อตอบสนองตอความจําเปนดานสุขภาพชองปากของ

ผูสูงอายุดวยเทคนิคเดลฟาย ผลการวิจัยพบวา จากผูตอบแบบสอบถาม 50 คน มีผูตอบแบบสอบถาม 

ทั้งสองรอบ 40 คน สวนใหญเปนเพศชาย อายุเฉลี่ย 51.6 ป การสํารวจรอบแรกถามถึงประเด็นอยาง

นอย 3 ประเด็นท่ีจําเปนต อหลักสูตรทันตแพทยเพื่อใหไดสมรรถนะในการดูแลผูสูงอายุอยางมี 

ประสิทธิภาพ ไดคําตอบ 45 ประเด็นนําไปทําเปนแบบสอบถามรอบที่สอง และใหจัดลําดับความสําคัญ

ของแตละประเด็นพบวามี 29 ประเด็น ที่เปนทักษะซึ่งควรแสดงออกในการปฏิบัติงาน โดยผูตอบ
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แบบสอบถามพิจารณาเลือกสมรรถนะท่ีสําคัญมากที่สุดได  5 เรื่อง ไดแก ความเขาใจถึงความแตกตาง

ในความคิดในกลุมผูสูงอายุเขาใจถึงการใชยาทางเภสัชวิทยา มีความรูและใหการรักษาโรคปริทันตใน

ผูสูงอายุได การพัฒนาการวางแผนการรักษาสภาพชองปากของผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม และสุดทาย

การใหยาทางระบบและทางการกิน ซึ่งทุกประเด็นผูเขารวมไดใหความคิดเห็นที่สอดคลองวาเปนความรู 

ทักษะ และคานิยมหลักที่จําเปนในการใหบรกิารทันตกรรมผูสูงอายุ  

 Finkelstein (1994 : 159) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานดานการเงินในโรงเรียนรัฐบาล

แคลิฟอรเนีย ศึกษาภาวะเสี่ยงตอการลมเหลวทางการเงินรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงเรื่องการดูแลการ

บริหารงาน พบวา การบริหารงานการเงินของโรงเรียนที่มีทุนสํารองไมเพียงพอมีผลการเปลี่ยนแปลงใน

การใชจายเงินเดือนและผลกําไร โรงเรียนในทองถิ่นที่มีความขัดสนทาง ดานการเงิน เรียกรองให

ดัดแปลงโปรแกรมทางการศึกษาเพื่อลดคาใชจายลง การใชจายตามรายการในบัญชีโดยทั่วไปไมไดแสดง

ใหเห็นความแตกตางอยางชัดเจนระหวางทองถิ่นที่มีเสถียรภาพทางการเงินมากกวาหรือนอยกวา แต

รายจายที่แตกตางอยางชัดเจนนั้นนอยูในเรื่องเงินเดือน ผลกําไร เงินทุน นโยบายที่กําหนดในแคลิฟอร

เนีย โดยไมมีการเก็บภาษี มีขึ้นเพื่อชวยเหลือโรงเรียนในทองถิ่นที่มีความเสี่ยงตอการลมเหลวทางการ

เงนิ ซึง่ความขัดสนทางดานการเงนิจะปรากฎออกมาทีละนอย  

  
 



 

บทที่ 3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของ

เจาหนาที่การเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 

  1.  ประชากรกลุมตัวอยาง 

  2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  3.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

  4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  5.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

  6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรกลุมตัวอยาง 

 

 ประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก เจาหนาที่การเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม จํานวน 109 คน (กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 2562 : เว็บไซด)         

ซึ่งมีรายละเอียดดังตาราง 1 

 

ตาราง 1  จํานวนประชากรกลุมตัวอยางและจํานวนผูตอบแบบสอบถามของเจาหนาที่การเงนิและบัญชี 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคามจําแนกตามประเภทของบุคลากร 

 

ประเภทของบุคลากร จํานวนประชากรกลุมตัวอยาง 

(คน) 

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

(คน) 

          ขาราชการ   8   6 

          พนักงานปฏิบัติการ 72  67 

          ลูกจางชั่วคราว 29  29 

          รวม                  109 102 
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เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงไดสรางข้ึนตาม               

ความมุงหมายและกรอบแนวคิดท่ีกําหนดขึ้น โดยแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่  1 ขอมูลทั่วไปของเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม              

ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จํานวน 5 ขอ  โดยครอบคลุมขอมูล

เก่ียวกับเพศ อายุ  ระดับการศึกษา ประเภทตําแหนง และประสบการณการทํางาน  

 ตอน ท่ี  2  ความคิด เห็น เก่ียวกับการเรียนรู ระ เบียบทางการเงิน  จํ านวน   16  ขอ                   

แบงออกเปน 4 ดาน ประกอบดวย  ดานความรู  4 ขอ ดานความเขาใจ 4 ขอ  ดานการวิเคราะห 4 ขอ  

และดานการนําไปใช 4 ขอ  ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน จํานวน  10  ขอ  แบงออกเปน 2 ดาน 

ประกอบดวย  ดานปริมาณผลงาน  5  ขอ  และดานคุณภาพผลงาน  5 ขอ  ลักษณะของแบบสอบถาม

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 

 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

 

 ผูวิจัยไดดาํเนินตามลาํดับดังน้ี 

  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเรียนรูระเบียบทางการเงินของเจาหนาที่

การเงนิและบัญชี  และผลสัมฤทธิ์ของงาน  เพื่อนํามาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

  2.  นําผลของการศึกษาตามขอ 1 มาสรางแบบสอบถาม โดยแบงแบบสอบถามเปน              

3 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาใหครอบคลุมกับความมุงหมายและกรอบแนวคิดของการวิจัย 

  3.  นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นตามกรอบแนวคิดแลวนําเสนอผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 

เพื่อพิจารณาความครบถวน ความถูกตองและครอบคลุมเนื้อหาของการวิจัย แลวนํามาปรับปรุงแกไข

ตามท่ีผูเชี่ยวชาญแนะนํา (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นาถนภา นิลนิยม) 

  4.  การตรวจสอบหาคุณภาพของแบบสอบถาม 

   4.1 นําแบบสอบถามไปใชทดสอบใช (Try-Out) กับเจาหนาที่การเงินและบัญชีของ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 30 ชุดแรก 

   4.2 การหาคาอํานาจจําแนกเปนรายขอ (Discriminant Power) โดยใช  Item-total 

Correlation ซึ่งการเรียนรูระเบียบทางการเงิน มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.435 – 0.843 

(ตาราง 17 ภาคผนวก ข) และผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคาอํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.618 – 0.876 

(ตาราง 17 ภาคผนวก ข) สอดคลองกับ Nunnally และ Bernstein (1994) ไดนําเสนอวา คาอํานาจ

จําแนกเกินกวา 0.40 เปนคาที่ยอมรับได 
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   4.3 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) โดยใชคาสัมประสทิธ์ิแอลฟา 

(Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach ซึ่งการเรียนรูระเบียบทางการเงิน มีคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา อยูระหวาง 0.817 – 0.948 (ตาราง 17 ภาคผนวก ข) และผลสัมฤทธิ์ของงาน มีคาสัมประสิทธิ์

แอลฟา อยู ระหวาง 0.911 – 0.918 (ตาราง 17 ภาคผนวก ข) สอดคลองกับ  Nunnally และ 

Bernstein (1994) ไดนําเสนอวา คาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด ซึ่งอยูในระดับมากกวา 0.70 เปน

คาท่ียอมรับได 

  5.  นําผลที่ไดรับจากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญอีกครั้งเพื่อ

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา แลวจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปใชในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

 1.  ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามตามจํานวนกลุมตัวอยาง 

 2.  จัดทําหนังสือราชการเพื่อขอความอนุเคราะหและความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

จากสํานักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยแนบไปพรอมกับแบบสอบถามที่สงไปยังกลุม

ตัวอยาง ไดแก เจาหนาท่ีการเงนิและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 3.  ดําเนินการจัดสงแบบสอบถามทางงานสารบรรณถึงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี          

ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแตวันท่ี 12 - 26 มีนาคม 2562 จํานวน 109 ฉบับ ตามชื่อและคณะ/

หนวยงานท่ีสังกัดของกลุมตัวอยาง โดยจะแนบซองจดหมายตอบกลับไปพรอมกับแบบสอบถาม   

ซึ่งกําหนดใหสงจดหมายตอบกลับทางงานสารบรรณภายใน 15 วันหลังจากไดรับแบบสอบถาม 

 4.  เมื่อครบตามระยะเวลา 15 วัน ไดรับแบบสอบถามตอบกลับมา จํานวน 67 ฉบับ คิดเปน

รอยละ 61.47 ของแบบสอบถามที่สงไป ผูวิจัยจึงดําเนินการสงแบบสอบถามไปใหกลุมตัวอยางเดิมที่ยัง

ไมตอบแบบสอบถามกลับคืนมาอีกครั้ง จํานวน 42 ฉบับ และเมื่อครบกําหนดวันที่ 18 เมษายน 2562       

ปรากฏวาไดรับแบบสอบถามตอบกลับมาอีก 35 ฉบับ  ดังนั้น แบบสอบถามที่นําไปวิเคราะหขอมูลมี

จํานวนทั้งสิ้น 102 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.58 ของกลุมตัวอยาง  ซึ่งสอดคลองกลับ Aaker,Kumar 

และDay (2001)  ไดนําเสนอวา การสงแบบสอบถามตองมีอัตราตอบกลับอยางนอยรอยละ 20 จึงถือวา

ยอมรับได รวมระยะเวลาในการจัดเก็บรวบรวมขอมูลทั้งสิ้น 38 วัน 

 5.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ีไดรับและตรวจสอบความสมบูรณ 

ในการตอบ ซึ่งตอบสมบูรณทุกฉบับ จึงใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป 
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การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถาม  โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป 

โดยจําแนกแบงไดดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

โดยใชวิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมา

วิเคราะหหาคาทางสถิติ  ซึ่งประกอบดวย การหาคาความถ่ี (Frequency) และรอยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2–3 การวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูระเบียบทางการเงินและ         

ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใชวิธีประมวลผลทาง

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic)  โดยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติ  ซึ่ง

ประกอบดวยคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยนําเสนอขอมูล

ในรูปแบบตารางควบคู กับการบรรยายและการสรุปผลการดําเนินการวิจัย  ซึ่งไดกําหนดการ            

ใหคะแนนคาํตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด.  2553 : 121) 

  ระดับความคดิเห็นมากที่สุด   กําหนดให 5 คะแนน 

  ระดับคิดเห็นสําคญัมาก   กําหนดให 4 คะแนน 

  ระดับคิดเห็นสําคญัปานกลาง  กําหนดให 3 คะแนน 

  ระดับคิดเห็นสําคญันอย   กําหนดให 2 คะแนน 

  ระดับคิดเห็นสําคญันอยที่สุด   กําหนดให 1 คะแนน 

 จากนั้นดําเนินการหาคาคะแนนเฉลี่ยของคําตอบแบบสอบถาม โดยใชเกณฑในการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ย ดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด.  2553 : 121) 

  คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

 ตอนที่ 4 การทดสอบระหวางความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินและ        

ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชี  โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ 

(Multiple Correlation Analysis) การวิเคราะหความแตกตางความถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple 

Regression Analysis) 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

 1.  สถิติพื้นฐาน 

      1.1  รอยละ (Percentage) 

      1.2  คาเฉลี่ย (Mean) 

      1.3  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2.  สถิติท่ีใชในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

      2.1  การหาค าอํ านาจจํ าแนก เป น รายขอ  (Discriminant Power) โดยใช เทคนิ ค               

Item-total Correlation 

      2.2  การหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)  โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา 

(Alpha Coefficient)  ตามวิธีของ Cronbach 

 3.  สถิติที่ใชในการทดสอบคุณลักษณะตัวแปร  คือ  การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระ(Multicolinearity Test)  โดยใช Variance Inflation Factor (VIFs) 

4.  สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 

 4.1  การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) 

 4.2  การวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 



บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย  เรื่อง  ความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินกับ

ผลสัมฤทธ์ิของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูวิจัยไดนําเสนอผลการ

วิเคราะหขอมลูตามลําดับ ดังนี้ 

  1. สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  2. ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

  3. ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 เพื่อใหการนําเสนอขอมูลเปนที่ เขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ผูวิจัยไดกําหนด

สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

   
X    แทน คาเฉลี่ย (Mean) 

  S.D.   แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  F    แทน คาสถิติทดสอบท่ีใชพิจารณาในการแจกแจง แบบ F-distribution 

  t    แทน สถิติทดสอบที่ใชเปรียบเทียบใน t-distribution 

  p-value   แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 

      VIF      แทน คาทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

                                                                          (Variance Inflation Factor) 

      AdjR2   แทน คาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง 

      a       แทน คาคงที่ของสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ (Constant) 

   LFR   แทน คาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรยีนรูระเบียบทางการเงิน 

                                     โดยรวม 

  KN    แทน คาเฉลี่ยคะแนนความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนรูระเบียบทางการเงิน  

        ดานความรู 

     UN   แทน  คาเฉลี่ยคะแนนความคดิเห็นเก่ียวกับการเรียนรูระเบียบทางการเงนิ  

        ดานความเขาใจ 

  AN    แทน คาเฉลี่ยคะแนนความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรยีนรูระเบียบทางการเงิน  

        ดานการวิเคราะห 
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  AD    แทน คาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรยีนรูระเบียบทางการเงิน  

        ดานการนาํไปใช 

  ACH   แทน คาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของงานโดยรวม 

  QN   แทน คาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของงาน 

                              ดานปริมาณผลงาน 

  QL    แทน คาเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของงาน 

                              ดานคุณภาพผลงาน 
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ลําดับขั้นในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังตอไปนี้ 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่การเงนิและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการการเรียนรูระเบียบทางการเงินของเจาหนาที่การเงิน

และบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  ตอนที่  3 ความคิดเห็นเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  ตอนที่ 4 การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ และ

การสรางสมการพยากรณในการทดสอบความสัมพันธและผลกระทบของการเรยีนรูระเบียบทางการเงิน

ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่การเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบดวย 

เพศ อายุ ระดับการศกึษา ประเภทตําแหนง และประสบการณในการ 

  

ตาราง  2 ขอมูลท่ัวไปของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่การเงินและบัญชี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

1.  เพศ 

     1.1  ชาย 

     1.2  หญิง 

 

  9 

 93 

 

 8.82 

91.18 

รวม 102 100.00 

2.  อายุ 

     2.1  นอยกวา 25 ป 

     2.2  25 – 35 ป 

     2.3  35 – 45 ป 

     2.4  มากกวา 45 ป 

 

  8 

 41 

 42 

 11 

 

 7.84 

40.20 

41.18 

10.78 

รวม 102 100.00 

3.  ระดับการศึกษา 

     3.1  ปริญญาตรี 

     3.2  สูงกวาปริญญาตรี 

 

 75 

 27 

 

73.53 

26.47 

รวม 102 100.00 

4.  ประเภทตําแหนง 

     4.1  ขาราชการ 

     4.2  พนักงานปฏิบัติการ 

     4.3  ลูกจางชั่วคราว 

 

  6 

67 

29 

 

  5.88 

65.69 

28.43 

รวม 102 100.00 
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ตาราง  2  (ตอ) 

 

ขอมูลทั่วไปของเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

จํานวน 

(คน) 
รอยละ 

5.  ประสบการณในการทํางาน 

     5.1  นอยกวา 5 ป 

     5.2  5 - 10 ป 

     5.3  11 - 15 ป 

     5.4  มากกวา 15 ป 

 

 34 

 33 

 24 

 11 

 

33.33 

32.35 

23.53 

10.79 

รวม 102 100.00 

 

 จากตาราง 2 พบวา เจาหนาที่การเงินและบัญชี  สวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 91.18)  

อายุ 36 - 45 ป (รอยละ 41.18) รองลงมา  25 – 35 ป (รอยละ 40.20)  ระดับการศึกษา ปรญิญาตรี   

(รอยละ 73.53) ประเภทตําแหนงเปนพนักงานปฏิบัติการ (รอยละ 65.69) รองลงมาเปนลูกจางชั่วคราว  

(รอยละ 28.43) และประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป (รอยละ 33.33) รองลงมา 5 - 10 ป 

(รอยละ 32.35)   
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 ตอนที่  2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูระเบียบทางการเงินของเจาหนาที่การเงินและ

บัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 

ตาราง  3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูระเบียบทางการเงินโดยรวมและเปนรายดาน 

 ของเจาหนาที่การเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงิน X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ดานความรู 4.38 0.46 มาก 

2. ดานความเขาใจ 3.92 0.61 มาก 

3. ดานการวิเคราะห 4.00 0.61 มาก 

4. ดานการนําไปใช 4.27 0.60 มาก 

โดยรวม 4.14 0.49 มาก 

 

 จากตาราง 3 พบวา เจาหนาที่การเงนิและบัญชี  มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีการเรียนรู

ระเบียบทางการเงินโดยรวม อยูในระดับมาก (X = 4.14) เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูระดับมากทุกดาน  

โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก  ดังนี้  ดานความรู (X = 4.38) ดานการนําไปใช 

(X = 4.27) ดานการวิเคราะห (X = 4.00)  
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 ตาราง  4  ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรียนรูระเบียบทางการเงิน  ดานความรูเปนรายขอ 

                ของเจาหนาที่การเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงิน  

ดานความรู 
X S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ทานเชื่อวาระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด และสงผลใหเกิดการเรียนรูและนําไป

ปรับใชในงานไดอยางมีประสทิธิภาพ 

4.57 0.54 มากที่สุด 

2. ทานปฏิบัติตามกฎหมาย เก่ียวของของหนวยงานกํากับดูแล   

ตาง ๆ อยางเครงครัด สงผลใหเกิดความชํานาญในการนาํมา

ประยุกตใชในงานเปนอยางมาก 

4.52 0.56 มากที่สุด 

3. ทานมีความรูที่เก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับที่

เก่ียวของและที่ใชในการปฏิบัติงานดานการเงนิและบัญชีมาปรับใช

ในงานเสมอ 

4.15 0.60 มาก 

4. ทานแสวงหาโอกาสที่จะเพิ่มพูนองคความรูเก่ียวกับระเบียบทาง

การเงนิท่ีจะชวยใหเกิดการพัฒนาตนเองใหมีคุณคาอยูเสมอ 

4.29 0.53 มาก 

โดยรวม 4.38 0.46 มาก 

 

 จากตาราง 4 พบวา  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี  มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการเรียนรู

ระเบียบทางการเงิน ดานความรูโดยรวม อยูในระดับมาก (X = 4.38)  เมื่อพิจาณาเปนรายขออยูใน

ระดับมากที่สุด 2 ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอ 1 (X = 4.57) และขอ 2  

(X = 4.52) และอยูในระดับมาก 2 ขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ขอ 4 (X = 4.29) 

และ ขอ 3 (X = 4.15)  
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 ตาราง  5  ความคิดเห็นเก่ียวกับการเรยีนรูระเบียบทางการเงนิ ดานความเขาใจเปนรายขอ 

                ของเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงิน  

ดานความเขาใจ 
X S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ทานสามารถตีความตามระเบียบทางการเงินไดอยางถูกตอง 3.86 0.68 มาก 

2. ทานสามารถแยกแยะระเบียบใหเขากับการปฏิบัติงานไดอยาง

เหมาะสม 

3.97 0.67 มาก 

3. ทานมทีักษะดานระเบียบที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน โดย

สามารถสื่อสารใหคนอื่นเขาใจได 

4.01 0.68 มาก 

4. ทานมีความเขาใจระเบียบทางการเงินครอบคลุมทุกดานในการ

ปฏิบัติงาน 

3.82 0.70 มาก 

โดยรวม 3.92 0.61 มาก 

 

 จากตาราง 5  พบวา เจาหนาที่การเงินและบัญชี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการเรียนรู

ระเบียบทางการเงิน ดานความเขาใจโดยรวมอยูในระดับมาก (X = 3.92) อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยรียงลําดับคาเฉลี่ย จากมากไปหานอย  3  ลําดับแรก  ดังนี้  ขอ 3 

(X = 4.01) ขอ 2 (X = 3.97)  และขอ 1 (X = 3.86) 
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ตาราง  6  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดานการวิเคราะหเปนรายขอ  

  ของเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงิน  

ดานการวิเคราะห 
X S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ทานทําการวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจายเงินโดยการ

นําเอาระเบียบที่ใชในงานปจจุบันมาวิเคราะห เพื่อพัฒนางานให

ดีขึ้น 

3.90 0.74 มาก 

2. ทานสามารถวิเคราะหรายการเบิกจายที่เกิดข้ึนใหเปนไปตาม

หลักการและวิธีการตามระเบียบที่เก่ียวของ 

3.98 0.69 มาก 

3. ทานสามารถนําระเบียบที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกร 

ทั้งดานการเงนิและบัญชี มาวเิคราะห แยกแยะศึกษา เพื่อชวย

ทําใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น 

3.97 0.68 มาก 

4. ทานเชื่อมั่นวาการวิเคราะหและวินิจฉัยขอมูลการเบิกจายของ

หนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ ยอมมาจากความรอบรูดานระเบียบ

ทางการเงินที่มากพอ 

4.17 0.66 มาก 

โดยรวม 4.00 0.61 มาก 

 

 จากตาราง 6  พบวา  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการเรียนรู

ระเบียบทางการเงิน  ดานการวิเคราะห โดยรวม อยูในระดับมาก (X = 4.00)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3  ลําดับแรก  ดังนี้ ขอ 4 (X = 4.16)  

ขอ 2 (X = 3.98)  และขอ 3 (X = 3.97)   
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ตาราง  7  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดานการนาํไปใชรายขอ  

               ของเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

ดานการนาํไปใช 
X S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ทานนําความรู ความสามารถ และความชาํนาญดานระเบียบทาง

การเงนิมาปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อชวยใหผลงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4.24 0.66 มาก 

2. ทานสามารถนําความรูดานระเบียบทางการเงินมาเปนแนวทาง

ในการจัดการการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.22 0.64 มาก 

3. ทานใหความสําคัญกับขอมูลที่ไดรับจากประสบการณการเรยีนรู

เพิ่มเติมทางดานระเบียบทางการเงนิ มาแกไขปญหาในการ

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

4.29 0.67 มาก 

4. ทานปฏิบัติตามกฎหมาย เก่ียวของของหนวยงานกํากับดูแลตาง 

ๆ อยางเครงครัด สงผลใหเกิดความชาํนาญในการปฏิบัติงาน 

4.32 0.62 มาก 

โดยรวม 4.27 0.60 มาก 

 

 จากตาราง 7  พบวา เจาหนาที่การเงินและบัญชี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการเรียนรู

ระเบียบทางการเงิน  ดานการนําไปใช โดยรวม อยูในระดับมาก (X = 4.27) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 

อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้  ขอ 4 (X = 4.32)  

ขอ 3 (X = 4.29)  และขอ 1 (X = 4.24)   
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 ตอนที่ 3  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 

  ตาราง  8  ความคิดเห็นเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวมและเปนรายดาน ของเจาหนาที่การเงิน 

   และบัญชมีหาวิทยาลัยมหาสารคาม   

 

ผลสัมฤทธ์ิของงานโดยรวม X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ดานปริมาณผลงาน 4.16 0.50 มาก 

2. ดานคุณภาพผลงาน 4.21 0.49 มาก 

โดยรวม 4.19 0.47 มาก 

 

 จากตาราง  8 พบวา เจาหนาที่การเงนิและบัญช ี มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีผลสัมฤทธิ์

ของงานโดยรวม อยูในระดับมาก (X = 4.19) เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากทุกขอ โดย

เรียงลําดับคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี ้ดานคุณภาพผลงาน (X = 4.21) และดานปริมาณผลงาน  

(X = 4.16)  
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  ตาราง  9  ความคดิเห็นเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของงาน ดานปริมาณผลงาน เปนรายขอของเจาหนาที่ 

     การเงนิและบัญชีของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ดานปริมาณผลงาน 
X S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1.  ทานสามารถนําความรูดานระเบียบทางการเงินมาปรับใชกับ              

งานไดอยางครอบคลุมตองานท่ีรับผิดชอบ 

4.27 0.60 มาก 

2.  ทานมีจํานวนผลงานที่ปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนด 

3.92 0.66 มาก 

3.  ทานมีจํานวนผลงานที่ปฏิบัติไดตามปรมิาณงานท่ีกําหนดใน

แผนงานหรือเปาหมายขององคกรที่วางไว 

4.21 0.55 มาก 

4.  ทานมีปรมิาณผลงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนงตามความ

รับผิดชอบและหนาที่ 

421 0.60 มาก 

5.  ทานมีปริมาณผลงานเปนไปตามความคาดหวังหรือตาม

เปาหมายที่องคกรกําหนดไว 

4.18 0.55 มาก 

โดยรวม 4.16 0.50 มาก 

 

 จากตาราง 9 พบวา เจาหนาที่การเงินและบัญชี มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีผลสัมฤทธิ์

ของงาน ดานปริมาณผลงานโดยรวม อยูในระดับมาก (X = 4.16) อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลําดับ

คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3  ลําดับแรก  ดังนี้  ขอ 1  (X = 4.27)  ขอ 3 และ 4  (X = 4.21)  และขอ 

5  (X = 4.18)   
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 ตาราง  10  ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานคณุภาพผลงาน เปนรายขอ ของเจาหนาที่  

     การเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ดานคุณภาพผลงาน 
X S.D. 

ระดับ 

ความคิดเห็น 

1. ทานปฏิบัติงานไดถูกตองครบถวนเปนไปตามมาตรฐานท่ี

เก่ียวของและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

4.23 0.60 มาก 

2.  ทานไดสอบทานงานในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานเสมอ 

สงผลใหผลงานมีความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือไดอยางมาก 

4.27 0.53 มาก 

3.  ทานใชความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน เฉพาะอยาง

ยิ่งงานท่ีตองดําเนินการภายใตระเบียบทางการเงินไดอยางมือ

อาชีพ 

4.27 0.57 มาก 

4.  ทานสามารถนําเสนอผลงานทางการเงินไดอยางถูกตอง 

ครบถวน และสมบูรณจากการนําความรู 

ดานระเบียบทางการเงินมาใชอยางรอบคอบ  

4.19 0.52 มาก 

5.  ทานมีการรวบรวม ประเมิน สรุปและนาํเสนอรายงานอยาง

ระมัดระวัง แมนยํา เยี่ยงผูประกอบวิชาชพี 
4.11 0.61 มาก 

โดยรวม 4.21 0.49 มาก 

 

 จากตาราง 10 พบวา เจาหนาที่การเงนิและบัญชี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีผลสัมฤทธิ์

ของงาน ดานคุณภาพผลงาน โดยรวม อยูระดับมาก (X = 4.21) เมื่อพิจารณารายขอ อยูในระดับมาก

ทุกขอ โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดังนี้ ขอ 2 และ ขอ 3 (X = 4.27) ขอ 1  

(X = 4.21) และขอ 4 (X = 4.19)  
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   ตอนท่ี 4 การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคณู การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ และ 

การสรางสมการพยากรณในการทดสอบความสัมพันธและผลกระทบของการเรียนรูระเบียบทางการเงนิ 

ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผูวิจัยทําการ

วิเคราะหสหสัมพันธ การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ และการสรางสมการพยากรณตามที่ไดตั้ง

สมมุติฐาน  ดังนี้ 

  H1 :  การเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดานความรู มีความสัมพันธและผลกระทบกับ

ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  H2 :  การเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดานความเขาใจ มีความสัมพันธและผลกระทบกับ

ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  H3 :  การเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดานการวิเคราะห  มีความสัมพันธและผลกระทบกับ

ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

  H4 :  การเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดานการนําไปใช มีความสัมพันธและผลกระทบกับ

ผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

ผลการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณและการสรางสมการพยากรณ 

 

 ตาราง  11 การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณของการเรยีนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ 

    ของงานโดยรวมของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

ตัวแปร ACH KN UN AN AD VIF 

X 4.19 4.38 3.92 4.00 4.27  

S.D. 0.47 0.46 0.61 0.61 0.60  

ACH  0.657* 0.741* 0.738* 0.741*  

KN   0.546* 0.558* 0.652* 1.903 

UN    0.840* 0.573* 3.685 

AN     0.736* 5.099 

AD      2.819 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 11 พบวา ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันซึ่งอาจเกิดเปนปญหา 

Multicollinearity ดังนั้น ผูวิจัยทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIF ปรากฏวา คา VIF 

ของตัวแปรอิสระการเรียนรูระเบียบทางการเงิน มีคาตั้งแต 1.903 – 5.099  ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดง

วา ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันในระดับที่ไมเกิดปญหา Multicollinearity (Black. 2006 : 585) 

 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระการเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

ในแตละดาน พบวา มีความสัมพันธกับตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.657 – 0.741 จากนั้นผูวิจัยไดทําการวิเคราะห

การถดถอยแบบพหุคูณและสรางสมการพยากรณผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวม (ACH) ไดดังนี้ 

 

  ACH = 0.811 + 0.179KN + 0.327UN + 0.004AN + 0.303AD 

 

 ซึ่งสมการที่ไดนี้สามารถพยากรณคาผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวม (ACH) ไดอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 60.489 ; p = 0.000)  และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง 

(AdjR2) เทากับ 0.714 (ตาราง 12) เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระการเรียนรู

ระเบียบทางการเงินแตละดานกับตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวม (ACH) ปรากฏผลดังตาราง 12 
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 ตาราง  12 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์การถดถอยแบบพหุคูณของการเรียนรูระเบียบ 

   ทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวมของเจาหนาที่การเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัย 

   มหาสารคาม  

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

ผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวม 

t p-value สัมประสิทธ์ิ 

การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.811 0.249 3.253  0.002* 

1.  ดานความรู 0.179 0.077 2.333 0.022* 

2.  ดานความเขาใจ 0.327 0.081 4.051  0.000* 

3.  ดานการวิเคราะห 0.004 0.095 0.043 0.966 

4.  ดานการนาํไปใช 0.303 0.072 4.177 0.000* 

F  =60.489     p  =0.000    AdjR2= 0.702 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 12 พบวา การเรียนรูระเบียบทางการเงิน  ดานความรู (KN) ดานความเขาใจ (UN) 

และดานการนําไปใช (AD) มีความสัมพันธกับผลสัมฤทธ์ิของงานโดยรวม (ACH) อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 และสมมติฐานที่ 4 สําหรับการเรียนรู

ระเบียบทางการเงิน ดานการวิเคราะห (AN) ไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวม  (ACH) 

 เม่ือนําการเรียนรูระเบียบทางการเงิน  ดานความรู (KN) ดานความเขาใจ (UN) และดานการ

นําไปใช (AD)  ไปสรางสมการพยากรณของผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวม (ACH) ไดคาสัมประสิทธ์ิของการ

พยากรณปรับปรุง (AdjR2) เทากับ 0.705  (ตาราง 18 ภาคผนวก ค) โดยไดสมการพยากรณ ดังนี้ 

 

  ACH = 0.812 + 0.179KN + 0.329UN + 0.305AD 
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ตาราง  13  การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณของการเรยีนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ 

    ของงาน ดานปรมิาณผลงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

ตัวแปร QN KN UN AN AD VIF 

X 4.16 4.38 3.92 4.00 4.27  

S.D. 0.50 0.46 0.61 0.61 0.60  

QN  0.591* 0.702* 0.690* 0.682*  

KN   0.546* 0.558* 0.652* 1.903 

UN    0.840* 0.573* 3.685 

AN     0.736* 5.099 

AD      2.819 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 13 พบวา ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันซึ่งอาจเกิดเปนปญหา 

Multicollinearity ดังนั้น ผูวิจัยทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIF ปรากฏวา คา VIF 

ของตัวแปรอิสระการเรียนรูระเบียบทางการเงิน มีคาตั้งแต 1.903 – 5.099 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวา 

ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันในระดับที่ไมเกิดปญหา Multicollinearity (Black. 2006 :  585) 

 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระการเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

ในแตละดาน พบวา มีความสัมพันธกับตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานปริมาณผลงาน (QN) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.591 – 0.702 จากนั้นผูวิจัย

ไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสรางสมการพยากรณผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานปริมาณ

ผลงาน (QN) ไดดังนี้ 

 

  QN = 0.935 + 0.135KN + 0.353UN - 0.006AN + 0.298AD 

 

 ซึ่งสมการท่ีไดนี้สามารถพยากรณคาผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานปริมาณผลงาน (QN) ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 39.121 ; p = 0.000) และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ

ปรับปรุง (AdjR2) เทากับ 0.602 (ตาราง 14) เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 

การเรียนรูระเบียบทางการเงินแตละดานกับตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานปริมาณผลงาน (QN) 

ปรากฏผลดังตาราง  14 
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ตาราง  14  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิการถดถอยแบบพหุคูณของการเรียนรูระเบียบ 

   ทางการเงนิกับผลสัมฤทธ์ิของงาน  ดานปริมาณผลงานของเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี                    

   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ดานปริมาณผลงาน 
t p-value 

สัมประสิทธ์ิ 

การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.936 0.303 3.089 0.003* 

1.  ดานความรู 0.135 0.093 1.447 0.151 

2.  ดานความเขาใจ 0.353 0.098 3.609 0.000* 

3.  ดานการวิเคราะห   - 0.006 0.115 -0.056 0.956 

4.  ดานการนาํไปใช 0.298 0.088 3.383 0.001* 

F  = 39.121  p  =  0.000  AdjR2=  0.602 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 14 พบวา การเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดานความเขาใจ (UN) ดานการนําไปใช 

(AD) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอผลสัมฤทธิ์ของงาน  ดานปริมาณผลงาน (QN) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 และ 4 สําหรับการเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดาน

ความรู (KN) และดานการวิเคราะห (AN) ไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ของงาน  ดานปริมาณผลงาน 

(QN)  

  เมื่อนําการเรียนรูระเบียบทางการเงิน  ดานความเขาใจ (UN) ดานการนําไปใช (AD) ไป

สรางสมการพยากรณของผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานปริมาณผลงาน (QN) ไดคาสัมประสิทธ์ิของการ

พยากรณปรับปรุง (AdjR2) เทากับ 0.601  (ตาราง 19 ภาคผนวก ค) โดยไดสมการพยากรณ ดังนี้ 

   

  QN = 1.200 + 0.376UN + 0.348AD 
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ตาราง  15  การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณของการเรยีนรูระเบียบทางการเงินกับ 

  ผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานคุณภาพผลงานของเจาหนาท่ีการเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัย 

               มหาสารคาม  

 

ตัวแปร QL KN UN AN AD VIF 

X 4.21 4.38 3.92 4.00 4.27  

S.D. 0.49 0.46 0.61 0.61 0.60  

QL  0.666* 0.715* 0.722* 0.735*  

KN   0.546* 0.558* 0.652* 1.903 

UN    0.840* 0.573* 3.685 

AN     0.736* 5.099 

AD      2.819 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 15 พบวา ตัวแปรอิสระแตละดานมีความสัมพันธกันซึ่งอาจเกิดเปนปญหา 

Multicollinearity ดังนั้น ผูวิจัยทําการทดสอบ Multicollinearity โดยใชคา VIF ปรากฏวา คา VIF 

ของตัวแปรอิสระการเรียนรูระเบียบทางการเงิน มีคาตั้งแต  1.903 – 5.099 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดง

วา ตัวแปรอิสระมคีวามสัมพันธกันในระดับที่ไมเกิดปญหา Multicollinearity (Black. 2006  :  585) 

 เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระการเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

ในแตละดาน พบวา มีความสัมพันธกับตัวแปรตามผลสัมฤทธ์ิของงาน ดานคุณภาพผลงาน (QL) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง 0.666 – 0.735 จากนั้นผูวิจัย

ไดทําการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณและสรางสมการพยากรณผลสัมฤทธ์ิของงาน ดานคุณภาพ

ผลงาน (QL) ไดดังนี้ 
 

  QL = 0.687 + 0.224KN + 0.300UN + 0.015AN + 0.308AD 
 

 ซึ่งสมการท่ีไดนี้สามารถพยากรณคาผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานคุณภาพผลงาน (QL) ไดอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F = 54.592 ; p = 0.000) และคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ

ปรับปรุง (AdjR2) เทากับ 0.680 (ตาราง 16) เมื่อนําไปทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระการ

เรียนรูระเบียบทางการเงินแตละดานกับตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานคุณภาพผลงาน (QL)  

ปรากฏผลดังตาราง  16 
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ตาราง  16  การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิการถดถอยแบบพหุคูณการเรียนรูระเบียบ 

  ทางการเงนิกับผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานคุณภาพผลงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชี 

  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ดานคุณภาพผลงาน 
t p-value 

สัมประสิทธ์ิ 

การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.687 0.269 2.553  0.012* 

1.  ดานความรู 0.224 0.083 2.695 0.008* 

2.  ดานความเขาใจ 0.300 0.087 3.446  0.001* 

3.  ดานการวิเคราะห 0.015 0.102 0.142 0.887 

4.  ดานการนาํไปใช 0.308 0.078 3.935 0.000* 

F  = 54.592  p  =  0.000  AdjR2=  0.680 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

 จากตาราง 16 พบวา การเรียนรูระเบียบทางการเงิน  ดานความรู (KN) ดานความเขาใจ(UN) 

และดานการนําไปใช (AD) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอผลสัมฤทธิ์ของงาน  ดานคุณภาพ

ผลงาน (QL) อยางมนีัยสําคัญทางสถิตทิี่  0.05  จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 สมมติฐานที่ 2 และสมมติฐาน

ที่ 4 สําหรับการเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดานการวิเคราะห (AN) ไมมีความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์ของ

งาน  ดานคุณภาพผลงาน (QL)  

 เม่ือนําการเรียนรูระเบียบทางการเงิน  ดานความรู (KN) ดานความเขาใจ (UN) และดานการ

นําไปใช (AD)  ไปสรางสมการพยากรณของผลสัมฤทธ์ิของงาน ดานคุณภาพผลงาน (QL) ไดคา

สัมประสิทธิ์ของการพยากรณปรับปรุง (AdjR2) เทากับ 0.683 (ตาราง 20 ภาคผนวก ค) โดยไดสมการ

พยากรณ ดังนี้ 

 

  QL =  0.688 + 0.223KN + 0.309UN + 0.314AD 

 

 

 



  
บทที5่ 

 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  

 การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธ์ิของงานของ

เจาหนาท่ีการเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูวิจัยทําการสรุปและมีประเด็นสําคัญในการ

นําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

  1.  ความมุงหมายของการวิจัย 

  2.  สรุปผล 

  3.  อภิปรายผล 

  4.  ขอเสนอแนะ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 

 1.  เพื่อศึกษาการเรียนรูระเบียบทางการเงินของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 2.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 3.  เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงนิกับผลสัมฤทธ์ิของงานของ

เจาหนาที่การเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 4.  เพื่อทดสอบผลกระทบของการเรียนรูระเบียบทางการเงินที่มีตอผลสัมฤทธ์ิของงานของ

เจาหนาที่การเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

สรุปผล 

 

 การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของ

เจาหนาที่การเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 

  1.  เจาหนาที่การเงินและบัญชีสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 36 – 45 ป ระดับการศึกษา 

ปริญญาตรี ประเภทตําแหนง พนักงานปฏิบัติการ และมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป 

  2.  เจาหนาที่การเงินและบัญชี มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการเรียนรูระเบียบทาง

การเงินโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานความรู ดานความเขาใจ ดานการวิเคราะห 

และดานการนําไปใช 
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  3.  เจาหนาที่การเงินและบัญชี มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีผลสัมฤทธ์ิของงาน

โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานปริมาณผลงาน และดานคณุภาพผลงาน 

  4.  การเรียนรูระเบียบทางการเงินมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์ของ

งานโดยรวมและตัวแปรพยากรณผลสัมฤทธ์ิของงานโดยรวม (ACH) ไดแก ดานความรู (KN) ดานความ

เขาใจ (UN) และดานการนําไปใช (AD)  ซึ่งสามารถสรางสมการพยากรณ  ดังน้ี 

  

ACH = 0.812 + 0.179KN + 0.329UN + 0.305AD 

 

 เม่ือพิจารณาสมการพยากรณผลการปฏิบัติงานเปนรายดานพบวา 

  1.  ดานปริมาณผลงาน 

   QN = 1.200 + 0.376UN + 0.348AD 

  2.  ดานคณุภาพผลงาน 

   QL = 0.688 + 0.223KN + 0.309UN + 0.314AD   

  

อภิปรายผล 

 

 การวิจัย เรื่อง ความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงานของ

เจาหนาที่การเงนิและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 

  1.  เจาหนาที่การเงินและบัญชีมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีการเรียนรูระเบียบทาง

การเงินโดยรวม ดานความรู ดานความเขาใจ ดานการวิเคราะห และดานการนําไปใช อยูในระดับมาก 

เน่ืองจากในการทํางานดานการเงินและบัญชีตองทํางานโดยใชวิเคราะหและวินิจฉัยระเบียบที่เกี่ยวของ

ในการเบิกจายเงิน เพื่อใหสามารถใชระเบียบในการเบิกจายไดถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของระเบียบ

นั้น เจาหนาที่การเงินและบัญชีจึงจําเปนตองมีทั้ง ความรู ความเขาใจ การสามารถคิดวิเคราะห และ

สามารถนําไปใชใหเปน เพื่อใหการเบิกจายเงินมีความถูกตองครบถวนและเปนไปตามระเบียบที่กําหนด  

ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2553 : เว็บไซต) กลาววา 

ความรูความสามารถเฉพาะตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ไดแก มีความรูความสามารถในงาน มี

ความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบียบตาง ๆ และความรูทั่วไปๆ มีความสามารถในการศึกษา

และจัดการขอมูล วิเคราะหและสรุปเหตุผล เพื่อนําไปใชไดอยางถูกตอง และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

วิไลวรรณ  ศรีหาตา (2551 : บทคัดยอ) พบวา ประสิทธิภาพการเรียนรูมีความสัมพันธและผลกระทบ

เชิงบวกตอประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผูทําบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ดังนั้น  ผูทําบัญชี

ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงควรนําขอสนเทศท่ีไดจากการวิจัยครั้งน้ีไปใชเปนขอมูลในการพัฒนา

ศักยภาพของผูทําบัญชีในการเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่เกิดข้ึน ใหเกิดความเขาใจ สามารถนําความรูไปใชและ
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เปนแนวทางในการสงเสริม  สรางความเชื่อมันตอผูเก่ียวของทุกฝายในการกําหนดทิศทางในการบริหาร

ใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอไป 

 2.  เจาหนาที่การเงนิและบัญชีมีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวม

และเปนรายดานทุกดานอยูในระดับมาก  ไดแก  ดานปริมาณผลงานและดานคุณภาพผลงาน เนื่องจาก

ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนตัวชี้วัดความสําเร็จในการปฏิบัติงานที่สามารถบอกไดวาทํางานไดบรรลุตาม

เปาหมายท่ีตนวางไวและเปนไปตามวัตถุประสงคขององคกรหรือไม  ซึ่งการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

การเงินและบัญชีตองใชความละเอียดรอบคอบอยางสูงในการปฏิบัติงานที่มีปริมาณที่มากและตองมี

คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดและสิ่งสําคัญที่สุดคือตองถูกตองตามระเบียบที่กําหนด ดังน้ัน 

การเบิกจายเงินเพื่อขออนุมัติผูบริหารนั้น เจาหนาที่การเงินและบัญชีควรมีความรอบรูทั้งวิธีการปฏิบัติ

ขั้นตอน และระเบียบที่เก่ียวของอยางครบถวนเพียงพอที่สามารถอธิบายใหผูรับบริการและผูบริหาร     

มีความเขาใจไดงาย และทําใหงานออกมามีคุณภาพงานที่มีความนาเชื่อถือ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ 

Neely (1998) กลาววา การวัดที่นําไปเปรียบเทียบกับเปาหมาย และเปาหมายท่ีเปนปริมาณที่ชัดเจนก็

สามารถวัดการบรรลุเปาหมายไดงาย เปาหมายสวนที่เปนนามธรรม เรียกวามิติคุณภาพ (Quality 

Dimension) เชน การเขาถึง การยอมรับ ความเหมาะสม ความตอเนื่อง ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 

ความเปนธรรม ความเปนองครวม ความเคารพในสิทธิและศักดิศร ีความปลอดภัย ความทันการณ  

และสอดคลองกับแนวคิดของ อลงกรณ  มีสทุธาและสมิต สัชฌุกร (2549 : 120) กลาววา มาตรฐานของ

การปฏิบัติงานถูกกําหนดข้ึนตามแตชนิดของงาน โดยอยูในรูปของปริมาณ หรือคุณภาพของผลงาน เพื่อ

ใชวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคเพียงใด ดังนั้น มาตรฐานการ

ปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งที่ทาทายใหผูปฏิบัติงานพยายามท่ีจะปฏิบัติใหได เพื่อแสดงถึงความมีประสิทธิภาพ

ของตนเอง 

  3.  การเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดานความรู ดานความเขาใจ และดานการนําไปใช  

มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์งานโดยรวม และดานคุณภาพผลงาน  เนื่องจาก

ระเบียบทางการเงินมีหลากหลายตามลักษณะและวัตถุประสงคการเบิกจายของเงินแตละประเภท 

เจาหนาที่การเงินและบัญชีตองมีการเรียนรูและทําความเขาใจระเบียบทางการเงินตลอดเวลาเพราะ

ระเบียบทางการเงินมีการปรับเปลี่ยนใหทันสมัยเขากับสถานการณในปจจุบัน และสามารถนําไปใชได

อยางถูกตองตามประเภทและลักษณะของการเบิกจายเงิน เพ่ือใหการนําไปใชมีความถูกตองและมี

คุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับแนวความคดิของ วิลาวรรณ รพีพิศาล  (2549 : 

195) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิของงานหรือผลการปฏิบัติงาน ถือเปนสวนประกอบสําคัญในการควบคุม

ทรัพยากรบุคคลในองคการ ใหปฏิบัติงานตามเปาหมายที่กําหนด โดยที่ผลการปฏิบัติงานจะถูกนํามาใช

ตรวจสอบวาสมาชิกแตละคนขององคกรมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนตามที่

องคการคาดหวังไดอยางมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด เพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรใหเหมาะสมในอนาคต  และสอดคลองกับแนวความคิดของ บุษยมาศ แสงเงิน  



 70

(2554 : เว็ปไซต)  กลาววา การปฏิบัติราชการโดยใชความรู ความเขาใจ สามารถลงมือปฏิบัติไดดีหรือ

ใหเกินมาตรฐานท่ีมีอยู โดยมาตรฐานนี้อาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัด

ผลสัมฤทธิ์ท่ีสวนราชการกําหนดข้ึนอีกทั้งการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม

เปาหมายที่ยากหรือทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน 

  4.  การเรียนรูระเบียบทางการเงิน ดานความเขาใจ และดานการนําไปใช  มี

ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิของงาน ดานปริมาณผลงาน เนื่องจากการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการบัญชีและการเงิน มี กฎ ระเบียบ และขอกําหนดที่เก่ียวของหลายฉบับ 

ประกอบกับตองอาศัยความเขาใจและความเชี่ยวชาญในการนําระเบียบไปใชในการปฏิบัติงาน เพื่อให

การปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากและมีขั้นตอนที่ซับซอน ไดรับการปฏิบัติที่ถูกตองเปนไปตามกฎ ระเบียบ 

ขอกําหนดเจาหนาที่การเงินและบัญชีควรมีการศึกษาทําความเขาใจระเบียบทางการเงินที่เก่ียวของ และ

ตองนําหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดไวตามระเบียบใชอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของ 

ประชุม รอดประเสริฐ  (2545 : 333) กลาววา ภาระหนาที่และความรับผิดชอบตามคาํบรรยายลักษณะ

งาน  (Job Description) เปนปริมาณงานที่มีความยากและลึกซึ้ง เปนงานที่ตองใชวิชาชีพหรือเปนงาน

ที่จําเปนตองใชความรู ความเขาใจ และความสามารถในการนําไปใช ในอันท่ีกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ

เปาหมาย โดยงานนั้นตองปฏิบัติสําเร็จตามภาระงานที่รับผิดชอบและไดรับมอบหมายที่ผูปฏิบัติแตละ

คนไดรับอิทธิพลสําคัญตอปริมาณงานมีอยู 2 ประการ ไดแก ลักษณะของงาน ความหนาแนนของงาน 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ บังอร วุฒิสังข  (2553 : บทคัดยอ) พบวา เทศบาลตําบลศรีวิไลไมได

ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบัเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 

เรื่องการยืมเงินไปราชการ การยืมเงินจัดโครงการตาง ๆ และการจัดสงงบแสดงฐานะทางการเงิน โดย

การบริหารจัดการภายในองคกรเกิดความผิดพลาดทั้งดานขั้นตอน กระบวนการและวิธีการไมเปนไปตาม

แนวปฏิบัติที่กฎหมายกําหนดไว สงผลเสียตอบุคลากรและองคกรไดรับผลการประเมินผลงานขององคกร

ต่ําและไมไดรับเงินประโยชนตอบแทนพิเศษเต็มจํานวน ดังนั้นในการบริหารจัดการองคกรภาครัฐ

ผูปฏิบัติงานควรมีความเขาใจและปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบ กฎ เกณฑท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด 
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ขอเสนอแนะ 

 

 1.  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1  มหาวิทยาลัยมหาสารคามควรใหการอบรมหรือใหความรูดานระเบียบทางการเงินกับ

เจาหนาที่การเงนิและบัญชี เพื่อพัฒนาขยายความรู ความสามารถ และความชํานาญในวิชาชีพดานบญัชี

ใหไดรับความรอบรู ความเขาใจ มาใชในงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางาน ซึ่งถือเปนประโยชนอยาง

ยิ่งในการปฏิบัติงานใหมีความนาเชื่อถือ ถูกตอง และมีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งข้ึน 

  1.2  มหาวิทยาลัยมหาสารคามควรสรางความเขาใจในระเบียบทางการเงินท่ีใชในการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหเปนปจจุบันอยางตอเนื่องใหเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีเกิด

ความเขาใจอยางถูกตองและพรอมนําไปใชงานไดอยางเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

  1.3  เจาหนาที่การเงินและบัญชีควรตะหนักถึงการนําความรูและความเขาใจระเบียบทาง

การเงินมาใชในการปฏิบัติอยางรอบครอบ สามารถวิเคราะห แยกแยะระเบียบที่เหมาะสมกับการ

เบิกจายไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

  1.4  เจาหนาที่การเงนิและบัญชีควรใหความสําคัญและคํานึงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานที่

มีคุณภาพมีความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือได โดยใชความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน

เฉพาะอยางย่ิงการประมวลผลระเบียบทางการเงินที่นํามาเปนหลักเกณฑและวิธีการในการเบิกจายอยาง

มืออาชีพ เพื่อประโยชนสูงสุดตอองคกร 

  1.5  เจาหนาที่การเงนิและบัญชีควรศึกษาแนวทางในการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค 

ที่เกิดจากการเรียนรูระเบียบทางการเงินมาใชในการปฏิบัติงาน เพื่อใหสามารถนําความรูระเบียบทาง

การเงินมาใชประโยชนมากที่สุดในการปฏิบัติงานใหมีความนาเชื่อถือ เพื่อใหการปฏิบัติงานดานเงินและ

บัญชีมีปญหาและอุปสรรคนอยที่สุด 

 2.  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

  2.1  ควรศึกษาความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงาน

กับผูรับบริการดานการเงิน เนื่องจากผูรับบริการดานการเงินควรมีการเรียนรูระเบียบทางการเงินเพื่อให

ทราบถึงสิทธ์ิ หลักเกณฑและวิธีการในการเบิกจายตามลักษณะงานท่ีตนปฏิบัติไดอยางถูกตอง เพื่อให

งานวิจัยออกมามีประสิทธิภาพ และสามารถนําขอมูลจากการวิจัยไปประยุกตใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตรงเปาหมายมากย่ิงขึ้น 

  2.2  ควรศึกษาองคประกอบดานอื่น ๆ ที่สงผลตอการเรียนรูระเบียบทางการเงิน เชน พื้น

ฐานความรูความสามารถของนักบัญชีที่มีตอเรียนรูระเบียบทางการเงินและผลสัมฤทธิ์ของงานของ

เจาหนาที่การเงนิและบัญชี 
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  2.3  ควรมีการศึกษาวิจัย โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปแบบอ่ืน ๆ นอกเหนือจาก

การใชแบบสอบถาม เชน การวิเคราะหขอมูลเชิงลึก การสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความนาเชื่อถือ

มากยิ่งข้ึน และไดรับขอมูลท่ีหลากหลายประเภทสามารถนํามาวิเคราะหงานวิจัยไดหลายลักษณะ  

เปนตน กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 

  2.4  ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการเรียนรูระเบียบทางการเงินในแตละดาน  

เพื่อนํามาปรับปรุงพัฒนากระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 
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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการเรียนรูระเบียบทางการเงินกับผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

……….…………………………………………..…………………………………………………………………………………….. 

คําช้ีแจง 

1. แบบสอบถามขอมูลชุดนี้ แบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 ขอมลูทั่วไปของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

         จํานวน  5 ขอ 

 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูระเบียบทางการเงิน  จํานวน 16 ขอ 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธ์ิของงาน              จาํนวน 10 ขอ 

2. การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คําตอบของทานมีความสําคัญอยางย่ิงตอการวิเคราะหขอมูล 

ที่ใชในการวิจัย กรุณาตอบขอมูลใหครบถวนทุกขอ ทุกตอน เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้มีความเท่ียงตรงและ

เกิดประโยชนอยางแทจริง โปรดตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงและขอมูลท่ีทานตอบแบบสอบถาม

นี้จะเก็บเปนความลับ โดยจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเทานั้น 

3. หากทานตองการรบัรายการสรปุการวิจัย โปรดแนบนามชื่อและที่อยูของทานมาพรอมกับ

เอกสารแบบสอบถามฉบับนี้   

             (    ) ตองการ                        (    ) ไมตองการ 

4. หากทานมีปญหาหรือขอสงสัยประการใดเก่ียวกับแบบสอบถามชุดนี้ โปรดติดตอขาพเจา 

นางฤทัยรัตน มายร สรสันต หมายเลขโทรศัพท 091-867-1410 E-mail :mydear_oil@hotmail.com 

 

ผูวิจัยใครขอขอบพระคุณท่ีทานกรุณาสละเวลาในการใหขอมูลตอบแบบสอบถามและ 

ขอความกรุณาสงแบบสอบถามภายใน 15 วัน นับจากวันที่ไดรับแบบสอบถาม ขอขอบพระคุณ 

มา ณ โอกาสนี ้

 

 

 

(นางฤทัยรัตน  มารย  สรสันต) 

         นักวิชาการเงนิและบญัชี ปฏิบัติการ 

    สาํนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม          

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย ( / ) เพียงหนึ่งขอเทานั้น ใหตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 

 

 1. เพศ 

  (    )   ชาย   (    )   หญิง 

 

2. อายุ 

  (    )   นอยกวา 25 ป  (    )   25 – 35 ป 

  (    )   36 – 45 ป    (    )   มากกวา 45 ป 

 

 3. ระดับการศึกษา 

  (    )   นอยกวาปริญญาตรี  (    )  ปริญญาตรีหรือเทียบเทา

  (    )   สูงกวาปริญญาตรี 

 

 4. ประเภทตําแหนง 

  (    )   ขาราชการ   (    )   พนักงานมหาวิทยาลัย 

  (    )   ลูกจางชั่วคราว 

 

5. ประสบการณในการทํางาน 

  (    )   นอยกวา 5 ป  (    )   5 – 10 ป 

  (    )   11 – 15 ป   (    )   มากกวา 15 ป 
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ตอนที่ 2 ความคดิเห็นเกี่ยวกับการเรียนรูระเบียบทางการเงิน  

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับความคดิเห็นของทานมากที่สุดเพียงหน่ึงขอ

เทานั้น 

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงนิ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานความรู 

1. ทานเชื่อวาระเบียบ ขอบังคับตางๆ ที่เก่ียวของกับการ

ปฏิบัติงาน ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด และสงผลให

เกิดการเรียนรูและนําไปปรับใชในงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

     

2. ทานปฏิบัติตามกฎหมาย เก่ียวของของหนวยงาน

กํากับดูแลตาง ๆ อยางเครงครดั สงผลใหเกิดความ

ชํานาญในการนาํมาประยุกตใชในงานเปนอยางมาก 

     

3. ทานมคีวามรูท่ีเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบ ประกาศ และ

ขอบังคับที่เก่ียวของและท่ีใชในการปฏิบัติงานดานการเงิน

และบัญชีมาปรับใชในงานเสมอ 

     

4. ทานแสวงหาโอกาสที่จะเพิ่มพูนองคความรูเก่ียวกับ

ระเบียบทางการเงินท่ีจะชวยใหเกิด 

การพัฒนาตนเองใหมีคุณคาอยูเสมอ 

     

ดานความเขาใจ 

5. ทานสามารถตีความตามระเบียบทางการเงิน 

ไดอยางถูกตอง 

     

6. ทานสามารถแยกแยะระเบียบใหเขากับ 

การปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

     

7. ทานมทีักษะดานระเบียบที่เก่ียวของกับ 

การปฏิบัติงาน โดยสามารถสือ่สารใหคนอื่นเขาใจได 

     

8. ทานมีความเขาใจระเบียบทางการเงินครอบคลุมทุก

ดานในการปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ 2 (ตอ) 

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงนิ 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานการวิเคราะห 

9. ทานทําการวิเคราะหระเบียบที่ใชในการเบิกจายเงิน

โดยการนาํเอาระเบียบที่ใชในงานปจจุบันมาวิเคราะห 

เพื่อพัฒนางานใหดีขึ้น 

     

10. ทานสามารถวิเคราะหรายการเบิกจายที่เกิดข้ึน 

ใหเปนไปตามหลักการและวิธีการตามระเบียบที่เก่ียวของ 

     

11. ทานสามารถนาํระเบียบทีเ่ก่ียวของกับการดําเนินงาน

ขององคกร ทั้งดานการเงินและบัญชี มาวิเคราะห 

แยกแยะศกึษา เพื่อชวยทําใหเกิดการเรียนรูมากขึ้น 

     

12. ทานเชื่อม่ันวาการวิเคราะหและวินิจฉัยขอมูล 

การเบิกจายของหนวยงานที่มีประสิทธิภาพ ยอมมาจาก

ความรอบรูดานระเบียบทางการเงินที่มากพอ 

     

ดานการนําไปใช 

13.ทานนําความรู ความสามารถ และความชํานาญ 

ดานระเบียบทางการเงินมาปรับใชในการปฏิบัติงาน 

เพื่อชวยใหผลงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     

14. ทานสามารถนาํความรูดานระเบียบทางการเงิน 

มาเปนแนวทางในการจัดการการปฏิบัติงานได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

     

15. ทานใหความสําคัญกับขอมูลท่ีไดรับจากประสบการณ

การเรียนรูเพิ่มเติมทางดานระเบียบทางการเงิน มาแกไข

ปญหาในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

     

16.  ทานปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวของของหนวยงาน

กํากับดูแลตาง ๆ อยางเครงครดั สงผลใหเกิดความ

ชํานาญในการปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ 3 ความคดิเห็นเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงาน 

คําช้ีแจง : โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับระดับความคดิเห็นของทานมากที่สุดเพียงหน่ึงขอ

เทานั้น 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

ดานปริมาณผลงาน 

1.  ทานสามารถนําความรูดานระเบียบทางการเงิน 

มาปรับใชกับงานไดอยางครอบคลุมตองานที่รบัผิดชอบ 

     

2.  ทานมีจํานวนผลงานที่ปฏิบัติไดอยางมีคุณภาพสูงกวา

เกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

     

3.  ทานมีจํานวนผลงานที่ปฏิบัติไดตามปริมาณผลงาน 

ที่กําหนดในแผนงานหรือเปาหมายขององคกรที่วางไว 

     

4.  ทานมีปรมิาณผลงานท่ีเหมาะสมกับตําแหนง 

ตามความรับผิดชอบและหนาที่ 

     

5.  ทานมีปรมิาณผลงานเปนไปตามความคาดหวัง 

หรือตามเปาหมายที่องคกรกําหนดไว 

     

ดานคุณภาพผลงาน 

6. ทานปฏิบัติงานไดถูกตองครบถวนเปนไปตามมาตรฐาน

ที่เก่ียวของและเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 

     

7.  ทานไดสอบทานงานในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน

เสมอ สงผลใหผลงานมีความถูกตอง ครบถวนและเชื่อถือ

ไดอยางมาก 

     

8.  ทานใชความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน 

เฉพาะอยางย่ิงงานที่ตองดําเนินการภายใตระเบียบทาง

การเงนิไดอยางมืออาชีพ 

     

9.  ทานสามารถนําเสนอผลงานทางการเงินไดอยาง

ถูกตอง ครบถวน และสมบูรณจากการนําความรู 

ดานระเบียบทางการเงินมาใชอยางรอบคอบ  
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ตอนที่ 3 ตอ 

 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

10. ทานมีการรวบรวม ประเมิน สรุปและนําเสนอ

รายงานอยางระมัดระวัง แมนยํา เย่ียงผูประกอบวิชาชีพ 
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ภาคผนวก  ข 

คุณภาพของเคร่ืองมือ 
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ตาราง  17 คาอํานาจจําแนกรายขอ  และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 

ขอ คาอํานาจจําแนก  (r) คาความเชื่อมั่น 

1.  การเรียนรูระเบียบทางการเงนิ   

     1.1  ดานความรู  0.817 

1 0.435  

2 0.520  

3 0.743  

4 0.613  

     1.2  ดานความเขาใจ  0.892 

5 0.756  

6 0.832  

7 0.608  

8 0.733  

     1.3  ดานการวิเคราะห  0.893 

9 0.819  

10 0.839  

11 0.746  

12 0.665  

     1.4  ดานการนาํไปใช  0.948 

13 0.816  

14 0.818  

15 0.755  

16 0.843  
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ตาราง  17 (ตอ) 

 

ขอ คาอํานาจจําแนก  (r) คาความเชื่อมั่น 

2.  ผลสัมฤทธิข์องงาน   

     2.1  ดานปริมาณผลงาน  0.911 

1 0.690  

2 0.618  

3 0.682  

4 0.716  

5 0.758  

     2.2  ดานคุณภาพผลงาน  0.918 

6 0.794  

7 0.816  

8 0.628  

9 0.819  

10 0.876  
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ภาคผนวก  ค 

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
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ตาราง  18 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิการถดถอยกับการเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

   ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวม ของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย 

    มหาสารคาม 

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงนิ 

ผลสัมฤทธิ์ของงานโดยรวม 

t p-value สัมประสิทธิ์ 

การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.812 0.248 3.271 0.001* 

1.  ดานความรู 0.179 0.076 2.351 0.021* 

2.  ดานความเขาใจ 0.329 0.053 6.201 0.000* 

3.  ดานการนาํไปใช 0.305 0.060 5.049 0.000* 

F = 81.481  p = 0.000  AdjR2 = 0.705   

*   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั  0.05 

 

ตาราง  19 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิการถดถอยกับการเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

              ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานปริมาณผลงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย 

              มหาสารคาม 

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงนิ 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ดานปริมาณผลงาน 
t p-value 

สัมประสิทธิ์ 

การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 1.200 0.242 4.954 0.000* 

1.  ดานความเขาใจ 0.376 0.062 6.028 0.000* 

2.  ดานการนาํไปใช 0.348 0.064 5.437 0.000* 

F = 77.076  p = 0.000  AdjR2 = 0.601   

*    มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

 

 

 



91  

 

ตาราง  20 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธ์ิการถดถอยกับการเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

              ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ของงาน ดานคุณภาพผลงานของเจาหนาที่การเงินและบัญชีมหาวิทยาลัย 

               มหาสารคาม 

 

การเรียนรูระเบียบทางการเงิน 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ดานคุณภาพผลงาน 
t p-value 

สัมประสิทธิ์ 

การถดถอย 

ความคลาดเคลื่อน 

มาตรฐาน 

คาคงที่  ( a ) 0.688 0.268 2.569 0.012* 

1.  ดานความรู 0.223 0.082 2.707 0.008* 

2.  ดานความเขาใจ 0.309 0.57 5.394 0.000* 

3.  ดานการนําไปใช 0.314 0.065 4.823 0.000* 

F = 73.518   p = 0.000  AdjR2 = 0.683   

*    มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
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ภาคผนวก  ง 

หนังสือขอความอนุเคราะห 
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