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ความเสีย่งและการจัดการความเสี่ยง 
(Risks and Risk Management) 

 
สมาน อัศวภูมิ0

1 
 
บทคัดยอ 
 ความเสี่ยงเปนปจจัยคุกคามท่ีสรางปญหาใหกับการดําเนินงานในองคการไดเสมอ
โดยเฉพาะการดําเนินงานในยุคโลกาภิวัฒนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางท่ีเปนอยูใน
ปจจุบัน ขณะเดียวกันหากองคการไมตองการเสี่ยงและบริหารงานแบบรักษาสภาพไปวัน ๆ ก็
อาจจะนําไปสูปญหาท่ีมากกวา หรือลมสลายไดในท่ีสุด ดังนั้นนักบริหารสมัยใหมจึงควรเขา
ใจความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในระดับท่ีทําใหการดําเนินงานขององคการบรรลุตาม
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวและมีปจจัยเสี่ยงใหนอยท่ีสุด บทความนี้อาจจะไมสามารถใหสาระ
เก่ียวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงไดท้ังหมด แตเชื่อวาจะเปนความเขาใจเบื้องตน
และเปนฐานคิดท่ีสามารถชวยใหการบริหารงานมีความเสี่ยงนอยลงพอสมควร โดยการ
นําเสนอความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยง ความหมายและกระบวนการจัดการความเสี่ยง และ
แนวทางในการดําเนินการในแตละข้ันตอนของกระบวนการในการจัดการความเสี่ยง ดัง
สาระสําคัญท่ีจะนําเสนอตอไป  
คําสําคัญ: ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง 
 
Abstract  

Risks are threat factors that commonly cause problems in organization 
operations, especially working in the age of globalization and rapid changes. At 
the same time, if the organizations do not want to take risks, just maintaining 
their status quo, it is likely that they might face more difficult problems or even 
worse, not function totally. So, the new era administrators should know and be 
able to handle risks, at least, in some extends in order to lead the organizations 
to meet the objectives with minimum risks as much as possible.  This article, 
although it might not cover all we need to know on risks, should provide basic 
understanding and foundation on the topic and assist management to minimum 
risks.  The coverage of the article includes the basic understanding of risks, risk 

                                                           
1 รองศาสตราจารย, ดร., ขาราชการบํานาญ และอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  (Associate 
Professor, Ph. D. , Retired Government Official and Part- Time Lecturer at Sisaket Rajabhat 
University)  
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management definition and processes, and some guidelines on each step of risk 
management processes. Details are as follows.    
Keywords: risks, risk management 
 
ความนํา 
 ความเสี่ยงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดเสมอ ท้ังในการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือการทํางาน
ตาง ๆ อันเนื่องมาจากไมมีใครลวงรูอนาคตได แมวาเราจะมีวิธีการในการคาดคะเนสิ่งท่ีนาจะ
เกิดข้ึนในอนาคตไดบาง แตตองเผื่อความคลาดเคลื่อนไวระดับหนึ่งเสมอ นี่คือท่ีมาของความ
เสี่ยงในการดําเนินชีวิตและการทํางานของคนเรา ผูเขียนเชื่อวาผูอานอาจจะทราบหรือเคยมี
สวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานมาแลว และกระบวนการข้ันตนในการวางแผนก็คือ 
การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และการพยากรณอนาคต เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจใน
การวางแผน แตกระนั้นก็ตาม บอยครั้งเราจะตองมีการปรับแผนเปนระยะ ๆ อยูเสมอ ซ่ึงก็
เปนเรื่องปกติของการดําเนินงานในองคการ จนนํามาซ่ึงคํากลาวท่ีวา “แผนมีไวแกไข” 
อยางไรก็ตาม แผนท่ีดีควรจะมีความเปนไปไดในการปฏิบัติและมีความจําเปนในการปรับแก
ใหนอยท่ีสุด สวนความเบี่ยงเบนท่ีจะเกิดข้ึนจากแผนท่ีวางไว หรืออุปสรรคท่ีคาดไมถึงขณะ
วางแผนนั้น เปนสิ่งท่ีผูบริหารตองดําเนินการแกไข และนี่เปนท่ีมาของศาสตรวาดวยการ
จัดการความเสี่ยง ดังจะไดกลาวถึงและทําความเขาใจกันตอไป 
 
ความหมายของความเส่ียง 
 ความเสี่ยงในความหมายของการดําเนินชีวิตประจําวัน คือ สิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
บังเอิญ หรือคาดไมถึง เชน เดินเลนอยูดี ๆ ก็มีวัตถุลอยฟาหลนมาโดนหัวเรา เปนตน บางครั้ง
เราอาจจะพอเขาใจวาทําสิ่งนั้นเปนเรื่องเสี่ยง แตอยากทําดู หรือไมมีทางเลี่ยงก็ตองเสี่ยงเอา 
เชน การเดินเทาเปลาในท่ีเปลี่ยวอาจจะโดนงูฉก หรือตะขาบตอยได แตไมมีรองเทาและ
จําเปนตองไปหาอาหารมากิน มันก็เลยตองเสี่ยงเอา อยางนี้ก็เปนได ดังความหมายใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซ่ึงนิยาม “เสี่ยง” ไววาลอง
เผชิญดู หรือลองทําในสิ่งท่ีอาจจะใหผลไดสองทาง คือผลทางดี หรือทางไมดี เปนตน สวน
พจนานุกรม Longman (2001) นิยามความเสี่ยง หรือ risk วา เปนสภาวะท่ีเปนไปไดวา
ผลเสีย หรือไมดีอาจจะเกิดข้ึนกับสิ่งท่ีจะดําเนินการ ขณะท่ีพจนานุกรมทางการศึกษา 
(Collins III and O’Brien, 2003) นิยามความเสี่ยงไววา เปนสภาวะท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวาง
ความไมรู (โง) กับความรู (ฉลาด) ซ่ึงอาจจะมีผลไดท้ังแงบวกและแงลบ แตความเสี่ยงตาม
ความหมายในทางวิชาการ โดยเฉพาะในการบริหาร หรือการจัดการนั้นมีการอธิบายท่ี
แตกตางไปจากความเสี่ยงในความหมายปกติท่ีกลาวมาแลวขางตน ดังนี้  
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 Dessler (1999) กลาววานักบริหารมักจะตองตัดสินใจในสามสถานการณ คือ 
สถานการณท่ีมีความแนนอน (Certainty) สถานการณท่ีไมแนนอน (Uncertainty) และ
สถานการณท่ีมีความเสี่ยง (Risk) โดยอธิบายวา ในสถานการณท่ีมีความแนนอนนั้น ผูบริหารมี
ขอมูลและเหตุผลสนับสนุนเพียงพอวา สิ่งท่ีจะตัดสินใจทํานั้นมีผลเปนบวก ขณะท่ีใน
สถานการณท่ีไมแนนอนนั้น ขาดท้ังขอมูลและเหตุผลสนับสนุนในการตัดสินใจวาจะสงผลไปใน
ทิศทางใด สวนในสถานการณท่ีมีความเสี่ยงนั้น ผูบริหารอาจจะมีขอมูลและเหตุผลสนับสนุน
เพียงพอ หรือคอนขางจะเพียงพอวาสิ่งท่ีจะตัดสินใจทํานั้น มีผลคอนขางจะเปนบวกมากกวา
การเลือกอีกทางหนึ่ง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ Robbins และ Coulter (2005) โดย
นักวิชาการท้ังสองทานนี้ ไดอธิบายและยกตัวอยางประกอบแนวคิดดังกลาว ดังนี้ 
 ในสถานการณท่ีมีความแนนอนนั้น ผูบริหารตัดสินใจไดถูกตองเพราะผลลัพธของ
ทางเลือกมีความชัดเจนอยูแลว เชน การท่ีฝายการเงินจะตัดสินใจฝากเงินของบริษัทกับ
ธนาคารใด เขายอมรูแตตนแลววาธนาคารไหนใหดอกเบี้ยอัตราเทาใด คํานวณรายรับลวงหนา
ไดเลย แตในความเปนจริง สถานการณท่ีมีความแนนอนแบบนี้ไมคอยมี สวนใหญจะอยูใน
สถานการณท่ีมีความเสี่ยงในระดับใดระดับหนึ่งเสมอ ซ่ึงความเสี่ยงจะมากหรือนอย ข้ึนอยูกับ
ขอมูลประกอบการตัดสินใจ ประสบการณ และทางเลือกท่ีมีอยู เชน การท่ีผูจัดการสกีรีสอรท
จะตัดสินใจเพ่ิมลิฟทบริการใหกับลูกคาในบางจุดหรือไมนั้นข้ึนอยูกับทุนท่ีนํามาติดตั้งลิฟท 
ประวัติของหิมะตกในชวงปท่ีผานมา ขอมูลลูกคาท่ีมาใชบริการ เพ่ือพิจารณาวารายไดท่ีพึงได
และรายจายท่ีตองลงทุนจะคุมหรือไม หากมีแนวโนมวาคุมทุน คําตอบก็คือ “(เสี่ยง) 
ดําเนินการได” เปนตน สวนในกรณีท่ีมีความไมแนนอนนั้น ผูบริหารจะไมมีความชัดเจนวา
ผลลัพธจะออกมาอยางไร และท่ีสําคัญคือ ไมสามารถท่ีจะหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจ
ไดเลย ท้ังนี้เพราะมีขอจํากัดดานขอมูล ประกอบกับสถานการณเชิงจิตวิทยาท่ีสรางปญหาตอ
การตัดสินใจดวย  
 Morden (2007) นิยามความเสี่ยงในมุมมองของนักยุทธศาสตรวาเพ่ือประโยชน
สูงสุดในการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงในการตัดสินใจข้ึนอยูกับคุณลักษณะสอง
ประการตอไปนี้คือ ประการแรกความรูเก่ียวกับทางเลือกท่ีจะตัดสินใจมีมากนอยเพียงใด และ
ประการท่ีสองคือความรู เ ก่ียวกับผลลัพธ ท่ีจะเกิดจากทางเลือกแตละทางเลือกท่ีใช
ประกอบการตัดสินใจ 
 นิยามความเสี่ยงในหนังสือปกขาวของ CLUSIF (2009) ตั้งอยูบนฐานของสองปจจัย 
คือ ทรัพยสินและภัยคุกคาม โดยอธิบายวาทรัพยสินขององคการ หมายถึง สิ่งมีคาขององคการ
และปจจัยในการดําเนินงานขององคการ ซ่ึงประกอบดวยทรัพยสินหลักและทรัพยสิน
สนับสนุน ทรัพยสินหลักหมายถึงกระบวนและกิจกรรมในการดําเนินงาน กับสารสนเทศของ
องคการ สวนทรัพยสนับสนุน หมายถึง อุปกรณท่ีใชในการดําเนินงาน ซอฟตแวร เครือขาย
การดําเนินงาน บุคลากร ขอสรุปพ้ืนฐานในการดําเนินงาน และสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ ขององคการ 
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สําหรับภัยคุกคามขององคการนั้นหมายถึง เหตุการณหรือวิธีการท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงโดยตรง 
หรือการกระทํา หรือวิธีการท่ีอาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงโดยออม ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากท้ัง
สองสิ่งท่ีกลาวมาขางตน และพฤติกรรมท่ีไมเปนความเสี่ยงโดยตรง แตอาจจะนําไปสูความ
เสี่ยงตามมา เชน การใชอุปกรณโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน และความเสี่ยงก็คือสิ่งท่ีจะ
เกิดข้ึนและเปนภัยคุกคามตอทรัพยสินขององคการ ซ่ึงถาหากรูและปองกันไดก็ไมใชความ
เสี่ยงขององคการ 
 Robbins และ Coulter (2005) นิยามความเสี่ยงไววาเปนสถานการณท่ีผูตัดสินใจใน
การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งยังพอจะคาดเดาผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจดังกลาว
ไดในระดับหนึ่ง แปลวาคาดเดาผลลัพธไดมากก็จะมีความเสี่ยงนอย และในทางตรงกันขาม ถา
คาดเดาไดนอยก็จะมีความเสี่ยงสูง 
 Berg (2010) ใหความเห็นเก่ียวกับความเสี่ยงวา เปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไมไดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน หรือการดําเนินงานในองคการ มีผูใหนิยามความเสี่ยงไวหลากลักษณะแตกตาง
กัน แตโดยท่ัวไป จะหมายถึงความไมแนนอนของผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนจากการดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่ง และสิ่งท่ีมีอิทธิพลท่ีจะสงผลตอผลลัพธในการดําเนินงานขององคการ อาจจะเปน
เหตุการณหรือผลของเหตุการณท่ีสงผลตอการดําเนินงานซ่ึงไมเปนไปตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว 
 กลุมงานวางแผนยุทธศาสตรของรัฐบาลออสเตรเลียตอนใต นิยามความเสี่ยงวาเปน
โอกาสท่ีบางสิ่งบางอยางท่ีอาจจะเกิดข้ึนและสงผลสําคัญตอวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ซ่ึง
วัดไดจากสภาวะท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบของสิ่งท่ีเกิดข้ึนดังกลาว 
 กระทรวงคมนาคมของประเทศสหรัฐอเมริกานิยามความเสี่ยงวา เปนสิ่งซ่ึงเปน
อันตราย (Hazard) ท่ีไมไดควบคุมกําจัดออกไป และคําวาสิ่งท่ีเปนอันตรายนั้นหมายถึง 
เง่ือนไข เหตุการณสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสภาวการณท่ีสามารถกอใหเกิดสิ่งท่ีไมพึงปรารถนา หรือ
ไมไดวางแผนเอาไว 
 จากแนวคิดและนิยามความเสี่ยงท่ีนําเสนอไปขางตน พอสรุปไดวา ความเสี่ยงเปนสิ่ง
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยบังเอิญ หรือท่ีเราคาดไมถึงอันเนื่องมาจากความรูและขอมูลท่ีเรามีอยู
ขณะท่ีมีการวางแผนดําเนินการนั้นยังไมชัดเจน หรือมากพอท่ีจะตัดสินใจไดดีกวาท่ีวางแผนไว 
อยางไรก็ตามหากผูบริหารและคณะทํางานไดตระหนัก ตั้งขอสังเกต และระบุสิ่งท่ีพึงระวังไว
ตั้งแตตน หรือเม่ือมีความรูและขอมูลใหมท่ีพอจะคาดเดาสิ่งท่ีอาจจะเกิดข้ึนและทําใหการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงค ก็จะไดหาทางปองกัน หรือแกไขไดทันเวลาก็จะทําให
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนกับองคการลดลง หรือไมเกิดข้ึนได  
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การจัดการความเส่ียง 
 การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หรือท่ีนักวิชาการบางทานเรียกวาการ
บริหารความเสี่ยงนั้นมีแนวคิดและกระบวนการในการดําเนินงานแตกตางกันไป เชน Collins 
III และ O’Brien (2003) นิยามการจัดการความเสี่ยงไววา การดําเนินการเพ่ือควบคุมหรือทํา
ใหปจจัยท่ีอาจจะสงผลในลักษณะท่ีเปนความเดือดรอน ภัยคุกคาม ความสูญเสีย หรือ
อันตราย และในทางการศึกษาอาจจะหมายถึงกิจกรรมท่ีเกิดระหวางการจัดการเรียนการสอน
ท้ังในและนอกหลักสูตร ซ่ึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนดังกลาวอาจจะทําใหการเรียนการสอนไมเปนไปตาม
แผนท่ีวางไว 

CLUSIF (2009) อธิบายวาเปาหมายของการจัดการความเสี่ยงมีสองประการคือ การ
ดําเนินการโดยตรงกับความเสี่ยงแตละดานตามนโยบายการจัดการ ความเสี่ยงขององคการ 
และการจัดการความเสี่ยงโดยรวมและทางออมกับสิ่งท่ีองคการเห็นวาเปนความเสี่ยงตาม
นโยบายการจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดความเสี่ยงเทา ท่ีเปนไปได และ CLUSIF เสนอ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงไว 4 ข้ันตอน คือ 

1. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซ่ึงมีสิ่งท่ีตองดําเนินการสองเรื่องคือ 
การวิเคราะหความเสี่ยง การระบุประเด็นความเสี่ยงและประมาณการระดับความเสี่ยงกับการ
ประเมินผลท่ีจะเกิดข้ึนกับความเสี่ยง 

2. การจัดกระทํากับความเสี่ยง (Risk Treatment) ซ่ึงอาจจะทําไดหลายแนวทาง 
เชน การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การยายความเสี่ยง หรือการคงความเสี่ยงไว
ตอไป 

3. การยอมรับกับความเสี่ยง 
4. การสื่อสารเก่ียวกับความเสี่ยง  

 Berg (2010) กลาวถึงความหมายของการบริหารความเสี่ยงไววา มีหลายแนวคิด บาง
แนวคิดก็จะนิยามวาเปนกระบวนการในการตัดสินใจ แตไมรวมถึงนิยามและการวิเคราะห
ความเสี่ยง และบางแนวคิดจะรวมกระบวนการท้ังหมดคือ การนิยามความเสี่ยง การวิเคราะห
ความเสี่ยง และการตัดสินใจเก่ียวกับความเสี่ยงท่ีตองจัดการ เปนตน สวน Berg เองเห็นวา
การจัดการความเสี่ยงเปนวิธีการเชิงระบบท่ีจะกําหนดแนวทางในการดําเนินการกับความไม
แนนอนท่ีจะเกิดข้ึน โดยการระบุ วิเคราะห ทําความเขาใจ ดําเนินการ และการสื่อสาร
เก่ียวกับความเสี่ยงเหลานั้น และ Berg เสนอกระบวนการจัดการความเสี่ยงไวดังนี้  

1. การกําหนดขอบเขตของบริบท (Establishing context)  
2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk identification)  
3. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk analysis)  
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)  
5. การควบคุมและดําเนินการเก่ียวกับความเสี่ยง (Risk control and coverage)  
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6. การกํากับและทบทวนความเสี่ยง (Risk monitoring and review) 
และถาขอบเขตของความเสี่ยงยังไมเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยงอาจจะ

ดําเนินงานแบบวงจรตอเนื่องในข้ันตอนท่ี 4-6 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของความ
เสี่ยง 

กลุมแผนงานของรัฐบาลออสเตรเลียตอนใต (Government of South Australia, 
2002) อธิบายการจัดการความเสี่ยงวาเปนเรื่องท่ีไมยาก แตตองใชความสามารถในการระบุ
และจัดกระทํากับความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินงาน เปนกระบวนการเชิงระบบใน
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ การวิเคราะหและกําหนดประเด็นความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยง จัดกระทําเก่ียวกับความเสี่ยง และการกํากับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึน และกลุมงานดังกลาว
เสนอกระบวนการในการจัดการความเสี่ยงไวดังนี้  

1. กําหนดขอบเขตบริบทของความเสี่ยง (Establish the Context) 
2. ระบุความเสี่ยง (Identify Risks)  
3. วิเคราะหและประเมินผลลัพธของความเสี่ยง (Analyze and Evaluate Risks)  
4. พัฒนายุทธศาสตรในการจัดกระทํากับความเสี่ยง (Develop Risk Treatment 

Strategies) 
5. กํากับและทบทวนความเสี่ยง (Monitor and Review) 
จากแนวคิดและกระบวนการในการจัดการกับความเสี่ยงท่ีนําเสนอไปขางตน พอสรุป

ไดวา การจัดการความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการในการคาดการณความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิด
ข้ึนกับองคการโดยรวมหรือการดําเนินงานตามแผนงานโครงการตาง ๆ ขององคการ มีแผน
และวิธีการดําเนินงานเพ่ือปองกัน หรือลด และขจัดความเสี่ยงดังกลาว มีการดําเนินการตาม
แผนและวิธีการท่ีกําหนดไว และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความ
เสี่ยงดังกลาวเพ่ือการดําเนินงานขององคการเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว และ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงมี 4 ข้ันตอน ซ่ึงอาจจะดําเนินการตามลําดับ หรือยอนกลับกัน
ไปมาระหวางข้ันตอนเหลานั้นตามความเหมาะสมและเง่ือนไขท่ีเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน
ขององคการ และข้ันตอนท้ัง 4 ข้ันตอนประกอบดวย 

1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 
2. การจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Management Plan Formulation)  
3. ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ( Risk Treatment Plan 

Implementation)  
4. การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Evaluation)  
ซ่ึงมีสาระและแนวปฏิบัติดังนี้ 
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การระบุความเส่ียง 
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เปนข้ันตอนท่ีสําคัญในการจัดการความ

เสี่ยง เพราะองคการตองรูแตตนวามีความเสี่ยงอะไรบาง อยางไร ซ่ึงโดยท่ัวไปแลวความเสี่ยง
ในองคการมีสองลักษณะใหญ ๆ คือ ความเสี่ยงขององคการโดยรวม และความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานขององคการ 

CLUSIF (2009) อธิบายวาเปาหมายของการจัดการความเสี่ยงมีสองประการคือ การ
ดําเนินการโดยตรงกับความเสี่ยงแตละดานตามนโยบายการจัดการความเสี่ยงขององคการ 
และการจัดการความเสี่ยงโดยรวมและทางออมกับสิ่งท่ีองคการเห็นวาเปนความเสี่ยงตาม
นโยบายการจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดความเสี่ยงเทาท่ีเปนไปได ในการระบุความเสี่ยงของ
องคการจะเปนอยางไรและแบบไหน ข้ึนอยูกับลักษณะขององคการ และการนิยามความเสี่ยง
ขององคการนั้น ๆ แตไมวาจะเปนองคการแบบไหน และนิยามความเสี่ยงวาอยางไร การระบุ
ความเสี่ยงนั้นควรจะมีการวิเคราะหภาระงานและกิจกรรมขององคการท้ังหมด วามีอะไรบาง 
และทําอยางไร จุดวิกฤติท่ีอาจจะสรางปญหา หรืออุปสรรคท่ีอาจจะทําใหการดําเนินงานของ
องคการไมเปนไปตามวัตถุประสงคมีอะไรบาง อยางไร หลังจากไดประเด็นความเสี่ยงของ
องคการแลว ควรมีการประมาณการหรือคาดการณระดับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากความ
เสี่ยงเหลานั้นวาเปนอยางไร มีผลกระทบมากนอยเพียงใด เสร็จแลวประเมินความเสี่ยงของ
ประเด็นความเสี่ยงทุกรายการเพ่ือตัดสินใจในการวางแผนการจัดการความเสี่ยงตอไป 

Berg (2010) เห็นวากอนจะระบุความเสี่ยงขององคการ ควรมีการวิเคราะหบริบท
และสภาพแวดลอมท้ังภายนอกและภายในกอนวา บริบทเหลานั้นสงผลอยางไรตอสภาพท่ี
เปนอยูขององคการ และจากขอมูลดังกลาวองคการคอยพิจารณาตอไปวาความเสี่ยงท่ีนาจะ
สงผลสําคัญตอการดําเนินงานขององคการคืออะไร การใชเครื่องมือวิเคราะหองคการ เชน 
การวิเคราะหสภาวะองคการ (SWOT) ก็อาจจะชวยใหองคการระบุความเสี่ยงไดตรงประเด็น
ยิ่งข้ึน หลังจากวิเคราะหบริบทขององคการแลว จะทําใหเราเห็นปจจัยเสี่ยงหรือภัยคุกคาม
องคการไดชัดเจนยิ่งข้ึน สวนคําถามในการกําหนดประเด็นความเสี่ยงขององคการอาจจะมี
ดังนี้ คือ  

1. ความเสี่ยงท่ีนาจะทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคขององคการคืออะไร 
จะเกิดข้ึนเม่ือไหร และอยางไร  

2. ระดับความสําคัญเรงดวนของความเสี่ยงเหลานั้นท่ีจะสงผลตอองคการเปน
อยางไร  

3. ความเสี่ยงท่ีเปนไปไดวาความเสี่ยงท่ีระบุไวไมเปนไปตามความสําคัญเรงดวนท่ี
กําหนดไว มีหรือไม อยางไร 

4. ผูท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงขององคการมีใครบาง เชน ฝายบริหาร บุคลากรฝายใด 
ลูกคา หรือคูคาของเรา เปนตน  
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กลุมแผนงานของรัฐบาลออสเตรเลียตอนใต (Government South Australia, 
2002) เสนอวาสิ่งท่ีองคการตองชัดเจนในการระบุความเสี่ยงขององคการ คือ   

1. วัตถุประสงคขององคการ 
2. สิ่งท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับการดําเนินงานขององคการ  
3. ความเขาใจในข้ันตอนในการเกิดข้ึนของความเสี่ยง 
4. ตารางวิเคราะหความเสี่ยงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนกับ

องคการ กับระดับการรับไดหรือไมไดขององคการหากความเสี่ยงดังกลาวเกิดข้ึน  
จากแนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาในการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงท่ีจะเกิด

ข้ึนกับองคการนั้น องคการควรมีความเขาใจบริบทแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคการ มี
ความชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงคขององคการและแผนการดําเนินงานขององคการ เขาใจ
กิจกรรมและข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมท้ังหมดขององคการ และสามารถคาดการณไดวา 
ความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินงานขององคการดังกลาว มีอะไรบาง จะเกิดข้ึนเม่ือใด 
อยางไร และจะรุนแรงมากนอยเทาใด ความเสี่ยงเหลานั้นจะสงผลกระทบตอองคการมากนอย
เพียงใดและยอมรับไดมากนอยเพียงใด จากความเขาใจและไดคําตอบตอประเด็นตาง ๆ ท่ี
เก่ียวของกับกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงานขององคการกับโอกาสเบี่ยงเบนท่ีจะเกิดข้ึน
จากปจจัยเสี่ยงท่ีคาดการณไดเหลานั้นจะทําใหองคการพอจะคาดเดาความเสี่ยงและระบุ
ประเด็นความเสี่ยงในการดําเนินงานขององคการไดพอสมควร และองคการก็อาจจะวางแผน
ในการปองกัน หรือลด หรือขจัดความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับองคการไดตอไป  
 
การจัดทําแผนจัดการความเส่ียง 

การจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan Formulation) เปน
กระบวนการในการพิจารณาวาความเสี่ยงท่ีระบุไวในข้ันตอนแรกวาองคการจะดําเนินการกับ
ความเสี่ยงเหลานั้นอยางไร เชน จะยอมรับความเสี่ยงตามท่ีคาดการณไวและปลอยใหเปนไป 
(Accept risks as such) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงดังกลาว (Avoid risks) ลดความรุนแรงของ
ความเสี่ยง (Reduce risks) ถายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) หรือ ประสานผูเก่ียวของและ
คูคาเก่ียวกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึน (Share Risks) หรือควบคุมความเสี่ยงดังกลาว (Risks 
control) เปนตน (Morden, 2007; CLUSIF, 2009; Berg, 2010) หลังจากองคการเลือก
แนวทางในการท่ีจะจัดการกับความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน ซ่ึงไมวาจะเลือกแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
หลายแบบท่ีกลาวมาขางตน ควรวางแผนในการดําเนินงานขององคการเพ่ือปองกัน หรือลด 
หรือขจัดความขัดแยง หรือหลายลักษณะรวมกันตอไป  
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การดําเนินการตามแผนจัดการความเส่ียง  
ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ ผ น จั ด ก า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง  ( Risk Treatment Plan 

Implementation) เปนข้ันตอนในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ กํากับการดําเนินงานตามแผน 
ประเมินประสิทธิผลระหวางการดําเนินการเพ่ือยืนยันวิธีการจัดการความเสี่ยง หรือปรับแก
วิธีการ เพ่ือใหสอดคลองกับขอมูลใหม หรือ ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนระหวางการจัดการความเสี่ยง
ขององคการ Berg (2010) เสนอวาระหวางการดําเนินการตามแผน องคการตองตรวจสอบวา
ความเสี่ยงสําคัญยังเปนไปตามท่ีคาดการณไวหรือไม การจัดการตามแผนท่ีวางไว ไดผลมาก
นอยเพียงใด ยุทธศาสตรในการจัดการความเสี่ยงไดมีประสิทธิผลแคไหน ถาหากไมมี
ประสิทธิผล จะแกไขอยางไร และท่ีสําคัญคือมีความเสี่ยงใหมเกิดข้ึนหรือไม  

CLUSIF (2009) เสนอแนวทางในการจัดการความเสี่ยงไวสามแบบ คือ จัดการความ
เสี่ยงโดยตรง (Direct Reducing Risk Situations) จัดการความเสี่ยงทางออม (Indirect 
Reducing Risk Situations) และการถายโอนความเสี่ยง (Transfer Risks) การลดความเสี่ยง
โดยตรงอาจจะดําเนินการโดยใชฐานความรูท่ีมีอยู โดยพิจารณาวาวิธีการจัดการความเสี่ยงท่ี
เลือกใชเกิดผลในทางท่ีดีหรือไม และทางเลือกท่ีดําเนินการอยู สนับสนุนการตัดสินใจในการ
วางแผนจัดการความเสี่ยงมากนอยเพียงใด หรือไมก็ลดความเสี่ยงโดยใชกิจกรรม หรือ
โครงการ หรือกระบวนการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง  

การจัดการความเสี่ยงทางออมอาจจะดําเนินการไดในสองลักษณะใหญ ๆ คือ การ
ปรับเปลี่ยนประเด็นหรือสิ่งท่ีออนไหวหรือเสี่ยงตอการเขาใจคลาดเคลื่อนใหชัดเจนในเชิง
วัตถุประสงคและนโยบาย กําหนดแนวปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรมและจัดทําเปนคูมือในการ
ดําเนินงานตอไป หรือวิเคราะหประเด็นท่ีออนไหวหรือเสี่ยงตอการเขาใจคลาดเคลื่อน เพ่ือ
กําหนดเปนนโยบาย เปนแนวในการตัดสินการดําเนินการตอไป  

การถายโอนความเสี่ยง หมายถึงการทําขอตกลงในความเขาใจรวมกันระหวาง
องคการและผูมีสวนเก่ียวของในการรับผิดชอบรวมกันกับความเสี่ยงท่ีองคการจะเผชิญในการ
ดําเนินงานขององคการ ซ่ึงก็จะทําใหองคการลดภาระความเสี่ยงใหนอยลงอีกทางหนึ่ง  

Morden (2007) กลาววาปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนระหวางการนําแผนไปปฏิบัติคือ 
ปญหาการรับรู (Perception) ปญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนทัศนหรือแนวคิดในการ
จัดการความเสี่ยง (Conceptualization) ปญหาการตีความ (Interpretation) และปญหา
ความเขาใจไมตรงกัน (Derivation of meaning) แมวาจะมีการสื่อสารและทําความเขาใจกัน
ท้ังกอน และระหวางการดําเนินงานตามแผนก็ตาม ปญหาเหลานี้อาจจะเกิดข้ึนจากความไม
ชัดเจนในประเด็นความเสี่ยง ความแตกตางของประสบการณของผูเก่ียวของ หรือความไมใส
ใจของผูปฏิบัติงานก็ได อยางไรก็ตามหากองคการมีการกํากับติดตาม ประเมินผล และทบทวน
แผน กิจกรรม และโครงการในการจัดการความเสี่ยงอยูสมํ่าเสมอ ก็จะเปนเทคนิคสําคัญใน
การดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงขององคการไดอีกทางหนึ่ง  
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นักวิชาการและผูบริหารบางกลุมแยกการสื่อสารเก่ียวกับการจัดการความเสี่ยงไวเปน
อีกข้ันตอนหนึ่ง (CLUSIF, 2009) และประเด็นท่ีองคการควรไดสื่อสารใหสมาชิกในองคการ
และผูเก่ียวของไดตระหนักและเขาใจวาความเสี่ยงพ้ืนฐานธรรมดาท่ัวไปเปนสิ่งเกิดข้ึนเสมอใน
การบริหารองคการ และความเสี่ยงท่ีองคการมีกิจกรรมหรือโครงการแกไขอยูนั้น ขอใหทุกคน
ในองคการใจเย็น ๆ และใหระยะเวลาในการดําเนินงานระยะหนึ่งกอนจึงจะเห็นผล ท่ีสําคัญ
คือความเสี่ยงบางเรื่องอาจจะเปนสิ่งท่ีแกไขไมได และไมมีทางหลีกเลี่ยงได องคการและ
ผูเก่ียวของทุกคนและทุกฝาย ควรใชความอดทนตอความเสี่ยงท่ีไมมีทางออก และหลีกเลี่ยง
ไมได ซ่ึงผูเขียนเห็นดวยวาการสื่อสารเก่ียวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเปนสิ่งท่ี
สําคัญ แตควรดําเนินการในทุกข้ันตอนในการจัดการความเสี่ยง  
 
การประเมินผลการจัดการความเส่ียง 

การประเ มินผลการจัดการความเสี่ ย ง  (Risk Treatment Evaluation)  ควร
ดําเนินการท้ังกอนการเริ่มตนการดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงเพ่ือตรวจสอบ
ปจจัยปอนเขาท่ีอาจจะเปนปญหาท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอ่ืน ๆ ตามมา และประเมินผลการ
ดําเนินงานระหวางการปฏิบัติการตามกิจกรรมและโครงการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหทราบวา
การดําเนินงานเปนไปตามแผนมากนอยเพียงใด ไดผลตามท่ีคาดไวตามแผนหรือไม มีความ
เสี่ยงใหมเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงานหรือไม อยางไร  ซ่ึงอาจจะเรียกข้ันตอนนี้วา การกํากับ
และทบทวนการจัดการความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reviewing) (Government of 
South Australia, 2002) อยางไรก็ตามในทัศนะของผูเขียนเห็นวา ทายท่ีสุดแลวก็ควรมีการ
ประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนหลังการสิ้นสุดกิจกรรมหรือโครงการจัดการความเสี่ยงวาเปนอยางไร 
เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน และการจัดการความเสี่ยงในรอบตอไป  
 
สรุปและความเห็นทายเรื่อง 

ดวยความจริงท่ีวาความเสี่ยงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดตลอดเวลาในการดําเนินงาน เพียงแต
ระดับความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนอาจจะมากหรือนอยตางกันเทานั้น ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับวาองคการนั้น ๆ 
ตองการท่ีจะเสี่ยงในการดําเนินกิจการของตนมากนอยเพียงใด และขณะเดียวกันองคการมี
องคความรู มีขอมูล และศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงมากนอยเพียงใด แตไมวาองคการ
ตองการลงทุนเสี่ยงมากหรือเสี่ยงนอย ผูเขียนเห็นวาเปนความจําเปนท่ีฝายบริหารตองมีการ
จัดการความเสี่ยงโดยการระบุประเด็นความเสี่ยง วางแผนจัดการความเสี่ยงเหลานั้น 
ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว และประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือแกไข หรือวางแผนใหมในครั้ง
ตอไป ทายสุดผูเขียนอยากเสนอวา การจัดการความเสี่ยงนั้นเปนความจําเปนท้ังสําหรับ
องคการของรัฐและเอกชน องคการท่ีเปนหนวยงานบริการ และหนวยงานทางธุรกิจ จริงอยู
บางทานอาจจะมองวาหนวยงานของรัฐนั้นมีรัฐเปนประกันจึงไมนามีความเสี่ยงใด ๆ ซ่ึง
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อาจจะเปนจริงในแงของการอยูไดของหนวยงาน แตเปนความเสี่ยงและการเสียโอกาสของ
ผูใชบริการ ซ่ึงเปนประชาชนผูเสียภาษีเพ่ือจางขาราชการโดยหวังจะไดรับบริการดานตาง ๆ 
อยางมีคุณภาพ จึงมีความสําคัญและจําเปนในการจัดการความเสี่ยงไมนอยไปกวาหนวยงาน
ธุรกิจและองคการเอกชน 
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ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดาน
บัญชีกับความกระตือรือรนในการทํางานของผูปฏิบัติงานดานบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
The Relationships between the Performance for Criteria in 

Evaluating the Accounting Performance and Enthusiastic to work 
of Accounting practitioners at Rajabhat Universities in Thailand 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานบัญชี และความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตามเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีกับความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
ดานบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูปฏิบัติงานดานบัญชี ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทย จํานวน 108 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะห ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบวา 1) ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มี
การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ โดยรวม ไดแก 
ความถูกตอง ความโปรงใส และความรับผิดชอบ อยูในระดับมากท่ีสุด 2) ผูปฏิบัติงานดาน
บัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีความกระตือรือรนในการทํางาน โดยรวม 
ไดแก ดานดานเอกสาร/หลักฐาน ดานการบันทึกรายการ และดานการจัดทํารายงานการเงิน 
อยูในระดับมาก 3) ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ กับความกระตือรือรนในการทํางานของผูปฏิบัติงาน

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Graduate Student 
of Accounting Program, Department of Accounting, Faculty of Business Administration and 
Accounting, Sisaket Rajabhat University) 
2,3,4 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant 
Professor Dr. , Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat 
University) 
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ดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบวา การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีสวนราชการ มีความสัมพันธเชิงบวกกับความกระตือรือรนในการทํางาน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
คําสําคัญ: เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน ความกระตือรือรนในการทํางาน ผูปฏิบัติงาน
ดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
Abstract 

This study aimed 1)  to study the performance for criteria in evaluating 
the accounting performance and active to work of accounting practitioners at 
Rajabhat universities in Thailand, 2) to study enthusiastic to work of accounting 
practitioners at Rajabhat universities in Thailand, and 3)  to study the 
relationships between the performance for criteria in evaluating the accounting 
performance and enthusiastic to work of accounting practitioners at Rajabhat 
universities in Thailand. 

The sample used in this study included 108 accounting practitioners at 
Rajabhat universities in Thailand.  The research instrument was a 
questionnaire. Data analysis employed the techniques of frequency distribution, 
percentage, mean, standard deviation, and multiple regressions. 

The research findings were as follows:  1)  Accounting practitioners at 
Rajabhat universities in Thailand revealed that the performance for criteria in 
evaluating the accounting performance of the government agencies as a whole; 
including accuracy, transparency and accountability, were at the highest level 
2)  Accounting practitioners at Rajabhat universities in Thailand have the 
enthusiastic about their work in the areas of documentation/  evidence of 
accounting and financial reporting at a high level 3) The results of the study on 
the relationships between the performance for criteria in evaluating the 
accounting performance and enthusiastic to work of accounting practitioners at 
Rajabhat universities in Thailand showed that performance for criteria in 
evaluating the accounting performance of the government agencies was 
positively correlated to work enthusiasm statistically significant at the 0.01 level. 
Keywords: Criteria on performance, working enthusiasm, accounting practitioners 
at Rajabhat universities  
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บทนํา 
จากการดําเนินการตามระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส GFMIS กรมบัญชีกลางไดติดตามตรวจสอบรายงานการเงินของหนวยงานระดับ
กรมตามเกณฑคงคาง จากระบบ GFMIS โดยรวมขอมูลทางบัญชีจากงบทดลองระดับหนวย
เบิกจาย ภายใตสังกัดของสวนราชการระดับกรม พบวา รายงานการเงินของสวนราชการระดับ
กรม ยังมีขอคลาดเคลื่อนเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีการนําระบบมาใชอยางเรงดวน และไดมี
การปรับเปลี่ยนระบบงานมาอยางตอเนื่อง ประกอบกับความซับซอนของระบบท่ีมีความยากใน
การปฏิบัติงานมากข้ึน และบุคลากรยังไมสามารถปรับตัวทันกับเทคโนโลยีท่ีปรับเปลี่ยนอยาง
รวดเร็ว จึงมีขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีของสวนราชการเปนจํานวนมาก สงผลใหรายงาน
การเงินของสวนราชการระดับกรมท่ีจัดทําข้ึนจากระบบ GFMIS เกิดความผิดพลาดสะสมมา
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกรมบัญชีกลางไดแจงเวียนใหสวนราชการปรับปรุงขอ
คลาดเคลื่อน ในกระดาษทําการ เพ่ือแกไขขอมูลในระบบ GFMIS ใหถูกตองตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 เปนตนมา จากปญหาดังกลาวขางตน กรมบัญชีกลางไดกําหนดเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนตนมา โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอมูลทางบัญชีของสวนราชการมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณยิ่งข้ึน 
และเปนตัวผลักดันใหสวนราชการเรงตรวจสอบแกไขขอมูลทางบัญชีของตนเองอยางตอเนื่อง 
สงผลใหรายงานการเงินของสวนราชการมีความนาเชื่อถือยิ่งข้ึน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กรมบัญชีกลางไดกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีสวนราชการ ซ่ึง
ประกอบดวย 1) ความถูกตอง (Accuracy) 2) ความโปรงใส (Transparency) และ 3) ความ
รับผิดชอบ (Accountability) (กรมบัญชีกลาง, 2561, น.1) หากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานบัญชี 
ปฏิบัติงานตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ โดยใชเกณฑการ
ประเมินเปนตัวควบคุมการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
โดยรวดเร็ว มีความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ท้ังยังแสดงถึงการตรวจสอบขอมูลของรายงาน
ทางการเงิน ท่ีเสนอตอผูบริหารและหนวยงานอ่ืนท่ีใชขอมูลทางการเงินของสวนราชการ และยัง
เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานบัญชี ท่ีบรรลุวัตถุประสงคของสวนราชการ  

ความกระตือรือรนในการทํางาน (Job Enthusiasm) ของผูปฏิบัติงานดานบัญชี ท่ี
แสดงออกถึงการทํางานท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ มุงม่ันรับผิดชอบตอ
งาน และตั้งใจในการทํางาน ตั้งแตการนําเอกสารทางการเงิน การวิเคราะหรายการทางบัญชี 
และนําไปบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันข้ันตน ผานรายการไปยังสมุดรายวันข้ันปลาย จน
ไปสิ้นสุดกระบวนการสุดทายของการจัดทําบัญชีคือ รายงานการเงิน (กรมบัญชีกลาง, 2558, น.
7-71) เปนลักษณะสําคัญของผูปฏิบัติงานดานบัญชีท่ีสวนราชการตองการ เพราะหากเม่ือ
ผูปฏิบัติงานดานบัญชีมีความกระตือรือรนในการทํางานแลว ยอมสงผลใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ ซ่ึงประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การเอาใจใสและตั้งใจทํางาน (Attentive and 
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Committed to Work)  การ ทํ า งาน ทัน ที ท่ี ได รั บมอบหมาย  (Work on Assignment 
Immediately) การมีความอดทน (Endurance) การศึกษาหาความรู (Acquiring Knowledge) 
(สุพจน หมูโยธา, 2542, น.5) ความกระตือรือรนในการทํางานกับความสําเร็จมีความสัมพันธ
ซ่ึงกันและกัน ผู ท่ีปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรนยอมประสบผลสําเร็จในการทํางาน 
ในขณะท่ีความสําเร็จในการทํางานก็ยอมมีผลใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางานดวย ซ่ึง
บุคคลท่ีประสบความสําเร็จในการทํางานไดนั้น ไมใชมีแคความเกงหรือความสามารถเพียง
อยางเดียว แตตองมีความเชื่อม่ันในตนเอง มีความมุงม่ัน มีการใฝรูหรือแสวงหาความรู มีความ
รับผิดชอบ ซ่ึงจะสงผลตอความสําเร็จของงานได นอกจากนี้ ความกระตือรือรนในการทํางาน
ของผูปฏิบัติงานดานบัญชี ยังเกิดจากการไดทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาและเพ่ือนรวมงานท่ีดี 
ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกประการในการท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานดานบัญชีเกิดความกระตือรือรน
ในการทํางาน หรือความพยายามในการทํางานมากกวาท่ีงานนั้นตองการจริง ๆ เพ่ือใหงาน
สําเร็จ หรือการแสวงหาวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาการทํางานใหดีข้ึน ไมใชเพียงแครอปฏิบัติ
ตามท่ีผูบริหารสั่ง หรือรอคอยการกระตุนจากเพ่ือนรวมงานใหทํางานอยางเต็มท่ี เม่ือ
ผูปฏิบัติงานดานบัญชีมีความกระตือรือรน ก็จะนําไปสูความสําเร็จของสวนราชการ และเม่ือ
สวนราชการมีความสําเร็จ ก็จะสงผลใหผูปฏิบัติงานดานบัญชีมีความกระตือรือรนมากข้ึน 
สุดทายก็จะกลายเปนวงจรท่ีตอเนื่องกันไป (พสุ เดชะรินทร, 2548, น.12) 

จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี ซ่ึงทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผลลัพธท่ีไดจะเปน
แนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางความกระตือรือรนในการทํางานใหกับผูปฏิบัติงานดาน
บัญชี ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ท้ังยังจะสะทอนถึงความสําเร็จขององคการ สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไวดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
2. เ พ่ือศึกษาความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของผูปฏิบั ติงานดานบัญชี

มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
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3. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบั ติตามเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีกับความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจยั 

1. ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัย กําหนดใหสถาบันเปนหนวยตัวอยาง 
โดยหนวยยอยคือ ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จํานวน 38 
แหง แหงละ 3 คน รวมท้ังสิ้น 114 คน  

2. กลุมตัวอยาง (Sample) ท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากการเปดตารางการกําหนด
ขนาดตัวอยาง ตามแนวคิดของ Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, 1970 (จําเริญ 
อุนแกว, 2553, น.8-9) ไดจํานวน 36 แหง ตามสัดสวนของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมี
กลุมตัวอยาง คือ ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยมีผูใหขอมูลหลัก (Key 
Informant) คือ ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย แหงละ 3 คน 
รวมท้ังสิ้น 108 คน 

3. พ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จํานวน 36 แหง 
4. ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
5. ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

5.1 เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีสวนราชการ (กรมบัญชีกลาง, 
2561, น.1) ประกอบดวย  

5.1.1  ความถูกตอง (Accuracy) 
5.1.2  ความโปรงใส (Transparency) 
5.1.3  ความรับผิดชอบ (Accountability) 

5.2 คว ามกระตื อ รื อ ร น ในการ ทํ า ง าน  ( Job Enthusiasm)  ใน  3  ด าน 
ประกอบดวย 

5.2.1 ดานการจัดเก็บและรวมรวมขอมูลทางการเงิน (Collection of 
financial data) 

5.2.2 ดานการบันทึกรายการ (Recording of data) 
5.2.3 ดานการจัดทํารายงานการเงิน (Financial Reporting) 
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การปฏิบัติตามเกณฑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี 

1.  ความถูกตอง (Accuracy) 
2.  ความโปรงใส (Transparency) 
3.  ความรับผิดชอบ (Accountability) 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานดานบัญชี กับความกระตือรือรนในการทํางานของผูปฏิบัติงานดานบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยไดใชประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
 ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัย กําหนดใหสถาบันเปนหนวยตัวอยาง โดย
หนวยยอยคือ ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จํานวน 38 แหง 
แหงละ 3 คน รวมท้ังสิ้น 114 คน 
 กลุมตัวอยาง (Sample) ท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในประเทศไทย โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากการเปดตารางการกําหนดขนาดตัวอยาง 
ตามแนวคิดของ Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, 1970 (จําเริญ อุนแกว, 2553, น.
8-9) ไดจํานวน 36 แหงตามสัดสวนของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีกลุมตัวอยาง คือ 
ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย แหงละ 3 คน รวมท้ังสิ้น 108 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูปฏิบัติงาน
ดานบัญชี โดยครอบคลุมขอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ประสบการณ การทํางานในตําแหนงปจจุบัน และกลุมมหาวิทยาราชภัฏท่ีสังกัด ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ความถูกตอง 2) ความโปรงใส 3) ความรับผิดชอบ 

ความกระตือรือรนในทํางาน 
(Job Enthusiasm) 

1. ดานเอกสาร/หลักฐาน 
 (Collection of financial data) 
2. ดานการบันทึกรายการ 
 (Recording of data) 
3. ดานการจัดทํารายงานการเงิน 
 (Financial Reporting) 
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ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตอนท่ี 3 ความคิดเห็น
เก่ียวกับความกระตือรือรนในการทํางานของผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานเอกสาร/หลักฐาน 2) ดานการบันทึกรายการ 3) 
ดานจัดทํารายงานการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองกับประชากรท่ีมิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ดาน
ความเท่ียงตรง คา IOC คา เทากับ 0.80 จํานวน 2 ขอ และคา IOC เทากับ 1.00 จํานวน 17 
ขอ ซ่ึงคิดเปนคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 0.98 จากจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด 19 ขอ 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บไดครบรอยเปอรเซนต โดยดําเนินการสงแบบสอบถาม
ทางไปรษณียใหกับกลุมตัวอยาง ตามชื่อท่ีอยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแนบซองจดหมาย
ติดแสตมปตอบกลับไปพรอมกับแบบสอบถาม เพ่ือขอความอนุเคราะหและความรวมมือใน
การตอบกลับทางไปรษณียภายใน 15 วันหลังจากไดรับแบบสอบถาม   

4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคา ความถ่ี รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน 
 
สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไป พบวา ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31–40 ป รองลงมา ไมเกิน 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา
ท่ีสําเร็จการศึกษา สาขาการบัญชี รองลงมาสาขาบริหารธุรกิจ และมีประสบการณการทํางาน
ดานบัญชี 11 ปข้ึนไป ผูปฏิบัติงานดานบัญชีสวนใหญปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 2. ผูปฏิบัติงานดานบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีการปฏิบัติตาม
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี โดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เปนรายดาน อยูในระดับมากท่ีสุด 1 ดาน และอยูในระดับมาก 2 ดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความรับผิดชอบ ดานความถูกตอง และดานความโปรงใส  

3. ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีความกระตือรือรนใน
การทํางานโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการจัดทํารายงานการเงิน ดานการบันทึก
รายการ ดานเอกสาร/หลักฐาน  

4. การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความกระตือรือรนในการทํางานของผูปฏิบัติงานดานบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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อภิปรายผล 
1. ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีการปฏิบัติตาม

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ ไดแก ดานความถูกตอง ความ
โปรงใส และความรับผิดชอบ อยูในระดับมากท่ีสุด เนื่องจากการปฏิบัติงานตามเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงขอมูลท่ีนํามาประกอบการ
บันทึกรายการใหมีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชี จะตองถูกตอง
สอดคลองกับขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน จากหลักฐานท่ีนาเชื่อถือ สามารถพิสูจนความถูกตองได โดย
จะตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ไมปดบังซอนเรน บิดเบือน หรือเห็นแกประโยชนสวนตน 
เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูลทาง
บัญชีไดโดยสะดวก ท้ังนี้ผูปฏิบัติงานดานบัญชีจะตองมีการจัดสงงบทดลองประจําเดือน และ
รายงานการเงินประจําปท่ีถูกตองตรงกับขอมูลรายงานในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด รวมท้ังสามารถตอบขอทักทวงดานบัญชีการเงินตามขอสังเกตประกอบการตรวจสอบ
รายงานการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปลาสุดได ซ่ึงหากเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน
ดานบัญชี ปฏิบัติงานตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ โดย
ใชเกณฑการประเมินเปนตัวควบคุมการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยรวดเร็ว มีความครบถวนถูกตอง เชื่อถือได ท้ังยังแสดงถึงการตรวจสอบ
ขอมูลของรายงานทางการเงินท่ีเสนอตอผูบริหารและหนวยงานอ่ืนท่ีใชขอมูลทางการเงินของ
สวนราชการ และยังเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานบัญชีท่ีบรรลุวัตถุประสงคของ
สวนราชการ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพัชริน วิเศษประสิทธิ์ (2552, น. 1-2) พบวา 
ความนาเชื่อถือของขอมูลทางการบัญชีเปนปจจัยสําคัญท่ีสะทอนถึงคุณภาพของขอมูล
ทางการบัญชีซ่ึงถือเปนเครื่องมือสําคัญท่ีประกอบการตัดสินใจทางการบริหารขององคกร 
ขอมูลทางการบัญชีท่ีนาเชื่อถือยอมสรางความเชื่อมันใหกับผูใชขอมูลทุกกลุมท่ีจะนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพสูงสุดสงผลใหบรรลุตามเปาหมาย สามารถพัฒนา
องคกรไดอยางตอเนื่องและกอใหเกิดผลลัพธท่ีท่ีสุดแกผูเก่ียวของทุกฝาย 

2. ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีความกระตือรือรน
ในการทํางานดานบัญชี โดยรวมไดแก ดานเอกสาร/หลักฐาน ดานการบันทึกรายการ ดานการ
จัดทํารายงานการเงิน อยูในระดับมาก เนื่องจากผูปฏิบัติงาน มีกระบวนการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐาน เปนหมวดหมู มีระบบการเขาถึงขอมูลท่ีสะดวกและปลอดภัยตอการคนหา การ
บันทึกรายการจะตองบันทึกรายการใหเปนปจจุบัน โดยบันทึกทันท่ีท่ีเกิดเหตุการณทางบัญชี 
ผูปฏิบัติงานดานบัญชีสามารถประมวลผลขอมูลทางบัญชี ออกเปนรายงานการเงินใหถูกตอง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐแลวเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด และสามารถเปดเผยขอมูลตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือทําการตรวจสอบตอไป สอดคลองกับการศึกษาของ ไสว นามโยธา 
(2556, น.118) พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 9 มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความ
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กระตือรือรนในการทํางานโดยรวม ดานการเอาใจใสและต้ังใจในการทํางานมุงสูความสําเร็จ 
ดานการทํางานทันทีท่ีไดรับมอบหมาย ดานการไมชอบผัดวันประกันพรุง ดานการชอบแขงขัน
อยางแรงกลา และ ดานการใฝศึกษาหาความรูอยูเสมอ อยูในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานมี
ความเอาใจใสและตั้งใจในการทํางาน มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย ไม
ผลัดวันประกันพรุง ทํางานใหเสร็จทันตามกําหนดเวลาซ่ึงความกระตือรือรนในการทํางานจะ
มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานและความสําเร็จขององคการดวย 

3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการกับความกระตือรือรนในการทํางานของผูปฏิบัติงานดาน
บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบวา การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีสวนราชการ ไดแก ความถูกตอง ความโปรงใส ความรับผิดชอบ มี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความกระตือรือรนในการทํางานดานบัญชี ไดแก ดานเอกสาร/
หลักฐาน ดานการบันทึกรายการ ดานการจัดทํารายงานการเงิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ ความรับผิดชอบกับ
ดานการบันทึกรายการ ความรับผิดชอบกับดานการเก็บเอกสาร/หลักฐาน และความโปรงใส
กับดานการบันทึกรายการ  เนื่องจากเดิมกรมบัญชีกลางใหสวนราชการสงเพียงแบบรายงาน
การประเมินการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการไปยังกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลาง
จะตรวจสอบผลการประเมินกับการรายงานการเงินในระบบ GFMIS แตในปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 กรมบัญชีกลางไดกําหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวน
ราชการ ท่ีครอบคลุมการปฏิบัติงาน โดยใหสวนราชการแสดงการตรวจสอบพรอมคําชี้แจง
ผลตาง(ถามี) พรอมท้ังแนบเอกสารท่ีเก่ียวของท้ังเอกสารภายใน และภายนอก รายงานใน
ระบบ GFMIS รวมถึงเอกสารท่ีสวนราชการจัดทําข้ึนเอง เพ่ือใชในการตรวจสอบยอนกลับ 
และเพ่ือพิสูจนการมีตัวตนของรายงานการเงินของสวนราชการ เชน งบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร รายงานเงินคงเหลือประจําวัน งบเทียบยอดเงินฝากคลัง สรุปสัญญาการยืมเงิน สรุป
ใบแจงหนี้/ใบสําคัญท่ียังไมไดจายเงิน สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ เปนตน ฉะนั้น 
เอกสาร/หลักฐานถือเปนเอกสารหลักฐานท่ีสําคัญท่ีใชประกอบการบันทึกรายการ เพ่ือจัดทํา
รายงานการเงินของสวนราชการดังนั้นผูปฏิบัติงานดานบัญชีจึงจําเปนตองจัดเก็บเอกสารเปน
ระบบระเบียบก็จะงายตอการนําไปใช หรือการตรวจสอบยอนกลับได รวมถึงมีการเปดเผย
ขอมูลอยางโปรงใส ตรวจสอบได สามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะสงผลตอรายงานการเงินของสวนราชการมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
ตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธท่ีมีคาต่ําสุด คือ ความถูกตองกับ
ดานการจัดทํารายงานการเงิน เนื่องจากการจัดทํารายงานทางการเงินเปนผลลัพธท่ีเกิดจาก
กระบวนการทางเทคนิคท่ีเกิดจากปจจัยหลายดานท่ีสงผลใหเกิดความถูกตองของรายงาน
ทางการเงิน ซ่ึงผูปฏิบัติงานดานบัญชีจะใหความสําคัญในกระบวนการรวมรวมเอกสาร
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หลักฐานเพ่ือวิเคราะห เพราะหากผูปฏิบัติงานดานบัญชีมีการรวมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ
กับเหตุการณทางบัญชีไดอยางครบถวน และมีการวิเคราะหรายการเพ่ือบันทึกรายการบัญชีได
อยางถูกตองแลว ยอมจะสงผลตอรายการเงินของสวนราชการความถูกตองครบถวน 
ตรวจสอบได เปนไปตามมาตรฐานนโยบายบัญชีภาครัฐ ซ่ึงสอดคลองกับเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานงานดานบัญชีสวนราชการ (กรมบัญชีกลาง, 2561, น. 1-2) โดยจะสงผลใหการ
จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของหนวยงานมีความถูกตองครบถวน นาเชื่อถือ ทันเวลา 
เปนไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มีการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ ซ่ึงสะทอน
ใหเห็นถึงความโปรงใสในการปฏิบัติงาน รวมถึงนําขอมูลทางบัญชีมาใชในการบริหาร
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิผล สงเสริมใหเกิดธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
จากผลการวิจัย พบวา การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี

สวนราชการดานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธกับความกระตือรือรนในการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานดานบัญชีดานการบันทึกรายการ และดานเอกสาร/หลักฐาน ดังนั้นผูบริหารควร
จะสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานดานบัญชีมีคูมือและแผนการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพ่ือ
กําหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เหมาะสมโดยมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดาน
บัญชีใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรศึกษาถึงปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความสัมพันธกับความกระตือรือรนในการทํางาน 

ดานอ่ืน ๆ เชน ดานบัญชีบริหาร ดานการบริหารงบประมาณ ดานระบบงานพัสดุ เพ่ือนําขอมูลมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ   

2.2 ควรศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของ
สวนราชการ ในเรื่องความมีประสิทธิผล ซ่ึงจะเปนขอมูลดานบัญชีบริหาร ท่ีมีการจัดทําบัญชี
ตนทุนตอหนวยผลผลิต เพ่ือวางแผนเพ่ิมประสิทธิภาพและการรายงานผลการเ พ่ิม
ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด เพ่ือนําการคํานวณตนทุนไปใชในการ
บริหารทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิผล 
 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ
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ดร.ลินดา ราเต และผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร ซ่ึงเปนท่ีปรึกษาอีกสอง
ทาน ท่ีใหความชวยเหลือดานการเขียนงานวิจัยและการใหคําปรึกษาดานทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณท่ีสุด และขอขอบคุณหัวหนาฝายบัญชี นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม
และกรุณาใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิจัย  
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ผลกระทบของสมรรถนะทางการปฏิบัติงานที่มตีอประสิทธภิาพ 
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยทุธศาสตร 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
The Impact of Performing Competence on Strategic 

Performance-based Budgeting Management Efficiency 
of Rajabhat Universities in Thailand 

 
ธัญชนก สีหะวงษ01, สุภัทรษร ทวีจนัทร12 

Thanyachanok Sihawong1, Supatsorn Taweechan2 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาสมรรถนะทางการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย และ 3) ศึกษาผลกระทบของ
สมรรถนะทางการปฏิบัติงานท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย กลุมตัวอยาง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย โดยมีผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณเปนผูใหขอมูลหลัก จํานวน 191 คน 
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอรแกน และ สุมแบบแบงชั้นภูมิ 
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามจาก สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ 
การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1) สมรรถนะทางการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ 
ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม            
 2) ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรโดยรวม อยูใน
ระดับมาก ไดแก ดานการวางแผนงบประมาณ ดานการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ดานการ
บริหารการเงิน/การควบคุมงบประมาณ ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน  

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Graduate Student 
of Accounting Program, Department of Accounting, Faculty of Business Administration and 
Accounting, Sisaket Rajabhat University 
2 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant 
Professor Dr. , Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat 
University) 



 
24 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.3 July-September 2018  

 3) จากการวิเคราะหผลกระทบ พบวา 3.1) สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน ดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม 
มีผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรดาน
การวางแผนงบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 3.2) สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน 
ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรดานการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 3.3) สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ มี
ผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรดาน
การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
คําสําคัญ: สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
Abstract 

The purposes of this research were:  1)  to study the performing 
competence of Rajabhat Universities in Thailand, 2)  to study the strategic 
performance-based budgeting management of Rajabhat Universities in Thailand, 
and 3) to study the impact of performing competence on strategic performance-
based budgeting management efficiency of Rajabhat Universities in Thailand. 
The sample included 191 personnel in planning and budgeting department of 
Rajabhat Universities in Thailand, setting the sample size by using according to 
Krejcie and Morgan’s table and drawn by using Stratified Random Sampling.  The 
instrument used in this research was questionnaire to collect data from which 
were analyzed by multiple regression method.  
 The findings were:  

1)  The overall results of performing competence at the highest level 
were achievement motivation, expertise in careers, and adherence to the 
righteousness.  

2)  The overall results of strategic performance- based budgeting 
management efficiency at high level were budget planning, unit cost calculation, 
finance/budget control, and financial and performing result report. 

3)  The impact analyzing result revealed that:  3. 1)  The performing 
competences in achievement motivation, expertise in careers, and adherence 
to the righteousness, had positive impact on strategic performance- based 
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budgeting management efficiency in budget planning aspect statistics at 0. 01. 
3.2) The performing competences in expertise in careers had positive impact on 
strategic performance- based budgeting management efficiency in unit cost 
calculation aspect statistics at 0. 01.  3. 3)  The performing competences in 
achievement motivation had positive impact on strategic performance- based 
budgeting management efficiency in financial and performing result report 
aspect statistics at 0.05. 
Keywords: Performing Competence, Good Governance, Educational Institutions 
on Strategic Performance-based Budgeting Management Efficiency   
 
บทนํา 

ตามท่ีประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอยางรุนแรง ต้ังแตป 2540 เปนตนมา 
สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคนไทยตลอดจนการทํางานในสวนของภาครัฐท่ีไดรับผลกระทบ
อยางชัดเจน สวนราชการจําเปนตองปรับตัวใหสนองตอบตอปญหาและการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ
แกไขปญหาของชาติอยางจริงจัง  เนื่องจากทรัพยากรและงบประมาณของประเทศมีจํานวนจํากัด 
(นันทนา สมิงไพร, 2557, น.5) ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงจําเปนตองปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหเปน
รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ท่ีเนนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based 
Management) ยึดผลลัพธเปนหลักในการปฏิบัติงาน และมีการวัดผลเทียบกับการใชจายอยาง
เปนรูปธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณคางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม (ณัฐพงศ รัตน
รังส,ี 2559, น.1) โดยสํานักงบประมาณไดกําหนดระเบียบและปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ให
สอดคลองกับระบบวิธีการจัดการงบประมาณท่ีมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ดวยการจัดสรร
งบประมาณใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังมอบ
อํานาจและความรับผิดชอบใหหนวยปฏิบัติสามารถบริหารงบประมาณไดอยางยืดหยุนและ
คลองตัว เพ่ือใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร แผนงาน และแผนงานใน
เชิงบูรณาการท่ีกําหนดไว การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมจึงถูกนํามาประยุกต ใช ใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือทําใหระบบราชการขับเคลื่อนไปไดอยางมีดุลยภาพ  

สมรรถนะหลักทางการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ถือเปนหัวใจหลัก
ของระบบการบริหารงานในปจจุบัน ท้ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เม่ือพิจารณาภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเห็นไดวา 
ภารกิจหลักคือ การจัดการศึกษาและการบริหาร ซ่ึงจะตองใชท้ังกระบวนการและปจจัยจึงจะ
บรรลุผล มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 ระบุวา ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังมีหนาท่ี
พัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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วิชาชีพท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีเกิดประสิทธิภาพและความกาวหนา ท้ังนี้ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด โดย
ประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร ดังนี้  คือ 1) การมุงผลสัมฤทธิ์  (Achievement 
Motivation) 2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 3) การยึดม่ันในความถูกตอง
ชอบธรรม (Integrity) สมรรถนะหลักทางการบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา และกําหนดทิศทางความสําเร็จของสถานศึกษาใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ รวมท้ังเจต
คติท่ีดีตอการเรียนรูตลอดชีวิต กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรตอไป (วิมลรัตน ศรีสําอาง 
และรชฏ สุวรรณกูฏ, 2558, น.82)  

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร (Performance-Based 
Budgeting: PBB) เปนระบบการบริหารงานภาครัฐ ท่ีเนนผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ  
(Outcomes) ของงาน โดยมีการวัดผลสําเร็จของงาน ดวยตัวชี้วัดและเกณฑการวัดท่ีชัดเจน ใชได
จริง เหมาะสมกับเวลาและสอดคลองกับเปาหมายระดับสูง ครอบคลุมท้ังปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
คาใชจาย อยางมีประสิทธิภาพ และคุมคา โดยการกําหนด พันธกิจขององคกร เปาหมาย และ
วัตถุประสงค มีการประเมินผลสําเร็จอยางสมํ่าเสมอ ซ่ึงการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตรประกอบดวย 1) ดานการวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 2) ดานการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต (Activity Costing) 3) ดานการบริหารการเงิน/การควบคุม
งบประมาณ (Financial Management and Budget Control) 4) การรายงานทางการเงินและผล
การดําเนินงาน (Financial and Performance Reporting) (ภูมิภาคิณศม อิสสระยางกูล, 2554, น.
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยมีท้ังหมด 38 แหง เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการบริหารงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนและ
คุมคา สอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความม่ันคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) 
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ซ่ึงเปนกลไก
สําคัญหนึ่งในการบริหารประเทศ เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีคุณภาพการศึกษาท่ีดี สนองตอบตอ
ความตองการของประเทศ โดยสํานักงบประมาณไดมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหหนวยปฏิบัติ
สามารถบริหารงบประมาณไดอยางยืดหยุน เกิดความคลองตัว นําไปสูเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามแผนงานท่ีกําหนดไว  

จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของสมรรถนะทางการ
ปฏิบัติงานท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชในการบริหาร
งบประมาณ เพ่ือใหผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารงบประมาณ สามารถนํา
ขอมูลไปใชเปนแนวทางในการตัดสินใจ กํากับดูแล ใหเกิดความโปรง ตรวจสอบได และ
เผยแพรเปนแบบอยางใหหนวยงานภายนอกไดถือปฏิบัติตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย  
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย  
3. ศึกษาผลกระทบของสมรรถนะทางการปฏิบัติงานท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหาร

งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
1. เปนฐานขอมูลในการนําไปประยุกตใชเปนเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 
2. เปนขอมูลใหผูบริหารใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการวางแผน

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. เปนขอมูลสารสนเทศแกสถาบันอุดมศึกษาสําหรับประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 

สามารถนําไปปรับปรุง การปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานท่ีดียิ่งข้ึน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของสมรรถนะทางการปฏิบัติงานท่ีมีตอประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎในประเทศไทย 
ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
  

สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน 
(Performing Competence) 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ 
(Achievement Motivation) 

2. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ             
(Expertise) 

3. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม           
(Integrity) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร 

(Strategic Performance) 
1. ดานการวางแผนงบประมาณ(Autonomy) 
2. ดานการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 

(Academic Freedom) 
3. ด านการบริห ารการ เ งิน /การควบคุม

งบประมาณ (Participation) 
4. ดานการรายงานทางการเงินและผลการ

ดําเนินงาน (Accountability) 
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สมมติฐานของการวิจัย 
สมรรถนะหลักทางการบริหารมีผลกระทบตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน

ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย  
 
วิธีดําเนินการวิจัย  

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1.1  ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัดกอง

นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จํานวน 38 แหง โดยจําแนกเปน 4 กลุม 
ประกอบไปดวย 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคกลาง จํานวน 149 คน 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 98 คน 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ จํานวน 92 
คน 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคใต จํานวน 45 คน รวมท้ังสิ้น 384 คน (สํานักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง, 2559, น.1)  

1.2  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัดกอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จํานวน 191 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซ่ีและมอรแกน (จําเริญ อุนแกว, 2553) และสุมแบบแบงชั้นภูมิ 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของ 
ผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณ ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสมรรถนะทางการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณ ตอนท่ี 3 แบบสอบขอมูลเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองกับประชากรท่ีมิใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน ดานความเท่ียงตรง คา IOC เทากับ 0.60 จํานวน 3 ขอ คา IOC เทากับ 0.80 
จํานวน 1 ขอ และคา IOC เทากับ 1.00 จํานวน 22 ขอ และดานความเชื่อม่ัน (Reliability) ของ
แบบสอบถาม เทากับ 0.92 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถาม จํานวน 191 ชุด ทางไปรษณียตามชื่อ
ท่ีอยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 

4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ผลการศึกษาสมรรถนะทางการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณ
สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด ทุกดานเชนกัน โดยเรียงลําดับ ดังนี้ คือ ดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม            



 

 

 

 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.3 July-September 2018  29 

 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตรโดยรวม อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานการวางแผนงบประมาณ 
อยูในระดับมากท่ีสุด ดานการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ดานการบริหารการเงิน/การ
ควบคุมงบประมาณ ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน อยูในระดับมาก  

3. จากการวิเคราะหผลกระทบ พบวา  
3.1 สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงานอาชีพ และดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม มีผลกระทบเชิงบวกตอ
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรดานการวางแผน
งบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   

3.2 สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มี
ผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรดาน
การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   

3.3 สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน ดานการมุงผลสัมฤทธิ์มีผลกระทบเชิงบวกตอ
ประสิทธิภาพการบรหิารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรดานการรายงานทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาสมรรถนะทางการปฏิบัติงานท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบวา ผูปฏิบัติงานดาน
แผนและงบประมาณ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีสมรรถนะ
ทางการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับ มากท่ีสุด เนื่องจากการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดกอง
นโยบายและแผน จะเปนศูนยรวมขอมูลดานแผนและงบประมาณของหนวยงาน ผูปฏิบัติงานจะตอง
ปฏิบัติงานดวยความละเอียดและรอบคอบ ถูกตองตามระเบียบ ตามลําดับข้ันตอนท่ีระบุตาม
แผนปฏิบัติงาน สามารถวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ และประยุกตใช
ความรูดานเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว แมนยํา นาเชื่อถือ มีความ
โปรงใส เผยแพรตอสาธารณะ และสามารถตรวจสอบได สอดคลองกับการศึกษาของ อัจฉรา หลอ
ตระกูล (2557, น.5) พบวา สมรรถนะหลัก มีความสําคัญตอการบริหารงานขององคกร เปนประโยชน
ตอการบริหารงานดานแผนและงบประมาณองคกร เปนตัวผลักดันใหองคกรบรรลุตาม วิสัยทัศน 
พันธกิจ วัตถุประสงคและกลยุทธในการดําเนินงาน เชนเดียวกับการศึกษาของ ศศิธร จิมากรณ 
(2556, น.7) พบวา สมรรถนะมีพ้ืนฐานมาจากการมุงเสรมิสรางความสามารถใหทรัพยากรบุคคล โดย
มีความเชื่อวาเม่ือพัฒนาคนใหมีความสามารถแลว คนจะใชความสามารถท่ีมีไปผลักดันใหองคกร
บรรลุเปาหมาย ดังนั้น การนําเรื่องสมรรถนะมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงควรมุงพัฒนาทรัพยากร
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บุคคลขององคกรเปนสําคัญ ตองมีการพิจารณาวา บุคคลในองคกรมีความสามารถอยางไร จึงจะทํา
ใหองคกรชนะคูแขงและบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว 

2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยทุธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบวา ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตรโดยรวม ไดแก ดานการวางแผนงบประมาณ ดานการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต 
ดานการบริหารการเงิน/การควบคุมงบประมาณ ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 
อยูในระดับมาก เนื่องจาก รัฐบาลไดปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ สูรูปแบบการบริหารภาครัฐแนวใหม 
ซ่ึงเนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม มีความโปรงใสและมอบ
ความรับผิดชอบตอผูปฏิบัติ ซ่ึงเปนวิธีการบริหารจัดการท่ีมุงเนนผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใหองคกร
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตั้งไว โดยมีบุคลากรทุกคน ทุกสวน เขามามีสวนรวม 
เพ่ือใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรม มาวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน สอดคลองกับการศึกษาของ ชัยสิทธิ์ 
เฉลิมมีประเสริฐ (2544, น.3; อางอิงใน บัณฑิตาภรณ ศรีคําภา, 2556, น.46) พบวา การบริหาร
งบประมาณเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางาน เพ่ือให
สอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป สอดคลองกับ นันทนา สมิงไพร (2557, น.13) กลาววา 
การจัดการงบประมาณท่ีมุงเนนผลงานจะใหความสําคัญกับผลผลิต และผลลัพธของการดําเนินงาน 
โดยผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจะตองมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธและผลลัพธจะตองมีความสอดคลองกับ
เปาหมายและนโยบายของรัฐบาล โดยใหอํานาจผูบริหารของหนวยงานในการตัดสินใจ มีความ
ยืดหยุนในการใชจายงบประมาณมากข้ึน การจัดทํางบประมาณท่ีมุงเนนผลงานจะมุงเนนเรื่อง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน ซ่ึงประสิทธิภาพจะพิจารณาผลท่ีไดรับการ
ดําเนินงานเทียบกับทรัพยากรท่ีใชไป สวนการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพจะตองไดผลผลิตท่ีมาก
ท่ีสุดโดยใชทรัพยากรท่ีนอยท่ีสุด สวนประสิทธิผลนั้น มุงเนนวาจะไดผลตามท่ีตองการ ซ่ึงกําหนดไว
ในนโยบายและจุดหมายของหนวยงาน ซ่ึงตองสอดคลองกับนโยบายและจุดหมายของรัฐ 

3. ผลการศึกษาผลกระทบของสมรรถนะทางการปฏบิัติงานท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบวา  

3.1 สมรรถนะทางการปฏิบัติงานดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ และดานการยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรม มีผลกระทบกับประสิทธิภาพดานการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ดานการวางแผนงบประมาณ เนื่องจาก 
ผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณ ตองมีทักษะความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน รูเทาทัน
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สามารถวางแผนงบประมาณ ตามวิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงค และกลยุทธซ่ึงอยูในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนกรอบในการกําหนดเปาหมาย
ความสําเร็จ และรายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบ รายงานทางการเงินและรายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีถูกตอง ตรงตามระยะเวลาท่ีกําหนด และเปนปจจุบัน ซ่ึงจะสะทอนผลงานท่ีแทจริง ทํา
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ใหขอมูลนาเชื่อถือ สอดคลองกับ ณัฐพงศ รัตนรังษี (2559, น.10) กลาววา งานงบประมาณถือเปน
งานท่ีสําคัญและเก่ียวเนื่องกับการบริหารทุกข้ันตอน เริ่มต้ังแตการวิเคราะห การวางแผน การจัด
ดําเนินงาน ตลอดจนถึงการดําเนินการควบคุม เพ่ือใหงานดําเนินไดโดยเรียบรอยตามแผนและบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไว งบประมาณจะเปนสิ่งบงชี้แนวความคิดในการบริหารงาน ตลอดจนวิธีดําเนินงาน 
งานงบประมาณจะมีความสัมพันธเก่ียวของกับวัตถุประสงค นโยบาย วิธีการดําเนินงาน และโครงการ
ของหนวยงาน งบประมาณในรูปแบบท่ีเหมาะสม มีเหตุผล จะเปนการชวยสงเสริมการดําเนินงานของ
หนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับ พเยาว สุดรัก 
(2553, น.79) การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ องคกร
ใชวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธซ่ึงอยูในแผนกลยุทธขององคกรเปนกรอบในการ
กําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
เปนเครื่องมือชวยประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามกลยุทธ องคกรท่ีมีการบริหารเชิงกล
ยุทธสามารถใชปจจัยหลักแหงความสําเร็จ และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของการบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์ เปนกรอบวัดผลการปฏิบัติงานขององคกรเทียบกับเปาหมาย เพ่ือใหรูถึงความกาวหนา
ของการบรรลุวิสัยทัศน หากผลงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารองคกรควรปรับเปลี่ยนกล
ยุทธใหเหมาะสม  

3.2 สมรรถนะทางการปฏิบัติงานดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ มี
ผลกระทบกับประสิทธิภาพดานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ดานการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต เนื่องจาก องคกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผนงบประมาณ
โดยวิธีการตาง ๆ เพ่ือใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานโดยการคํานวณตนทุนผลผลิต เปนตัวชี้วัดอยาง
หนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึงเปนประโยชนในการพิจารณาทบทวนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาวา การดําเนินโครงการกอใหเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม 
สอดคลองกับ ณัฐพงศ รัตนรังสี (2559, น.16) กลาววา การคํานวณตนทุนกิจกรรม เปนสิ่งจําเปน
อยางหนึ่งสําหรับการจัดทํางบประมาณ โดยตนทุนกิจกรรมจะเปนตนทุนหรือคาใชจาย หรือรายจาย
ท่ีเกิดข้ึนจากการจายเงินหรือทรัพยากร เพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ และตนทุนกิจกรรมจะเปน
ตัวท่ีแสดงถึงราคาของผลผลิตหรือบริการ เปนตัวชี้วัดอยางหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน รวมถึงเปนประโยชนในการพิจารณาทบวนการดําเนินงานของสถานศึกษาวา งาน/
โครงการ จะดําเนินการตอไปหรือหยุดดําเนินการ หากการดําเนินการไมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตนทุนกิจกรรมแบบมุงเนนผลงานจึงเปนการคํานวณคาใชจายจากกิจกรรมท่ีกอใหเกิด
ผลผลิตนั้น ๆ  การคํานวณตนทุนกิจกรรม จึงเปนการคิดคํานวณตนทุนหรือคาใชจายท่ีเกิดจากการใช
ทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือทํากิจกรรมตามงาน/โครงการท่ีวางไว หรือการใหบริการอ่ืน ๆ  ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน         
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3.3 สมรรถนะทางการปฏิบัติงานดานการมุงผลสัมฤทธิ์ มีผลกระทบกับประสิทธิภาพ
ดานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ดานการรายงานทางการเงินและผล
การดําเนินงาน เนื่องจาก การวางแผนงบประมาณจะตองจัดทําตามหลักเกณฑนโยบายรัฐบาล 
สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน เปนไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงาน ซ่ึงตองยึดม่ันใน หลักการ กฎระเบียบ และปฏิบัติดวยความถูกตอง ชอบธรรม โปรงใส 
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณ จะตองนําสมรรถนะดาน
การมุงผลสัมฤทธิ์ซ่ึงเปนวิธีการปฏิบัติงานท่ีตองอาศัยการทํางานรวมกับผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอก
หนวยงาน โดยวางแผนการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรและดวยวาจา เพ่ือใหไดขอมูลในการ
บริหารงบประมาณ การวิเคราะหงบประมาณ ภาระงบประมาณ และแนวโนมงบประมาณแผนดิน 
ตลอดจนขอมูลประกอบการตัดสินใจ กําหนดนโยบายงบประมาณและวงเงินงบประมาณรายจาย
ประจําปตามทิศทางนโยบายรัฐบาล เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงทําใหขอมูลมี
ความถูกตอง ชัดเจน ไดรับการยอมรับและเชื่อถือได สอดคลองกับการศึกษาของ วิไลภรณ เทพ
มนตรี (2559, น.10) กลาววา การบริหารงบประมาณเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานทุกชนิด 
ทุกหนวยงานและทุกองคการจะตองจัดทํางบประมาณใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือสามารถใชงบประมาณ
ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังคาดการณลวงหนาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินท่ีจะเพ่ิมข้ึน
หรือลดลงในอนาคตดวย เพ่ือสามารถวางแผนแกปญหาไดทันการณและไมเปนเหตุใหการดําเนินงาน
ตองหยุดชะงัก งบประมาณเปนสิ่งบงบอกแนวความคิดในการบริหารงานตลอดจนวิธีการดําเนินงาน
งบประมาณ จึงมีความสัมพันธเก่ียวของกับ วัตถุประสงค นโยบาย วิธีดําเนินงานและโครงสรางของ
หนวยงาน การดําเนินการกับงบประมาณในรปูแบบท่ีเหมาะสมมีความจําเปนในการชวยสงเสริมการ
ดําเนินงานของหนวยงานองคการใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สอดคลองกับ ลาวัลย ศิษยศาสตร (2551, น.120-133) พบวา สถานศึกษามีการเพ่ิมความระมัดระวัง 
เนื่องจากตองจัดทํางบประมาณและสงคําขอไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบ และดวย
ศักยภาพของสถานศึกษาทําไดคอนขางมาก และมีการใชทรัพยากรอยางโปรงใส ตรวจสอบได 
สอดคลองกับ ปาริตา สุภการกําจร (2558, น.15) กลาววา นโยบายสํานักงบประมาณไดปรับปรุง
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยมี
แนวคิดและหลักการสําคัญ 3 เรื่อง คือ 1) การปรับปรุงใหรัฐบาลสามารถใชวิธกีารและกระบวนการ
งบประมาณใหเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบายและใหเห็นผลท่ี
ประชาชนไดรับจากรัฐบาล 2) การมุงเนนใหเกิดการใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3) การมอบความคลองตัวในการจัดทําและบริหารงบประมาณใหกับผู
ปฏิบัติ 
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ขอเสนอแนะ 
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

 1.1  การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของรัฐนับวาเปนเรื่องท่ีควรจัดทํา เพราะ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนใหญ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย เปนบุคลากรสาย
พันธุใหมท่ีจะมาแทนขาราชการ ซ่ึงในปจจุบันแทบจะไมเปดรับบุคลากรประเภทขาราชการ ดังนั้น
พนักงานมหาวิทยาลัยก็ควรไดรับการถายทอด ท้ังวิชาความรูควบคูไปกับจริยธรรม ซ่ึง
ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับการวางแผนงานอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และ
นโยบายของมหาวิทยาลยั 
 1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยจะตองเผชิญกับปญหาหลายอยางในการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ในแงของปจจัยภายนอก เชน ขอกําหนดของ
รัฐบาล เทคโนโลยีท่ีซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สวนปจจัยภายในองคกร ไดแก 
ประสิทธิภาพทางการบริหารงาน โครงสรางขององคกรและระบบงาน การวางแผนจะทําใหองคกร
สามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับปจจัยภายในและภายนอกองคกรได โดยวางแผนการดําเนินงานใหรู
ทิศทาง พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีจุดหมายและเปาหมายท่ีชัดเจน  
  1.3 ผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณ เปนบุคลากรท่ีตองรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานท่ีตองใชความละเอียดรอบคอบสูง เนื่องจากงานแผนและงบประมาณเปนหัวใจหลักของ
องคกร เปนศูนยรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชประกอบการจัดทําขอมูลเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐ ผูปฏิบัติงานจึงตองมีประสบการณ และศึกษาระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และ
มติของคณะรัฐมนตรี ใหรอบคอบ ผูบริหารควรใหความสําคัญและใสใจกับผูปฏิบัติ ใหความ
ไววางใจและรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน    
 2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะทางการปฏิบัติงานดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของ
แตละฝาย ท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร วา
สามารถใชสมรรถนะเดียวกันไดหรือไม 

2.2 ควรศึกษากลุมตัวอยางจากองคกรอ่ืน เพ่ือเปรียบเทียบผลท่ีไดกับการวิจัยครั้งนี้ 
ซ่ึงถาผลใกลเคียงจะไดเปนหลักเกณฑหรือมาตรฐานในการอางไปถึงประชากรท้ังหมดได 

2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบมุมมองลักษณะการบริหารงบประมาณขององคกรภาครัฐ
และเอกชน เพ่ือใหไดแนวคิดและหลักการในการพัฒนาท่ีเปนประโยชนและเหมาะสมในการบริหาร
งบประมาณขององคกร 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศ ความสําเร็จในการทํางาน และผลกระทบของการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศท่ีมีตอความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและ
บัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย   

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและ
บัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
จํานวน 162 คน ไดมาโดยใชวิธีการแบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิและใช
วิธีการสุมตัวอยางอยางงายโดยการจับสลาก เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติ
ท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย
แบบพหุคูณ   
 ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการ
อาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีการเรียนรูตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ไดแก ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาและทัศนคติท่ีดี

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Graduate Student 
of Accounting Program, Department of Accounting, Faculty of Business Administration and 
Accounting. Sisaket Rajabhat University) 
2,3,4 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant 
Professor Dr. , Faculty of Business Administration and Accounting.  Sisaket Rajabhat 
University) 
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ตอวิชาชีพ ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานความสามารถทางวิชาชีพ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 2) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการ
อาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีความสําเร็จในการ
ทํางาน ไดแก ดานความสุขในการทํางาน ดานความกาวหนา ดานความภาคภูมิใจ และดาน
การยอมรับนับถือ ในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 3) การวิเคราะหผลกระทบของการเรียนรู
ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศท่ีมีตอความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี พบวา 3.1) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศ ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานความสามารถทางวิชาชีพ มี
ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานความสุขในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 3.2) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศ ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ
ทํางาน ดานความกาวหนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 3.3) การเรียนรูตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสําเร็จในการทํางาน ดานความภาคภูมิใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 
3.4) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานทักษะทางวิชาชีพ และดาน
ความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับ
นับถือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
คําสําคัญ: การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ, ความสําเร็จในการทํางาน, 
วิทยาลัยการอาชีพ 
 
Abstract 

This research aimed to investigate the international education standards, 
success in working, and the impact of international education standards on the 
success in working of financial and accounting personnel of Industrial and Community 
Education Colleges under the Office of the Vocational Education Commission in 
Thailand. 

The sample used in this study included 162 financial and accounting 
personnel of Industrial and Community Education College under the Office of the 
Vocational Education Commission in Thailand.The sample size was drawn by using 
the proportions of stratified random finding sampling and the simple random 
sampling method. The research instrument was a questionnaire. The statistics used 
in the analysis were mean, standard deviation and multiple regression analysis. 

The research findings were as follows:  
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1 )  Financial and accounting personnel of Industrial and Community 
Education Colleges under the Office of the Vocational Education Commission in 
Thailand had learning standards in international education, including professional 
skills, value and attitude to the profession, practical experience accumulation, and 
professional competence at the highest level.  

2 )  Financial and accounting personnel of Industrial and Community 
Education Colleges under the Office of the Vocational Education Commission in 
Thailand had success in working included work happiness, progress, proud and the 
respect at the highest level.  

3) Analyzing the impact of international education standards on the success 
in working of financial and accounting personnel, it was found that 3.1) Learning 
accordance with international education standards, practical experience 
accumulation, and professional competence had a positive impact on success in 
working, the happiness in work statistically significant at 0.01 and 0.05 respectively. 
3.2) Learning in accordance with international education standards practical 
experience accumulation had a positive impact on success in working, progress 
statistically significant at 0.01 levels. 3.3) Learning accordance with international 
education standards professional competence had a positive impact on success in 
working, proud statistically significant at 0.01 level, and 3.4) Learning accordance with 
international education standards, professional skills and professional competence 
had a positive impact on success in working, respect statistically significant at 0.05 
and 0.01 respectively. 
Keywords: Learning of International Education Standard, Success in Working, Financial 
and Accounting Personnel, Industrial and Community Education College 
 
บทนํา 

วิวัฒนาการในปจจุบันมีความเจริญกาวหนามีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มนุษยจึง
จําเปนจะตองศึกษาหาความรูอยูตลอดเวลา และปรับปรุงความรูใหทันสมัยอยางตอเนื่อง 
เพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และนําไปสูการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองท่ีมีคุณภาพ และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา สอดคลองกับ 
อัมรินทร จาทัน (2559, น.1) ไดกลาวไววา องคกรท่ีเฉลียวฉลาดและสามารถเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว จะกลายเปนองคกรท่ีประสบความสําเร็จ และสามารถอยูรอดไดตอไปในอนาคต การ
เรียนรูจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหทุกคนในองคกรสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง
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ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วยิ่งข้ึน ดังนั้น การเรียนรูของนักบัญชี จึงมีความสําคัญตอความสําเร็จ
ขององคกร และองคกรควรสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาความรูความสามารถ และแสดง
ความคิดเห็นท่ีจะทําใหเกิดการพัฒนาอยางสรางสรรค  

การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ เปนกระบวนการในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่ีเกิดจากสติปญญา ความรูความสามารถ และทักษะท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวางการปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชี และไดรับการยอมรับจากสังคม ซ่ึงการ
เรียนรูในแตละครั้งจะสรางประสบการณท้ังทางตรงและทางออม โดยการเรียนรูตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศ ประกอบดวย 1) ดานทักษะทางวิชาชีพ 2) ดานคุณคาและทัศนคติ
ท่ีดีตอวิชาชีพ 3) ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และ 4) ดานความสามารถทาง
วิชาชีพ (มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพ ฉบับท่ี 1-7) ดังนั้น 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี จําเปนตองไดรับการเรียนรูและฝกฝนทางดาน
วิชาชีพ เพ่ือท่ีจะดํารงความสามารถและพัฒนาความรูเพ่ิมเติมของตนใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม 

ความสําเร็จในการทํางาน คือผลลัพธท่ีเกิดจากความสําเร็จในการปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี ซ่ึงไดมีการประเมินการบรรลุผลในดานการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีผลตอ
ความกาวหนาทางวิชาชีพและการไดรับการยอมรับจากบุคลท่ีเก่ียวของ โดยความสําเร็จใน
การทํางาน ประกอบดวย 1) ดานความสุขในการทํางาน 2) ดานความกาวหนา 3) ดานความ
ภาคภูมิใจ และ 4) ดานการยอมรับนับถือ (ชนาธิป สุริยะงาม, 2555, น.6) หากบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี มีความสุขในการทํางาน มีความพึงพอใจในการทํางาน 
และหากองคกรสามารถตอบสนองตอความตองการของบุคลากรในองคกรนั้นๆ ได ก็จะเกิด
แรงจูงใจอันจะนําไปสูความสําเร็จในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหองคกรมีความ
ยั่งยืน  

วิทยาลัยการอาชีพเปนหนวยงานหนึ่งในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาท่ี
จัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน
และบัญชี จะมีหนาท่ีดานการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีท่ัวไปของสวนราชการ หาก
บุคลากรมีการเรียนรูและฝกฝนทางดานวิชาชีพอยางสมํ่าเสมอก็จะสามารถปฏิบัติงานให
เปนไปตามเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เกิดประโยชนตอสังคม ดังนั้น ผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพ ควรใหความสําคัญและสงเสริมการ
เรียนรูของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี เพ่ือความสําเร็จในการทํางาน และเปน
การสรางขวัญและกําลังใจตอผูปฏิบัติงานในองคกรตอไป    
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จากขอมูลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของการเรียนรูตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศท่ีมีตอความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ในประเทศไทย ผลลัพธท่ีไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสนับสนุนปจจัยสู
ความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี 
 
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในประเทศไทย  

2. เพ่ือศึกษาความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและ
บัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบของการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศท่ีมีตอ
ความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการ
อาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย  

1. ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (Learning 
of International Education Standard: IES) โดยประยุกตแนวคิดมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศ ฉบับท่ี 1-7 ประกอบดวย 1) ดานทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) 2) 
ดานคุณคาและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ (Value and Attitude to the Profession) 3) ดาน
การสะสมประสบการณ เชิ งปฏิบัติ  (Practical Experience Accumulation)  4)  ด าน
ความสามารถทางวิชาชีพ (Professional Competence) 

2. ตัวแปรตาม คือ ความสําเร็จในการทํางาน (Success in Working) โดยประยุกต
แนวคิดชนาธิป สุริยะงาม (2555, น.6) ประกอบดวย 1) ดานความสุขในการทํางาน (Work 
Happiness) 2) ดานความกาวหนา (Progress) 3) ดานความภาคภูมิใจ (Proud) และ 4) ดาน
การยอมรับนับถือ (Respect)  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี 

วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย จํานวน 278 
คน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2559, น.1) 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย กําหนด
ขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน (จําเริญ อุนแกว, 2553, น.8-9) ใชวิธีการ
แบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิ และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายโดยการจับ
สลากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในประเทศไทย จํานวน 278 คน ใหเหลือเพียง 162 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
เก่ียวกับบุคลากร ท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการเรียนรู
ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ  ตอนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับความสําเร็จในการทํางาน 
ตอนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองกับประชากรท่ีมิใชกลุม
ตัวอยางจํานวน 30 คน ดานความเท่ียงตรง คา IOC เทากับ 0.8 จํานวน 5 ขอ และคา IOC 
เทากับ 1.0 จํานวน 28 ขอ และดานความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม เทากับ 
0.78 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถาม จํานวน 162 ชุด ทางไปรษณียผาน
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหกับกลุมตัวอยาง ไดคืนมา
ครบรอยเปอรเช็นต  

4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 

การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ   

1. ดานทักษะทางวิชาชีพ                             
2. ดานคุณคาและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ              
3. ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ  
4. ดานความสามารถทางวิชาชีพ                  
 

ความสําเร็จในการทํางาน 
1. ดานความสุขในการทํางาน  
2. ดานความกาวหนา                 
3. ดานความภาคภูมิใจ                    
4. ดานการยอมรับนับถือ                    
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สรุปผลการวิจัย 
 1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 
31-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สําเร็จการศึกษา สาขาการบัญชี รองลงมา สาขา
บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงานหนาท่ีหัวหนางานบัญชี และมีประสบการณในการทํางาน 3-6 ป   
 2. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากท่ีสุด 
3 ดาน อยูในระดับมาก 1 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานคุณคา
และทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติดานความสามารถทาง
วิชาชีพ และดานทักษะทางวิชาชีพ 

3. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีความสําเร็จในการทํางาน โดยรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากท่ีสุด 3 ดาน อยูในระดับมาก 
1 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความกาวหนา ดานความสุขใน
การทํางาน ดานการยอมรับนับถือ และดานความภาคภูมิใจ 

4. การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศมีผลกระทบตอความสําเร็จใน
การทํางาน ดังนี้    
 4.1) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานการสะสมประสบการณ
เชิงปฏิบัติ และดานความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ
ทํางาน ดานความสุขในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และ 0.05 
ตามลําดับ  
 4.2) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานการสะสมประสบการณ
เชิงปฏิบัติ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานความกาวหนา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01   
 4.3) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานความสามารถทางวิชาชีพ 
มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานความภาคภูมิใจ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.01     
 4.4) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานทักษะทางวิชาชีพ และ
ดานความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ยอมรับนับถือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ 
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อภิปรายผล 
1. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี มีการเรียนรูตามมาตรฐาน

การศึกษาระหวางประเทศ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับ
มากท่ีสุด 3 ดาน อยูในระดับมาก 1 ดาน ดังนี้ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาและทัศนคติ
ท่ีดีตอวิชาชีพ ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และดานความสามารถทางวิชาชีพ 
เนื่องจากบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี จะตองเปนผูท่ีมีความรูทางดานการเงิน
และบัญชี มีการพัฒนาทักษะและการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพ่ือนํามาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
ผานการอบรมเก่ียวกับการจัดทําบัญชีของหนวยงานราชการ มีการศึกษาหาความรูเก่ียวกับข้ันตอน
การปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางอยางสมํ่าเสมอ และไดมีการปฏิบัติงาน ดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ ยึดม่ันตอความซ่ือสัตยสุจริตในวิชาชีพ สอดคลองกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ (ทวีพร ตรีผอง, พิมพปวีณ มะณีวงค, และวิจิตรรัตน บุญทอง, 2558, น. 40-41) ท่ี
ไดกําหนดคุณสมบัติของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีตามขอกําหนดของมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศ คือ 1) ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีจะตองสําเร็จการศึกษา
ข้ันต่ําทางดานบัญชีในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ีเปดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิชาการบัญชี 2) ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีจะตองมีทักษะทางวิชาชีพใน
ดานตางๆ ไดแก ทักษะดานสติปญญา ทักษะดานเทคนิคท่ัวไปและเทคนิคเฉพาะเก่ียวกับ
วิชาชีพ ทักษะสวนบุคคล ทักษะในการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน และทักษะดานการ
จัดการทางธุรกิจและองคกร 3) ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีจะตองมีคุณคาและมี
ทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพอันอยูบนพ้ืนฐานของจริยธรรม ไดแก ความรับผิดชอบตอสังคม ความ
ซ่ือสัตยตอวิชาชีพ ความสามารถในการรักษาความลับ และความเปนอิสระ 4) ผูปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชีจะตองมีการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ เปนระยะเวลานานและ
เขมขนเพียงพอท่ีจะแสดงใหเห็นวาเปนนักบัญชีท่ีมีความรูและมีทักษะทางวิชาชีพ รวมท้ังมี
ความรูและทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพอันอยูบนฐานของความมีจริยธรรม 5) ผูปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชีจะตองเรียนรูอยางไมจบสิ้น โดยถือเปนภาระหนาท่ีท่ีจะตองพัฒนา และ
รักษาความสามารถดานวิชาชีพ โดยมีกฎเกณฑและขอบังคับใหนักบัญชีไดมีโอกาสไดพัฒนา
ความรูความสามารถทางดานวิชาชีพอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม สอดคลองกับการศึกษา
ของ สุภาพร แจมศรี (2554, น.82-91) พบวา ผูทําบัญชีเห็นดวยกับการเรียนรูทางการบัญชี
อยางตอเนื่องโดยรวม และเปนรายดาน อยูในระดับมาก ซ่ึงการเรียนรูทางการบัญชีอยาง
ตอเนื่องมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูทําบัญชีจึงควรให
ความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการท่ีจะเรียนรูสิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 
และเปนแนวทางพัฒนาตนเอง สรางความเชื่อม่ันตอผูเก่ียวของทุกฝายในการกําหนดทิศทาง
ในการบริหาร เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอไป 
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 2. บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี มีความสําเร็จในการทํางานโดยรวม
อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากท่ีสุด 3 ดาน อยูในระดับมาก 
1 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความสุขในการทํางาน ดาน
ความกาวหนา ดานความภาคภูมิใจ และดานการยอมรับนับถือ เพราะวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ดานงานการเงินและบัญชี มีความพึงพอใจในการทํางาน การไดมีโอกาสทํางานในวิทยาลัยการ
อาชีพ ซ่ึงเปนสถานศึกษาท่ีทุกคนรูจัก และไดรับการยอมรับจากสังคม มีความม่ันคงในอาชีพ 
และการท่ีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชีไดรับมอบหมายงานท่ีทาทาย จะเปน
สิ่งท่ีทําใหคนในองคกรยอมรับถึงความสามารถ และทําใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงาน
การเงินและบัญชี เกิดความภาคภูมิใจในการทํางาน เกิดแรงจูงใจท่ีจะฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ 
เพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมาย สอดคลองกับการศึกษาของ วุฒิภัทร สุขชวย (2559, น.79-85) 
พบวา ผูบริหารฝายกองคลังของสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมีความสําเร็จในการทํางานโดยรวม และเปนราย
ดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาและการใช
ทรัพยากร ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจของทุกฝาย สอดคลองกับ
การศึกษาของ วรรณภา ชํานาญเวช (2551, น.128) พบวา พนักงานมีความสําเร็จในการ
ทํางานโดยรวมอยูในระดับดี ไดแก ดานคาตอบแทน ดานความกาวหนา ดานผลสําเร็จของ
งาน และดานความภูมิใจ   

3. ผลการศึกษาผลกระทบของการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศท่ีมี
ตอความสําเร็จ ในการทํางานของบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการ
อาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย รายดาน พบวา  

3.1)  การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานการสะสม
ประสบการณเชิงปฏิบัติ  และดานความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสําเร็จในการทํางาน ดานความสุขในการทํางาน เพราะวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงาน
การเงินและบัญชี จะตองเปนผูท่ีมีความรูความสามารถทางดานวิชาชีพบัญชี ท้ังท่ีเปนความรู
ทางทฤษฎีและประสบการณจากการปฏิบัติ เพ่ือศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาท่ีซับซอน เม่ือ
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี เขาใจวิธีการปฏิบัติงานอยางถองแทแลว ก็จะ
สามารถแกไขปญหาดังกลาวได ซ่ึงจะทําใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน ผูปฏิบัติงานก็มี
ความสุข สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ท่ีไดกําหนด
สมรรถนะท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ คือ ความ
พยายามขวนขวาย สนใจใฝรู เพ่ือสั่งสมความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ดวย
การศึกษาคนควาหาความรูมาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องอีกท้ัง รูจักพัฒนา ประยุกตใชความรู
เชิงวิชาการกับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ทําใหผูปฏิบัติงาน มีความสุขในการทํางาน 
สอดคลองกับการศึกษาของ ชนาธิป สุริยะงาม (2555, น.94) พบวา ความรูในสายอาชีพมี
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ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในวิชาชีพ ดานความสุขในการทํางาน เนื่องจากในการ
ปฏิบัติงานดานบัญชี นักบัญชีจะตองมีความรูในสายอาชีพ ท้ังนี้ตองอาศัยความรูความสามารถ 
และประสบการณในการทํางานท่ีผานมาในอดีต เพ่ือท่ีจะสามารถคาดคะเนเหตุการณท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต หรือมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได เพ่ือท่ีจะนําขอมูลท่ีไดมาใชในการ
วางแผน และเตรียมพรอมในการรับมือกับเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือสามารถรับมือไดทัน จะ
ชวยลดความเครียดในการทํางาน ทําใหเกิดความสุขในการทํางาน สอดคลองกับการศึกษา
ของ ศุภวัฒน วิรักขะโม (2553, น.20-21) พบวา ปจจัยท่ีจะทําใหตัวบุคลากรมีความสุขในการ
ทํางาน คือ 1) การจัดสภาพแวดลอมของการทํางานใหถูกสุขลักษณะตอรางกาย 2) 
คาตอบแทนจะตองเพียงพอในการดํารงชีวิต ประจําวัน และมีความเปนธรรม 3) ความม่ันคง
เปนสิ่งท่ีดึงดูดใจและเปนการสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแกบุคลากรในองคกร 4) 
ความปลอดภัยของบุคลากร เปนสิ่งท่ีสงผลกระทบโดยตรงตอผลการปฏิบัติงาน 5) สวัสดิการ
เปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลมากในการสรางความพึงพอใจใหแกตัวบุคคล 

3.2)  การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานการสะสม
ประสบการณเชิงปฏิบัติ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานความกาวหนา 
เพราะวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี มองวาการท่ีจะไดรับการเลื่อนข้ัน
เลื่อนตําแหนงไดนั้น ผูปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี จะตองมีความรูความชํานาญ และ
มีประสบการณในการทํางานอยางยาวนาน เพ่ือแสดงถึงศักยภาพ ความสามารถดานตาง ๆ 
และการใชวิจารญาณทางวิชาชีพบัญชีไดอยางถูกตอง สอดคลองกับการศึกษาของ วรรณภา 
ชํานาญเวช (2551, น.134) พบวา ประสบการณในการทํางานสงผลตอความสําเร็จในการ
ทํางาน ดานความกาวหนา เพราะวา ผูท่ีมีประสบการณในการทํางานมากกวา เปนผลมาจาก
เรียนรูเก่ียวกับงานนั้นไดอยางถองแท มีการคิด สังเคราะหและฝกทักษะใหเชี่ยวชาญ อาจ
แสวงหาความรูจากการอาน หรือวิเคราะหงาน การพยายามหาวิธีสําเร็จรูปเพ่ือไมตองเหนื่อย
แรง ซ่ึงเปนโอกาสท่ีจะยกระดับตนเองใหสูงข้ึนไป นอกจากประสบการณในการเรียนรูเรื่อง
การทํางานแลว ผูท่ีปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชีจะตองมีประสบการณในการเรียนรู
เรื่องคนดวย การเรียนรูเก่ียวกับคน ตั้งแตระดับหัวหนา ผูรวมงานและลูกนองจึงเปนจิตวิทยา
ในการทํางานท่ีสําคัญ เพราะมีสวนชวยใหไดรับความรวมมือและเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอกัน 
อีกท้ังผูท่ีปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชีท่ีเริ่มตนทํางานจะอยูในชวงปรับตัวใหเขากับท่ี
ทํางาน เพ่ือใหไดรับการยอมรับจากองคกร     

3.3) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานความสามารถทาง
วิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานความภาคภูมิใจ เพราะวา 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี จะตองเปนผูท่ีมีความสามารถในการติดตาม
ขอมูลขาวสารทางดานเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลของกรมบัญชีกลางและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ และไดนําความรูมาพัฒนาทักษะในการทํางาน รวมท้ังไดมีการ
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ประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี เพ่ือใหการทํางานสําเร็จตามเปาหมายท่ี
กําหนดไว จึงจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สอดคลองกับการศึกษาของ หัทยา ภูน้ําเย็น 
(2557, น.24-25) ท่ีกลาวไววา นักบัญชีมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพบัญชี เพราะวา 1) เปน
วิชาชีพท่ีมีเกียรติ ท้ังนี้ ผูประกอบวิชาชีพตองปฏิบัติตน ทําหนาท่ีอยางซ่ือสัตย มีระเบียบวินัย 
และธํารงไวซ่ึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงจะไดรับเกียรติและการยอมรับจากลูกคาและบุคคล
ท่ัวไป 2) เปนวิชาชีพท่ีสรางคุณประโยชนใหกับประเทศชาติ ถือวามีสวนรวมในสังคม เปน
กลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สรางความยุติธรรม ความโปรงใส ธรรมาภิบาล อันทําให
สังคมอยูรวมกันไดอยางสันติ 3) มีอิสระท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอยางถูกตองตรงไปตรงมา ซ่ึงจะทํา
ใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

3.4) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานทักษะทางวิชาชีพ 
และดานความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ยอมรับนับถือ เพราะวา บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี ใชทักษะท่ีเกิดจาก
สติปญญา เทคนิคท่ัวไป เทคนิคเฉพาะ ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพการเงินและบัญชี ซ่ึงบุคคลใชในการ
สื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน ดวยความเพียรพยายาม และความระมัดระวัง รอบคอบ 
รวมท้ังไดนําความรูมาพัฒนาทักษะในการทํางาน และไดมีการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชี ทําใหม่ันใจไดวา การปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชีเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป และระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานของวิทยาลัย
การอาชีพเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว จึงจะไดรับการยอมรับนับถือจาก บุคลากรภายใน
องคกร และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สอดคลองกับการศึกษาของ สุวภัทร รัตนอําภา (2553, น.
22-23) กลาววา ผูท่ีปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชียุคใหม จะตองปรับตัวและพัฒนา
ตนเองในดานตาง ๆ ดังนี้ 1) จะตองเปนผูท่ีตื่นตัวและแสวงหาความรูในศาสตรหรือวิชาชีพอ่ืน
ท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพบัญชีใหมากข้ึน เพราะวา ขอมูลบัญชี เปนขอมูลท่ีไมหยุดนิ่งและมีการ
พัฒนารูปแบบอยูตลอดเวลา ดังนั้น ขอมูลทางบัญชี จึงตองเปนขอมูลท่ีถูกตอง เชื่อถือได 
โปรงใส สามารถสะทอนภาพท่ีแทจริงขององคกรไดอยางชัดเจน 2) จะตองเปนผูท่ีเรียนรูและ
เขาใจถึงแหลงท่ีมาและท่ีไปของขอมูล เนื่องจากในปจจุบัน ธุรกรรมทางอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจไดเกิดข้ึนมาใหม ขอกําหนดหรือนโยบายของภาครัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงไป มาตรฐาน
การบัญชีหรือหลักการ ทฤษฎี ไดพัฒนาสูความเปนสากลมากข้ึน 3) จะตองเปนผูรักการ
พัฒนาตนเองและใฝหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ ตลอดจนมีการปรับปรุงตนเองอยางสมํ่าเสมอ 
เพ่ือใหไดรับการยอมรับจากสังคม 

แตพบวา การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานคุณคาและทัศนคติท่ี
ดีตอวิชาชีพ ไมมีผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางาน ดานความสุขในการทํางาน ดาน
ความกาวหนา ดานความภาคภูมิใจ และดานการยอมรับนับถือ เพราะวา ผูท่ีจะปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชีไดนั้น จะตองมีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพการเงินและบัญชี ซ่ึงตั้งอยูบน
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พ้ืนฐานของคุณธรรม จริยธรรมอยูแลว จึงไมมีผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางาน จะเห็น
ไดวาลักษณะของผูท่ีจะปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีจะตองมีความรับผิดชอบในหนาท่ีและ
ภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย มีความซ่ือสัตยตอวิชาชีพการบัญชี สํานึกในหนาท่ีและไมปฏิบัติ
ตนในลักษณะท่ีทําใหเกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพบัญชี โดยยึดหลักคุณธรรม 
และมีความสุขในการทํางาน การมองเห็นคุณคาและมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งใน
การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ซ่ึงจะทําใหผูท่ีปฏิบัติงานดานการเงินและบัญช ีสามารถ
ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพและปฏิบัติตนอยางมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพ่ือใหผลการปฏิบัติงาน
มีความโปรงใส ตรงไปตรงมา เปดเผยสาระสําคัญอยางครบถวน สามารถตรวจสอบได เพ่ือ
ประโยชนสูงสุดตอสังคมและวิชาชีพบัญชี  
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

1.1 จากผลการวิจัย การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานการ
สะสมประสบการณเชิงปฏิบัติงาน เชน การเชื่อม่ันวาระยะเวลาในการทํางานท่ียาวนานจะทําให
ไดรับแนวคิดท่ีดีท่ีสามารถนํามาชวยเหลือในการแกไขปญหา การตระหนักวาประสบการณจากการ
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี            

1.2 การเรียนรู ทักษะ และความชํานาญในวิชาชีพ มีผลกระทบตอความสําเร็จในการ
ทํางาน ดานความสุขในการทํางาน ดานความกาวหนา ดังนั้น ผูบริหารควรมีนโยบายและ
งบประมาณในการสนับสนุนใหบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี ไดเขาเปนสมาชิก
ของสภาวิชาชีพบัญชี และเขาอบรมความรูดานการเงินและบัญชี รวมท้ังการสนับสนุนใหบุคลากร
ไดเขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการเงินและบัญชี การพบปะ พูดคุยในกลุม
ผูปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีในกลุมวิทยาลัยการอาชีพ  

1.3 การเรียนรูจากผูมีประสบการณทางดานการเงินและบัญชี และการสรางเครือขาย
ผูปฏิบัติงานทางบัญชี สงผลใหผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน และ
มีความสุขในการทํางาน จึงควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน   

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรศึกษาผลกระทบจากมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผู

ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีมีตอการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเงินและบัญชี ในหนวยงาน
ภาครฐั 

2.2 ควรศึกษาถึงความสัมพันธระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูกับการพัฒนาทาง
วิชาชีพ อยางตอเนื่องของบุคลากรทางการเงินและบัญชี ในหนวยงานภาครัฐ 
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ชวยเหลืออยางดียิ่งโดยการเอาใจใส ตรวจแกไขวิทยานิพนธเพ่ือใหมีความสมบูรณท่ีสุด และ
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ผลกระทบการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) 
ที่มีผลตอคุณภาพงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในประเทศไทย 
Impact of Using the Government Accounting Program (FORMULA) 

on Quality of Financial Statements of 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand 

 
วิจิตรา แกวแสน0

1, สุภัทรษร ทวีจันทร12, ลินดา ราเต3, นนทยา อิทธิชินบัญชร4 
Vijittra Keawsaen1, Supatsorn Taweechan2, Linda Rate3,  

Nontaya Ittichinbanchorn4 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ 
(FORMULA) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ และ 3) เพ่ือศึกษาผลกระทบการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ ท่ีมีผลตอคุณภาพงบการเงิน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสวนกองคลังและทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในประเทศไทย จํานวน 108 คน ใชวิธีการแบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิ เครื่องมือ
ท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 
0.91 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการวิจัย พบวา 1) การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย ไดแก ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 2) คุณภาพของงบการเงินของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย ความเขาใจได ความเก่ียวของกับ
การตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 
และ 3) การวิเคราะหผลกระทบ พบวา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ ประเภท
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Graduate Student 
of Accounting Program, Department of Accounting, Faculty of Business Administration and 
Accounting, Sisaket Rajabhat University) 
2,3,4 ผูชวยศาสตราจารย ดร., คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Assistant 
Professor Dr. , Faculty of Business Administration and Accounting, Sisaket Rajabhat 
University) 
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ระบบบัญชีแยกประเภท มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ในความเขาใจได ความเชื่อถือ
ได และการเปรียบเทียบกันได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนดานความเก่ียวของกับ
การตัดสินใจไมมีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน และประเภทระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ในความเขาใจได ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 
และการเปรียบเทียบกันได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 สวนความเชื่อถือได ไมมี
ผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน 
คําสําคัญ:  โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี คุณภาพงบการเงิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 
 
Abstract 

This research aimed 1) to study using of government accounting software 
packages (FORMULA) of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand, 
2) to study the quality of financial statements, and 3) to study the impact on 
using of accounting software packages on the quality of financial statement. The 
sample used in this study included 108 personnels whom working in the finance 
and property section at Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Thailand. 
The sample size was according to the proportions of stratified random finding 
sampling. The instrument used in the study was a 5-level scale questionnaire 
with the reliability of 0.91. Statistics used for data analysis were frequency, 
percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. 

The research findings were as follows: 1) The using of government 
accounting software packages (FORMULA) of Mahachulalongkornrajavidyalaya 
University in Thailand included General Ledger System and Information 
Management System, the overall mean was at very high level 2) The quality of 
financial statements of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand 
in term of understanding, decision making, reliability and the comparison, the 
overall mean was at very high level, and 3) the impact analysis revealed that 
the using of government accounting software packages (FORMULA) accounting 
software packages of Mahachulalongkornrajavidyalaya University in Thailand in 
General Ledger System have a positive impact on the quality of the financial 
statements in terms of understanding, reliability and comparability statistically 
significant at 0.01 level. Whereas the relevance of decision making did not have 
a positive impact on the quality of the financial statements and the types of 
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management information systems has a positive impact on the quality of 
financial statements in terms of understanding, decision making and the 
comparability statistically significant at 0.01 level. Whereas the reliability did not 
have a positive impact on the quality of the financial statements. 
Keywords: Government accounting software, Quality of financial statements 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University  
 

บทนํา 
ระบบสารสนเทศนับวามีบทบาทอยางมากในการบริหารจัดการองคกรกรตาง ๆ โดยถูก

นํามาใชอยางแพรหลายกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังภาคธุรกิจตาง ๆ นิยมใชและให
ความสําคัญมากเปนอันดับตน ๆ คือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เนื่องจากเปนระบบท่ีใชในการ
ปฏิบัติงานดานการเงินประจําวัน และตรวจสอบท่ีเก่ียวของกับการเงินขององคกร เพ่ือนําขอมูลท่ีได
จากการระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใชในการวางแผน ควบคุมการดําเนินงาน และการ
บริหารงานดานการเงินขององคกรใหเกิดประโยชนและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญในการนําระบบสารสนเทศมาใช โดยจะเห็นไดจากการท่ี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซ่ึงเปนหนวยงานสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ไดพัฒนา
ระบบบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงินดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีข้ึนมา 

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) เปนระบบบัญชี Formula Financial 
and Accounting ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Native Windows โปรแกรมบัญชีท่ีรวบรวมการ
บันทึกรายการการเงินท่ีเกิดข้ึนไวเปนหมวดหมู นอกจากการบันทึกรายการยังมีความสามารถในการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหการเงินขององคกร (Financial Analysis) เพ่ือประโยชนในดานการ
พยากรณ การประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร เชน การจัดทําดัชนีชี้วัดทางการเงิน ออกงบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบเปรียบเทียบ ซ่ึงมีระบบการทํางานอยู 12 ระบบ และ
สามารถมองเห็นภาพรวมขององคกรได ซ่ึงงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะ 2 ระบบ คือ 1) ระบบ
บัญชีแยกประเภท Super GL General Ledger (GL) 2) ระบบระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
Management Information System (MIS) โดยระบบดังกลาวเปนระบบใชบันทึกยอดยกมาตนงวด 
การบันทึกขอมูลในสมุดรายวันบัญชี การบันทึกขอมูลในสมุดรายวันจาย การบันทึกขอมูลในสมุด
รายวันท่ัวไป และการเรียกงานทางการบัญชี การปดบัญชีและงบการเงิน และเปนระบบสนับสนุนการ
ทํางาน และการตัดสินใจในดานตาง ๆ  ของผูบริหารเพ่ือใหการดําเนินงานขององคการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ (บริษัท คริสตอลฟอรมูลา จํากัด, 2559) 

คุณภาพงบการเงิน (Financial Statement Quality) ขอมูลทางการเงินท่ีมีประโยชนตอ
ผูใชงบการเงิน ตลอดจนขอมูลทางการเงินท่ีใหโดยวิธี อ่ืน ตนทุนซ่ึงเปนขอจํากัดเสมอของ
ความสามารถของกิจการท่ีเสนอรายงานในการใหขอมูลทางการเงินท่ีมีประโยชน ขอมูลนั้นตอง
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เก่ียวของกับการตัดสินใจและเท่ียงธรรมของสิ่งท่ีตองนําเสนอ ประโยชนของขอมูลทางการเงินจะ
เพ่ิมข้ึน ถาขอมูลนั้นเปรียบเทียบได พิสูจนยืนยันได ทันเวลาและเขาใจได คุณสมบัติท่ีทําใหขอมูล
ในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงิน มี 4 ประการ 
ไดแก 1) ความเขาใจ (Understandability)  2) ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (Relevance) 3) ความ
เชื่อถือได (Reliability) 4) การเปรียบเทียบกันได (Comparability) (นันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล, 2557, 
น.31-35) คุณภาพของขอมูลทางการเงินสามารถใชหลักเกณฑลักษณะเชิงคุณภาพรวม การบัญชี
ประกอบดวย ความเขาใจได ความเก่ียวของ และความเชื่อถือได กลาวไดวาวัตถุประสงคของรายงาน
ทางการเงินเพ่ือใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินใจ รวมถึงกระบวนการรายงานการเงิน มีผล
ตอความนาเชื่อถือของขอมูลและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สําหรับกระบวนการรายงาน
การเงินประกอบดวย 1) เหตุการณและรายการทางธุรกิจของกิจการ 2) การเลือกนโยบายทางบัญชี 3) 
การประยุกตใชนโยบายทางบัญชี 4) การประมาณการและการใชดุลยพินิจ และ 5) การเปดเผย
เก่ียวกับรายการ เหตุการณ นโยบาย การประมาณการและการใชดุลยพินิจ (Jonas and Blanchet, 
2000, น.353-363) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ
พระพุทธศาสนาแกสังคม และไดรับการตรวจรับรองจากคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาท้ังภายในและภายนอก จากนโยบายของภาครัฐและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย ไดแบงการบริหารออกเปน 6 สวนงานหลัก ๆ  คือ สํานักงาน
อธิการบดี  ประกอบดวย 13 หนวยงาน หนึ่งในหนวยงานท่ีสําคัญ คือ กองคลังและทรัพยสิน โดยมี
หนาท่ีการบริหารงบการเงินและจัดทําบัญชี ในอดีตไดมีการจัดทําบัญชีดวยมือ (Manual 
Accounting System) และใชโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร Excel แตกอนไมมีกระบวนการและไมมี
โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน สงผลใหมีการทํางานผิดพลาด เชน การเขียน
ตัวเลขผิด ทําเอกสารสําคัญหาย อันเปนเหตุทําใหการทํางานชาไป ซ่ึงขอมูลทางการบัญชีนั้นมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจและใชในวางแผนตาง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดนําเอาเทคโนโลยีเขามา
ชวยในการประมวลผลในการจัดทําบัญชี คือ ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
มาประยุกตใชกับงานบัญชี จึงทําใหเกิดโปรแกรมสําเร็จรูป (FORMULA) ใชในการจัดทําบัญชี โดยมี
วัตถุประสงคใหการจัดทํางบแสดงสถานะทางการเงินมีความรวดเร็วในการจัดทํา เพ่ือนําขอมูลท่ี
เกิดข้ึนไปใชในการบริหารและการวางแผน ซ่ึงขอมูลงบการเงินเปนประโยชนตอการตัดสินใจและ
ความเขาใจของผูบริหาร ขอมูลงบการเงินมีความเชื่อถือได และความเปรียบเทียบกันได จึงสงผลตอ
คุณภาพงบการเงิน มีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูบริหาร (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2559)  

จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาผลกระทบการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ท่ีมีผลตอคุณภาพงบการเงิน ของมหาวิทยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย เพ่ือใหผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญในงานการเงินและ
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บัญชี และสามารถนําขอมูลรายงานงบการเงินไปใชในการกํากับดูแล ตัดสินใจ เปรียบเทียบ และ
พัฒนางานดานการบัญชี และระบบโปรแกรมสําเร็จรูป รวมท้ังเปนแนวทางในการบริหารการใช
จายเงินงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาคุณภาพงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศ
ไทย 

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ท่ีมีผล
ตอคุณภาพงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย  
 
ขอบเขตงานวิจัย  
 ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย  

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA ) โดยประยุกต
แนวคิด (บริษัท คริสตอลฟอรมูลา จํากัด, 2559) ประกอบดวย 1) ระบบบัญชีแยกประเภท Super 
GL General Ledger (GL) 2) ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ (Management Information 
Systems—MIS)  

2.  ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพงบการเงิน (Financial Statement Quality) โดยประยุกต
แนวคิดของ นันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล (2557, น.31-35) ประกอบดวย 1) ความเขาใจได 
(Understandability) 2) ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (Relevance) 3) ความเชื่อถือได (Reliability) 
4) การเปรียบเทียบกันได (Comparability)    
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

คุณภาพงบการเงิน 
(Financial Statement Quality) 

1. ความเขาใจได (Understandability)  
2. ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ (Relevance)   
3. ความเช่ือถือได (Reliability)   
4. การเปรียบเทียบกันได (Comparability)  
  

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ 
(FORMULA) 

1.ระบบบัญชีแยกประเภท  
Super GL General Ledger (GL) 
2.ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ (Management 
Information Systems—MIS)  
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยตัวอยาง 

โดยหนวยยอย คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสวนกองคลังและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย จํานวน 44 แหง แหงละ 3 คน รวมท้ังสิ้น 132 คน (มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559) 

กลุมตัวอยาง (Sample) ท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสวนกองคลัง
และทรัพยสิน ประกอบดวย ผูอํานวยการกองคลังและทรัพยสินหรือหัวหนาฝาย บุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานดานบัญชี และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในประเทศไทย กําหนดขนาดตัวอยางโดยเปดตารางของเครซ่ีและมอรแกน (จําเริญ อุนแกว, 
2553, น.8-9) ไดจํานวน 36 แหง ตามสัดสวนของกลุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ประเทศไทย โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสวนกองคลังและ
ทรัพยสิน ประกอบดวย ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสินหรือหัวหนาฝาย บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน
ดานบัญชี และบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ประเทศไทย แหงละ 3 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 108 คน 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในสวนกองคลังและทรัพยสิน โดยครอบคลุมขอมูลเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน และประเภทสังกัด ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอ
ประโยชนของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ตอคุณภาพงบการเงิน ตอนท่ี 4 ปญหา
และขอเสนอแนะเก่ียวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ผูวิจัยไดนํา
เครื่องมือไปทดลองกับประชากรท่ีมิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ดานความเท่ียงตรง คา IOC อยู
ระหวาง 0.60 ถึง 1.00 และดานความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม เทากับ 0.91  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการจัดเก็บแบบสอบถาม จํานวน 108 ฉบับ โดยวิธีลง
พ้ืนท่ีเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ในการประชุมเพ่ือรับฟงคําชี้แจงของเจาหนาท่ีสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน 2 วัน ใหกับกลุมตัวอยาง 

4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 

 
สรุปผลการวิจัย 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบุคลากรท่ี
ปฏิบัติงานในสวนกองคลังและทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศ
ไทย สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 30-39 ป และอายุ 40-49 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มี
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ประสบการณดานการทํางาน ระหวาง 10-19 ป ตําแหนงงานในปจจุบันเปน บุคลากรปฏิบัติงานดาน
บัญชี และสังกัดวิทยาลัยสงฆ เปนสวนใหญ  

2. ผลการศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทยโดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ไดแก ดานระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ดานระบบบัญชีแยกประเภท  

3. ผลการศึกษาคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ประเทศไทย โดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ทุก
ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ความเชื่อถือได การเปรียบเทียบกันได ความ
เขาใจได และความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 

4. ผลการศึกษาผลกระทบการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ท่ีมี
ผลตอคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย พบวา  

4.1 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ระบบบัญชีแยก
ประเภท และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ความเขาใจ
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

4.2 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ระบบบัญชีแยก
ประเภทไมมีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

4.3 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ระบบบัญชีแยก
ประเภทมีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ความเชื่อถือได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.01 และระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ไมมีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ความเชื่อถือ
ได  

4.4 การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ระบบบัญชีแยก
ประเภทและระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ดานการ
เปรียบเทียบกันได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
5.1  โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) เปนโปรแกรมระบบบัญชี

แบบธุรกิจ เหมาะสําหรับการใชงานขององคกรแสวงหากําไร และยังไมมีการเชื่อมโยงและครอบคลุม
ตอทุกสวนงาน เชน สวนงานงบประมาณ การเงิน การบัญชี และพัสดุ เปนตน จึงควรพัฒนา
โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลทุกสวนงาน เพ่ือใหการเรียกใชขอมูลของสวนงานตาง ๆ  
มีความตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย 
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อภิปรายผล 
1. ผลการศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ท่ีมีตอคุณภาพ

งบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย พบวา การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) โดยรวม ไดแก ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สืบเนื่องจากการนําระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีมาประยุกตใชในหนวยงานและไดนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (FORMULA) เขามา
ใช เพ่ือชวยใหเกิดความสะดวกในการรวบรวมขอมูล ชวยใหลดข้ันตอนและภาระงานในกระบวนการ
การรวบรวมขอมูลของงบการเงิน มีระบบท่ีสามารถประมวลผลขอมูลทางการเงินและการบัญชีท่ี
ถูกตองและรวดเร็ว ทันตอเวลา ขอมูลเชื่อถือได โปรแกรมสามารถออกงบการเงิน และนําเสนอ
รายงานสถานะทางการเงินท่ีชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ดวงฤดี ชีวานุกุล (2556, น.19) กลาววา ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีมีข้ันตอนในการหาขอมูลและกระบวนการในการจัดการสารสนเทศ ตามกรอบแนวคิด
ทางบัญชีเพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานในธุรกิจของตน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอาจมาจากการ
ประมวลผลดวยมือ หรือการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร และการประมวลผลท้ังมือและคอมพิวเตอร
รวมกัน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเก่ียวเนื่องเฉพาะขอมูลทางการเงินและกระบวนทางการบัญชี 
และสอดคลองกับ จิรารัตน ดวงเต็มใจ (2559, น.30-31) กลาววา ระบบสารสนเทศท่ีทําการออกแบบ
ข้ึนมาเพ่ือประมวลผลทางการเงิน โดยมีการใชคอมพิวเตอร หรือบุคคล ในการชวยบันทึกขอมูลทาง
การเงิน ซ่ึงสารสนเทศท่ีไดนั้นมาจากงบการเงินและรายงานภาษีมูลคาเพ่ิม อีกท้ังสารสนเทศนั้นตอง
เปนประโยชนตอผูใชงานท้ังในองคกรและภายนอกองคกร รวมถึงใหขอมูลท่ีสําคัญ เปนประโยชนตอ
ธุรกิจ คือ ทําใหธุรกิจทราบฐานะทางการเงินและผลกําไรจากการดําเนินงาน และยังเปนตัวชวยใน
การจัดหาแหลงเงินทุนของธุรกิจ พรอมท้ังเปนเครื่องมือท่ีจะชวยในเรื่องของการเสียภาษีและ
วางแผนธุรกิจ เพ่ือใหธุรกิจเติบโตตอไปในอนาคต สอดคลองกับ ไพรินทร ขําคมเขตต (2556, น.129) 
กลาววา โปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงินบนเครือขายคอมพิวเตอรท่ีรวมโปรแกรมและแฟมขอมูลไวท่ี
เดียวกัน เพ่ือท่ีสามารถกําหนดระดับความสามารถในการใชระบบงานของผูใชแตละคน และเปน
โปรแกรมท่ีใชทํางานบัญชีและการเงิน สามารถแยกออกเปนระบบบัญชียอยหลาย ๆ  ระบบ โดยมี
บัญชีแยกประเภทท่ัวไป ท่ีควบคุมผลการทํางานของระบบบัญชียอยเหลานั้น นอกจากนั้นโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี ยังมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนโยกยาย ไป-มา กับโปรแกรมอ่ืนได ซ่ึง
สามารถใหความยืดหยุนและสรางความคลองตัวในการเสนอรายงาน เพ่ือการตัดสินใจของผูใชขอมูล
ท้ังภายในและภายนอกองคกรเปนอยางมาก เชน งบแสดงฐานะทางการเงิน หรืองบกําไรขาดทุนท่ีอยู
ในโปรแกรมอาจถูกโยกยายออกไปอยูในพ้ืนท่ีของโปรแกรมประเภทแผนตารางทําการ ทําใหผูใช
สามารถวิเคราะหงบการเงินไดอยางรวดเร็วและคลองตัวตัวมากข้ึน 
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2. ผลการศึกษาคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ประเทศไทย โดยรวม อยูในระดับมาก ไดแก ความเขาใจได ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ความ
เชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได เนื่องจากคุณภาพของงบการเงินเปนการรายงานผลการ
ดําเนินงานฐานะทางการเงิน งบแสดงกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุน งบประกอบหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการนําเสนอขอมูลทางการเงิน งบ
การเงินท่ีมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน มีความเขาใจไดงาย ขอมูลเชื่อถือได ขอมูลสามารถ
เปรียบเทียบได และเปนขอมูลใหผูบริหารใชในการตัดสินใจ 

ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ธิราวรรณ วิวัฒนากรวงศ (2558, น.7) กลาววา คุณสมบัติท่ีทํา
ใหขอมูลในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงินซ่ึงประกอบดวย ความเขาใจ ความเก่ียวของกับ
การตัดสินใจ ความเชื่อถือได การเปรียบเทียบได ความเขาใจกันได และสอดคลองกับ ชนากานต 
มงคลพร (2558, น.21) กลาววา คุณภาพของขอมูลทางบัญชีท่ีมีประโยชนตอการตัดสินใจ (value 
relevance of accounting information) มุงสนใจไปยังสัดสวนของผลตอบแทนของหุนท่ีอาจจะ
ไดรับ อันเนื่องมาจากการคาดการณจากมูลคาของขอมูลท่ีมีในรายงานการเงิน และสอดคลองกับ 
Shahwan (2008, p.129-202) กลาววา ลักษณะเชิงคุณภาพท่ีบงบอกวาขอมูลในงบการเงินมี
ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน และสอดคลองกับ นันทิยา อังกุรวัฒนานุ
กุล (2557, น.31-35) กลาววา ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงินมี 4 ประการ ไดแก ความเขาใจ
ได ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได   

3.  ผลการศึกษาผลกระทบการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ท่ีมี
ผลตอคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทยโดยรวม 
รายดาน พบวา  

1) การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ของระบบการบัญชีแยก
ประเภท มีผลกระทบกับคุณภาพของงบการเงิน ในเรื่อง ความเขาใจได ความเชื่อถือได และการ
เปรียบเทียบกันได เนื่องจากเปนโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีท่ีสามารถเก็บขอมูลและเอกสารทาง
บัญชีสําหรับการบันทึกรายการในระบบ และสามารถบันทึกรายการโดยตรงโดยไมตองผานระบบอ่ืน 
การปดบัญชีและงบการเงินทําไดถูกตองและทันเวลา ขอมูลเชื่อถือได โปรแกรมสามารถออกงบ
การเงิน มีการเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังได และนําเสนอรายงานสถานะทางการเงินท่ีทําใหเขาใจถึง
ขอมูลในรายงานการเงินได เพ่ือใชในการพยากรณสถานะทางการเงินสําหรับผูบริหารไดงาย ซ่ึง
สอดคลองกับ เกษวรางค ญาณนาคะวัฒน (2553, น.11) กลาววา เปนแกนของระบบบัญชีท้ังหมด 
โดยปกติจะใชงานระบบเดียว หรือใชงานรวมกันกับระบบงานบัญชียอยอ่ืนก็ได ระบบบัญชีแยก
ประเภทนี้ใชในการดูแลและควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากแสดงใหเห็นภาพรวมทาง
การเงินของธุรกิจท้ังระบบ และสอดคลองกับ พรปวีณ สายพรหม (2558, น.15) กลาววา การจัดการ
ประเภท การกําหนดลักษณะ การนําเสนอขอมูลอยางชัดเจนและกระชับ ทําใหเม่ือมีการอานขอมูล
นั้น สามารถเขาใจไดทันที และสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล (2557, น.80-86) 
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ไดศึกษาเรื่องผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ท่ีมีตอคุณภาพงบ
การเงินของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบวา มีคุณภาพของ
งบการเงิน อยูในระดับมาก ไดแก ความเขาใจได ความเก่ียวของกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได  และ
การเปรียบเทียบกันได     

2) การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ของระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการ มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพของงบการเงิน ในเรื่อง ความเขาใจได ความเก่ียวของ
กับการตัดสินใจ และการเปรียบเทียบกันได เนื่องจากเปนระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการในการ
จัดเก็บขอมูล เพ่ือประมวลผลและจัดรูปแบบรายงานสารสนเทศเพ่ือชวยสนับสนุนการทํางาน และ
การตัดสินใจในดานตาง ๆ ของผูบริหาร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ชัยรัตน รอดเคราะห (2555, น.
5) กลาววา ระบบท่ีรวบรวมและจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกองคการอยางมี
หลักเกณฑ เพ่ือนํามาประมวลผลและจัดรูปแบบใหการดําเนินงาน และการตัดสินใจดานตาง ๆ  ของ
ผูบริหารในการดําเนนิการขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ 
Timothy J, O’Linda I. O’Leary (2006, p.301) กลาววา ระบบสารสนเทศท่ีใชคอมพิวเตอรผลิต
รายงานสรุปท่ีมีรูปแบบและโครงสรางท่ีเปนมาตรฐานใชในการสนับสนุนผูบริหารระดับกลาง 
 
ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 

จากผลการวิจัยพบวา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) มี
ผลกระทบตอคุณภาพงบการเงิน ดังนั้นควรพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีสามารถเชื่อมโยงขอมูลทุก
สวนงาน เพ่ือใหการเรียกใชขอมูลของสวนงานตาง ๆ  มีความตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูบริหารควรใหการ
สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรกรพัฒนาความรูความสามารถในดานโปรแกรมระบบบัญชี เชน การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ  

2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
2.1 ควรศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการประยุกตใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

ท่ีมีผลตอการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย เพ่ือเปนแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน ใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

2.2 ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ 
(FORMULA) ท่ีมีผลตอคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ประเทศไทย เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย สามารถนําปญหาและ
อุปสรรคไปปรับปรุงแกไขอยางตรงประเด็น  
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2.3 ควรศึกษาผลกระทบการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ท่ีมีผลตอคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย เพ่ือสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารงานตอไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลและหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายแหง 
ซ่ึงไมอาจกลาวไดท้ังหมด ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ลินดา ราเต และและผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทยา  อิทธิชินบัญชร ท่ีใหความ
ชวยเหลืออยางดียิ่ง โดยการเอาใจใส ตรวจแกไขวิทยานิพนธเพ่ือใหมีความสมบูรณท่ีสุด และ
ขอขอบคุณบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในประเทศไทย ทุกทานท่ีกรุณาตอบแบบสอบถามและกรุณาใหขอมูลท่ีเปนประโยชนตอ
การวิจัยครั้งนี้ 
 
เอกสารอางอิง 
เกษวรางค ญาณนาคะวัฒน. (2553). ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจในการประยุกตใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี กรณีศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 
วิทยานิพนธบัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะพาณิชยศาสตรและ
การบัญชี. 

จําเริญ อุนแกว. (2553). สถิติเพ่ือการวิจัย. ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 
จิรารัตน ดวงเต็มใจ. (2559). ปญหาระบบสารสนเทศทางการบัญชีของขาราชการฝายการเงิน

ในกองทัพเรือ. วิทยานิพนธปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา, 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร, สาขาวิชาการบัญชี. 

ชนากานต มงคลพร. (2558). คุณคาของขอมูลทางการบัญชีท่ีเก่ียวเนื่องกับการตัดสินใจ:กอน
และหลังปรับใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ. วิทยานิพนธ
ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, สาขาวิชาการบัญชี. 

ชัยรัตน รอดเคราะห. (2555). การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการงานปริญญา
นิพนธและสารนิพนธ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ, บัณฑิตวิทยาลัย, สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม. 

ดวงฤดี ชีวานุกุล. (2556). ความสัมพันธระหวางการเรียนรูขององคกรกับประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจนําเขา-สงออกเฟอรนิเจอรไมในประเทศไทย. 
วิทยานิพนธบัญชีมหาบัณฑิต. 



 

 

 

 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.3 July-September 2018  61 

 

ธิราวรรณ วิวัฒนากรวงศ. (2558). ผลกระทบของวัฒนธรรมองคกรท่ีมีตอคุณภาพขอมูลงบ
การเงินในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. สารนิพนธปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย, สาขาวิชาการบัญชี. 

นันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล. (2557). ผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานใน
ระบบ GFMIS ท่ีมีผลตอคุณภาพของงบการเงินของสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา. วิทยานิพนธปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

บริษัท คริสตอลฟอรมูลา จํากัด. (2559). คูมือระบบโปแกรม FORMULA. 
พรปวีณ สายพรหม. (2558). ปจจัยดานความรูความสามารถของขาราชการสงผลตอลักษณะ

เชิงคุณภาพของขอมูลทางการเงินของสํานักการคลังและงบประมาณสํานักงาน
เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร. สารนิพนธปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย, สาขาวิชาการบัญชี. 

ไพรินทร ขําคมเขตต. (2556). ผลกระทบของความรอบรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอ
ความสามารถในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีของผูทําบัญชีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.วิทยานิพนธปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, สาขาวิชาการบัญชี. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (2559). ประวัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. สืบคนจาก http://www.mcu.ac.th/site/history.php. เม่ือวันท่ี 20 
ธันวาคม 2559. 

_______.  (2561) .  ระบบบัญชี  :  Formula Financial and Accounting.  สืบคนจาก 
http://www.crystalformula.co.th/products.asp  เม่ือวันท่ี 9  มกราคม  2560. 

Jonas, G. J.  and Blanchet, J.  ( 2000) .  Assessing quality of financial reporting. 
Accounting Horizons, 14(3). pp.365-363. 

Shahwan, Y.  ( 2 0 0 8 ) .  Qualitative Characteristics of Financial:  a Historical 
Perspective. Journal of Applied Accounting Research, 9(2), 192-202. 

Timothy J, O’ Linda I.  O’ Linda, ( 2006) .  Computing Essentials 2006  Complete 
Edition, McGraw Hill Higher Education,301. 01 Jul 2006 

 
 
 

http://www.mcu.ac.th/site/history.php
http://www.crystalformula.co.th/products.asp


 
62 Journal of Ratchathani Innovative Social Sciences : Vol.2 No.3 July-September 2018  

“The Storyteller’s Secret: How TED Speakers and Inspirational 
Leaders Turn their Passion into Performance” by Carmine Gallo. 

 
ปริทัศนโดย รองศาสตราจารย ดร. สมาน อัศวภูมิ0

1 
        
 
ขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน 
 Carmine Callo เปนนักเขียนหนังสือขายดีชื่อ “Talk Like TED” ซ่ึงแนะนําวิธีการ
และเทคนิคในการเตรียมตัวเปนนักพูดในรายการ TED Talks ท่ีนิยมกันท่ัวโลก เปนพ่ีเลี้ยงการ
สื่อสารใหกับแบรนดดังหลายยี่หอ เชน Pfizer, LinkedIn, Intel, และ Coca-Cola เปนตน 
นอกจากนี้ยังเปนผูบรรยายหลัก (Key Speaker) ในการประชุมสัมมนาผูบริหารองคการธุรกิจ
ท่ัวโลก เปนนักเขียนประจําของ Forbes.com และ Intrepreneur.com และเปนผูบริหาร
สูงสุดของ Gallo Communications ท่ีแคลิฟอรเนีย  
 
สาระสําคัญของหนังสือ 
 หนังสือเลมนี้เปนหนังสือแนวใหหลักคิดเบื้องตนพรอมตัวอยาง และขอแนะนําเชิง
ปฏิบัติ อานสนุกและใหหลักคิดในแตละเรื่องในลักษณะเฉพาะกรณี จึงไมอาจจะนํามา
ถายทอดไวในปริทัศนในลักษณะนั้นได อยางไรก็ตามเพ่ือประโยชนของผูอานและผูสนใจ
เก่ียวกับการเลาเรื่องในการนําเสนอและเขียนหนังสือ ผูปริทัศนจะพยายามสรุปแกนของแตละ
เรื่องดังตอไปนี้  
 หนังสือแบงออกเปน 5 ตอน 37 หัวเรื่อง ตอนท่ีหนึ่งนําเสนอเก่ียวกับนักเลาเรื่องท่ีจุด
ประกายไฟความคิด ตอนท่ีสอง นักเลาเรื่องท่ีใหการศึกษา ตอนท่ีสาม นักเลาเรื่องท่ีงายและ
เขาใจไดดี ตอนท่ีสี่ นักเลาเรื่องท่ีสรางแรงจูงใจ และตอนท่ีหา นักเลาเรื่องท่ีสรางการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีสาระหลักของแตละตอนดังนี้  
 ตอนท่ีหนึ่งนําเสนอเกี่ยวกับนักเลาเรื่องท่ีจุดประกายไฟความคิด  
 เนื้อหาในตอนท่ีหนึ่งนั้น ผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดไววาการจะจุดประกายไฟความคิด 
(Inner Fire) ใหตนเองหรือผูอ่ืนนั้นตองหาประกายไฟท่ีจะจุดใหเจอ เชน หาใหพบวาอะไรท่ี
ทําใหหัวใจคุณรองเพลง หรือท่ีผูเขียนใชคําวา “Something that makes your heart sing” 
คนหาใหเจอครับ ถาคุณหาจุดเริ่มตนเล็ก ๆ เจอ ก็อาจจะสรางสิ่งใหมท่ีใหญโตและสําคัญได 

                                                           
1 รองศาสตราจารย, ดร. ขาราชการบํานาญและอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (Associate 
Professor, Ph. D. , Retired Government Official and Part-Time Lecturer at Sisaket Rajabhat 
University) 
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คุณตองเอาชนะความกลัวของตนใหไดในการทําสิ่งท่ีคุณรัก บางทีสิ่งท่ีคุณเกง ถนัด หรือชอบ
อาจจะเปนสิ่งท่ีคุณเคยหลงใหลและเคยทําตอนท่ีเปนเด็กก็ได บางทีการเปลี่ยนแปลงอาจจะ
เกิดข้ึนไดจากการเปลี่ยนเรื่องหรือมุมมองตอเรื่องท่ีคุณเลาก็ได พวกเราทุกคนสามารถสราง
ตํานานชีวิตใหกับตนเองได ท่ีสําคัญคือ จะทําหรือไมเทานั้น ไมวาคุณจะทําอะไร ทําท้ังใจ
หรือไมเปนเรื่องสําคัญนะครับ การทํางานเพียงเพราะตองการคาตอบแทนเทานั้นไมใชเสนทาง
สูความสําเร็จแนนอน เราไมใชผูท่ีมีหนาท่ีตองทําแตเราคือผูท่ีสรางหนาท่ีมันเกิดข้ึนและสําเร็จ
ครับ สุดทายก็คือ ถาคุณบอกไมไดวาคุณกําลังทําอะไร คุณก็คงไมสามารถบอกคนอ่ืนใหเขาใจ
ไดเชนกัน   

ตอนท่ีสอง นักเลาเรื่องท่ีใหการศึกษา  
ในตอนท่ีสองนี้ ผูเขียนเลาเรื่องและยกตัวอยางนักพูดสาธารณะและนักพูดในรายการ 

TED Talks ท่ีไดรับเกียรติโดยผูฟงยืนปรบมือใหยาวนาน 1

2 สิบกวาตัวอยาง หัวใจหลักของนัก
พูดเหลานั้นคือ การเลาเรื่องท่ีดี และโดนใจผูฟง เลาเขาใจงายในมุมมองของผูฟง มีสถิติขอมูล
ประกอบ นําเสนอสิ่งท่ีคาดไมถึง เชน บิลล เกต นําเสนอเรื่องประเทศโลกท่ีสามเผชิญปญหา
ปวยเปนมาเลเรียอยางไร โดยการเปดขวดโหลและบอกผูฟงวาตอนนี้เขาไดปลอยยุงท่ีเปน
พาหะของโรครายนี้แลวในหองประชุมนั้น เปนตน และบอยครั้งจะเลาเรื่องเก่ียวกับตนเอง 
หรือประสบการณของตนเอง ผูคนชอบฟงเรื่องท่ีเกิดข้ึนและมีแงมุมท่ีเปนบทเรียน เหลานี้เปน
เรื่องเลาท่ีใหการศึกษากับผูฟงได  

ตอนท่ีสาม นักเลาเรื่องท่ีงายและเขาใจไดดี 
ผูเขียนเปดประเด็นในตอนท่ีสามวา “อะไรก็ตามท่ีคนไมสามารถอธิบายสั้น ๆ ได สิ่ง

นั้นเปนเรื่องไรสาระ” คําวาสั้น ๆ คือ เขียนบรรยายไดบนซองจดหมาย เลาใหเห็นภาพ หรือใช
ภาพเทาแทนคําพูด สไลดโชวท่ีดี ไมควรมีคําเยอะ แตควรมีภาพ หรือแผนภูมิ แผนภาพแทน
คําจะสื่อความไดมากข้ึน หาแกนของเรื่องท่ีนําเสนอใหพบ นําเสนอใหนอยและกินความ สราง
แนวรวมทางความคิดและการจินตนาการ แลวผูฟงจะประทับใจและใสใจในเรื่องท่ีคุณเลา  

ตอนท่ีส่ี นักเลาเรื่องท่ีสรางแรงจูงใจ  
ถาจะจูงใจคนใหได ตองชวยใหเขาเห็นทางออกในปญหาท่ีเขาเผชิญอยู คือหา 

“ชองทางในการแกปญหา หรือเอาชนะสิ่งท่ีเขาเผชิญอยูใหเจอ” การนําเสนอปญหาเปนสิ่งท่ีดี 
แตถาชี้ทางออก อยางนอยในมุมมองของเราก็จะสรางแรงจูงใจใหกับผูฟง เชน กรณีท่ีสตีฟ 
จอบส เสนอ “ตัวแบบโรงพยาบาลท่ีเขาอยากเห็น” หรือ โรงแรมโมกุลเปลี่ยนพนักงาน
โรงแรมของเขาใหเปนผูมีจิตบริการลูกคาไดอยางไร เปนตน นอกจากนี้ ผูเขียนยังนําเสนอ
กรณีตัวอยางนักเลาท่ีสรางแรงจูงใจอีกกวาสิบกรณีครับ  

                                                           
2 วัฒนธรรมการช่ืนชมของประเทศตะวันตกท่ีนิยมกันแบบหน่ึงคือ ถาช่ืนชอบการพูด การแสดง หรือการ
นําเสนอใด ๆ ก็ตาม ผูฟงจะยืนข้ึนและปรบมือใหเปนนาที หรือหลายนาทีครับ ผมเคยทําในวัฒนธรรมไทย 
ไมไดผลครับ มีคนคิดวาผมเปนคนประหลาด 
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ตอนท่ีหา นักเลาเรื่องท่ีสรางการเปล่ียนแปลง 
การเปลี่ยนแปลง หรือการขับเคลื่อน (Movement) หลายเรื่อง ท้ังดานการเมือง 

สังคม และการเคลื่อนไหวตาง ๆ เกิดข้ึนจากการพูดของนักพูด หรือนักเขียนบางคน นักเขียน
หรือนักพูดท่ีสรางการเปลี่ยนแปลงไดมักจะเปนนักเขียน หรือนักพูดท่ีเลาเรื่องไดดี โดนใจ และ
สรางพลังรวมท่ีจะขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงใหเกิดข้ึน นักพูดท่ีสรางแนวรวมและการ
ขับเคลื่อนเรื่องตาง ๆ ได ไมเพียงแตเปนคนใหขอมูล สถิติ หรือกรณีศึกษา แตเปนบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการเลาและบรรยายเรื่องไดดี ทําใหผูฟงรูสึกมีอารมณรวมเสมือนหนึ่งไดอยูใน
เหตุการณท่ีคุณเลา ซ่ึงไมงาย แตการเปนนักพูดฝกฝนได กฎ 10,000 ชั่วโมงในการฝกถา
ตองการมีความเชี่ยวชาญนั้นยังใชไดในการฝกเปนนักเลาเรื่องท่ีดีครับ  
 
ความเห็นและขอเสนอแนะทายเรื่อง 
 ผูปริทัศนนําเสนอหนังสือเลมนี้ดวยหลักคิดสองประการสําคัญคือ ขอแรกเห็นวา
นักการศึกษา ครู และผูบริหาร จะทําหนาท่ีของตนเองไดดี ตองเปนนักเลาเรื่องท่ีดีและมี
เปาหมาย และขอสองคือเรื่องนี้เปนแนวโนมของโลกปจจุบันในทํานองวา “ผูบริโภคโหยหา
ท่ีมาของเรื่อง (Story)” ดังนั้นไมวาคุณจะทําอะไรควรผนวกความเปนมาของเรื่องไวดวย แต
การเลาเรื่องก็มีท้ังนาฟงและนาเบื่อ ไดประโยชน และไรประโยชน สําหรับแนวคิด คําแนะนํา 
และตัวอยางของหนังสือเลมนี้นับวาเปนขอแนะนําในลักษณะของ “How To” ท่ีสามารถ
นําไปสูการฝกปฏิบัติไดจริงในการเปนนักเลาเรื่องอยางมีวัตถุประสงคและเปนประโยชนตอท้ัง
ผูเลา และผูฟง ท่ีสําคัญคือ ผมเห็นวานาจะเปนเครื่องมือสําคัญของนักศึกษา ผูบริหาร
การศึกษา และครูเปนอยางยิ่ง เพราะเราคือนักเลาท่ีจุดประกายไฟความคิด เปนนักเลาท่ีให
การศึกษาเพ่ือนมนุษย เปนนักเลาท่ีอาจจะสรางการเปลี่ยนแปลง หรือขับเคลื่อนสิ่งท่ีเราอยาก
เห็นการเปลี่ยนแปลงได ดังนั้นหากมีเวลาคุณนาจะไดอานตนฉบับครับ  
 
เอกสารอางอิง 
Carmine Gallo.  ( 2 0 1 6 )  The Storyteller’ s Secret:  How TED Speakers and 

Inspirational Leaders Turn their Passion into Performance.  St.  Martin's 
Press 
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คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ 
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร 

วัตถุประสงค  
1. เพ่ือสงเสริมและเผยแพรผลงานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพ พัฒนาองคความรูทาง

วิชาการ ดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี 
บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเท่ียว การจัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับดาน
สังคมศาสตร 

2. เพ่ือเปนสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ 

3. เพ่ือกระตุน ใหเกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร 
รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเท่ียว การ
จัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับดานสังคมศาสตรอยางตอเนื่อง ท้ังในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ ท่ีจะสามารถนําไปอางอิงประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม  

กําหนดการเผยแพร  ปละ 4 ฉบับ  
ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม  ฉบับท่ี 2 เมษายน - มิถุนายน  
ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน   ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - ธันวาคม  

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)  
วารสาร Journal of Innovative Social Science รับบทความวิชาการ และบทความ

วิจัย ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิชาการท่ีมีประโยชนและนาสนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิจัย ท่ีเปนปจจุบัน เปน
ประโยชนตอท้ังแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความท่ีจะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูความสามารถในสาขาท่ีบทความนั้นเก่ียวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การ
บัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเท่ียว การจัดการการโรงแรม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
กับดานสังคมศาสตร  

สําหรับบทความท่ีจะลงตีพิมพในวารสาร Journal of Innovative Social Science 
จะตองเปนบทความท่ีไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอ่ืนๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์  



การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)  
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ

และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพ่ือทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้  
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ 

จากนั้นกองบรรณาธิการจะตรวจสอบชื่อเรื่องและเนื้อหาของบทความวาเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร  

2. เม่ือกองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรวาบทความเปนบทความท่ีเหมาะสมกับ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ตอไป โดยท่ีผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับท่ีเหมาะสมท่ีจะลงตีพิมพไดหรือบทความนั้นๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  

3. กองบรรณาธิการสงหนังสือตอบรับการตีพิมพหรือปฏิบัติการตีพิมพใหเจาของ
บทความ  

ประเภทของผลงานวิชาการท่ีเปดรับตีพิมพ  
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนท่ีเกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ

สมาชิกรวมในงานวิจัยนั้น อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน  
2. บทความวิชาการ (Academic Article) เปนบทความทางวิชาการท่ีนําเสนอ

เนื้อหาสาระทางวิชาการท่ีนาสนใจ ซ่ึงผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน 
จากการวิจัยท่ีผานมา จากเอกสารอางอิง จากความคิดเห็นของผูเขียนและผูอ่ืน อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ท่ีสนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนําเสนอแนวทางในการวิเคราะหองคความรูใหมๆ ท่ีไมเคยมีผูรวบรวมเรียบเรียง หรือ
วิเคราะหมากอน  
 
  



การเตรียมบทความเพ่ือการตีพิมพในวารสาร  
บทความวิจัย ประกอบดวย  

1. ชื่อเรื่อง (Title) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดยอ (Abstract) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ท่ีสรุป

สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา  
4. คําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว

ทายบทคัดยอ  
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้  

1. บทนํา (Introduction)  
2. วิธีดําเนินการวิจัย (Methods)  
3. ผลการวิจัย (Results)  
4. สรุปและอภิปรายผล (Conclusion and Discussion)  
5. เอกสารอางอิง (References)  

6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  

บทความวิชาการ ประกอบดวย  
1. ชื่อเรื่อง (Title) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
3. บทคัดยอ (Abstract) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ท่ีสรุป

สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา  
4. คําสําคัญ (Keywords) ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนไมเกิน 4 คํา และระบุไว

ทายบทคัดยอ  
5. เนื้อหา (Contents) ควรประกอบดวยหัวขอดังตอไปนี้  

1. บทนํา (Introduction)  
2. สาระในประเด็นตางๆ (Contents)  
3. สรุปและอภิปราย (Conclusion and Discussion)  
4. เอกสารอางอิง (References)  

6. เอกสารอางอิง (References) ใชการอางอิงและบรรณานุกรมของ APA 6th Edition 
Style (American Psychology Association)  
  



การเตรียมตนฉบับผลงานท่ีรับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space) 

พรอมระบุเลขหนา และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25 
นิ้ว  

2. ชื่อเรื่อง ตองมีท้ังชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนาก่ึงกลางหนากระดาษ  

3. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุชื่อผูเขียนของแตละคนท่ีมีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ 

4. บทคัดยอท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 

18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสมํ่าเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา  

บทคัดยอภาษาอังกฤษ ใหใชคําวา “Abstract” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 point ตัวหนาชิดชายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสมํ่าเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา  

5. เนื้อหา  
5.1 เนื้อหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน 

15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เนื้อหา และเอกสารอางอิง)  
5.2 เนื้อหาหัวเรื่อง ภาษาไทย ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 

ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา 
ชิดซายหนากระดาษ 

5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point 
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสมํ่าเสมอ  

6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด  
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ  

7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) 
ตําแหนง หนวยงานท่ีสังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ 
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายชื่อผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใชตั ว อักษร  TH SarabunPSK ขนาด  14 point และภาษาอังกฤษ ให ใช ตั ว อักษร TH 
SarabunPSK ขนาด 14 point  



7.2 สวนประกอบอ่ืนหรือแหลงท่ีมาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ  

8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology 
Association) 

9. ใชตัวเลขอารบิกเทานั้น และไมใหใชการตั้งคาตัวเลขอัตโนมัติ 
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