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ความเสีย่ งและการจัดการความเสี่ยง
(Risks and Risk Management)
สมาน อัศวภูมิ 1
0

บทคัดยอ
ความเสี่ยงเปนปจจัยคุกคามที่สรางปญหาใหกับการดําเนินงานในองคการได เสมอ
โดยเฉพาะการดําเนินงานในยุคโลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วอยางที่เปนอยูใน
ปจจุบัน ขณะเดียวกันหากองคการไมตองการเสี่ยงและบริหารงานแบบรักษาสภาพไปวัน ๆ ก็
อาจจะนําไปสูปญหาที่มากกวา หรือลมสลายไดในที่สุด ดังนั้นนักบริหารสมัยใหมจึงควรเขา
ใจความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงในระดับที่ทําใหการดําเนินงานขององคการบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไวและมีปจจัยเสี่ยงใหนอยที่สุด บทความนี้อาจจะไมสามารถใหสาระ
เกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงไดทั้งหมด แตเชื่อวาจะเปนความเขาใจเบื้องตน
และเป น ฐานคิ ดที่ ส ามารถช ว ยให การบริ ห ารงานมีความเสี่ย งนอยลงพอสมควร โดยการ
นําเสนอความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ความหมายและกระบวนการจัดการความเสี่ยง และ
แนวทางในการดํ า เนิ น การในแต ล ะขั้ น ตอนของกระบวนการในการจัดการความเสี่ย ง ดัง
สาระสําคัญที่จะนําเสนอตอไป
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
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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
ความเสี่ยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดเสมอ ทั้งในการดําเนินชีวิตประจําวัน หรือการทํางาน
ตาง ๆ อันเนื่องมาจากไมมีใครลวงรูอนาคตได แมวาเราจะมีวิธีการในการคาดคะเนสิ่งที่นาจะ
เกิดขึ้นในอนาคตไดบาง แตตองเผื่อความคลาดเคลื่อนไวระดับหนึ่งเสมอ นี่คือที่มาของความ
เสี่ยงในการดําเนินชีวิตและการทํางานของคนเรา ผูเขียนเชื่อวาผูอานอาจจะทราบหรือเคยมี
สวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานมาแลว และกระบวนการขั้นตนในการวางแผนก็คือ
การวิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา และการพยากรณอนาคต เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจใน
การวางแผน แตกระนั้นก็ตาม บอยครั้งเราจะตองมีการปรับแผนเปนระยะ ๆ อยูเสมอ ซึ่งก็
เป น เรื่ องปกติ ข องการดํ า เนิ น งานในองค ก าร จนนํามาซึ่งคํา กลาวที่ว า “แผนมีไวแ ก ไ ข”
อยางไรก็ตาม แผนที่ดีควรจะมีความเปนไปไดในการปฏิบัติและมีความจําเปนในการปรับแก
ใหนอยที่สุด สวนความเบี่ยงเบนที่จะเกิดขึ้นจากแผนที่วางไว หรืออุปสรรคที่คาดไมถึงขณะ
วางแผนนั้น เปนสิ่งที่ผูบริหารต องดําเนิ น การแก ไข และนี่เปนที่ มาของศาสตรว าดว ยการ
จัดการความเสี่ยง ดังจะไดกลาวถึงและทําความเขาใจกันตอไป
ความหมายของความเสี่ยง
ความเสี่ยงในความหมายของการดําเนินชีวิตประจําวัน คือ สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
บังเอิญ หรือคาดไมถึง เชน เดินเลนอยูดี ๆ ก็มีวัตถุลอยฟาหลนมาโดนหัวเรา เปนตน บางครั้ง
เราอาจจะพอเขาใจวาทําสิ่งนั้นเปนเรื่องเสี่ยง แตอยากทําดู หรือไมมีทางเลี่ยงก็ตองเสี่ยงเอา
เชน การเดินเทาเปลาในที่เ ปลี่ยวอาจจะโดนงู ฉก หรือตะขาบตอยได แตไมมีรองเท า และ
จํ า เป น ต อ งไปหาอาหารมากิ น มั น ก็ เ ลยต อ งเสี่ ย งเอา อย า งนี้ ก็ เ ป น ได ดั ง ความหมายใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) ซึ่งนิยาม “เสี่ยง” ไววาลอง
เผชิญดู หรือลองทําในสิ่งที่อาจจะใหผลไดสองทาง คือผลทางดี หรือทางไมดี เปนตน สวน
พจนานุ กรม Longman (2001) นิ ย ามความเสี่ย ง หรือ risk ว า เปน สภาวะที่เปน ไปได ว า
ผลเสี ย หรื อ ไม ดี อ าจจะเกิ ด ขึ้ น กั บ สิ่ ง ที่ จ ะดํ า เนิ น การ ขณะที่ พ จนานุ ก รมทางการศึ ก ษา
(Collins III and O’Brien, 2003) นิยามความเสี่ยงไววา เปนสภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นระหวาง
ความไมรู (โง) กับความรู (ฉลาด) ซึ่งอาจจะมีผลไดทั้งแงบวกและแงลบ แตความเสี่ยงตาม
ความหมายในทางวิ ช าการ โดยเฉพาะในการบริ ห าร หรื อ การจั ด การนั้ น มี ก ารอธิ บ ายที่
แตกตางไปจากความเสี่ยงในความหมายปกติที่กลาวมาแลวขางตน ดังนี้
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Dessler (1999) กล า วว า นั ก บริ ห ารมั ก จะต อ งตั ด สิ น ใจในสามสถานการณ คื อ
สถานการณ ที่ มี ค วามแน น อน (Certainty) สถานการณ ที่ ไ ม แ น น อน (Uncertainty) และ
สถานการณที่มีความเสี่ยง (Risk) โดยอธิบายวา ในสถานการณที่มีความแนนอนนั้น ผูบริหารมี
ข อ มู ล และเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น เพี ย งพอว า สิ่ ง ที่ จ ะตั ด สิ น ใจทํ า นั้ น มี ผ ลเป น บวก ขณะที่ ใ น
สถานการณที่ไมแนนอนนั้น ขาดทั้งขอมูลและเหตุผลสนับสนุนในการตัดสินใจวาจะสงผลไปใน
ทิศทางใด สวนในสถานการณที่มีความเสี่ยงนั้น ผูบริหารอาจจะมีขอมูลและเหตุผลสนับสนุน
เพียงพอ หรือคอนขางจะเพียงพอวาสิ่งที่จะตัดสินใจทํานั้น มีผลคอนขางจะเปนบวกมากกวา
การเลื อ กอี ก ทางหนึ่ ง ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของ Robbins และ Coulter (2005) โดย
นักวิชาการทั้งสองทานนี้ ไดอธิบายและยกตัวอยางประกอบแนวคิดดังกลาว ดังนี้
ในสถานการณที่มีความแนนอนนั้น ผูบริหารตัดสินใจไดถูกตองเพราะผลลัพธของ
ทางเลื อกมี ความชั ดเจนอยู แล ว เช น การที่ฝายการเงิน จะตัดสิน ใจฝากเงิน ของบริษัทกับ
ธนาคารใด เขายอมรูแตตนแลววาธนาคารไหนใหดอกเบี้ยอัตราเทาใด คํานวณรายรับลวงหนา
ไดเลย แตในความเปนจริง สถานการณที่มีความแนนอนแบบนี้ไมคอยมี สวนใหญจะอยู ใน
สถานการณที่มีความเสี่ยงในระดับใดระดับหนึ่งเสมอ ซึ่งความเสี่ยงจะมากหรือนอย ขึ้นอยูกับ
ขอมูลประกอบการตัดสินใจ ประสบการณ และทางเลือกที่มีอยู เชน การที่ผูจัดการสกีรีสอรท
จะตัดสินใจเพิ่มลิฟทบริการใหกับลูกคาในบางจุดหรือไมนั้นขึ้นอยูกับทุนที่นํามาติดตั้งลิ ฟท
ประวัติของหิมะตกในชวงปที่ผานมา ขอมูลลูกคาที่มาใชบริการ เพื่อพิจารณาวารายไดที่พึงได
และรายจ า ยที่ ต อ งลงทุ น จะคุ ม หรื อ ไม หากมี แ นวโน ม ว า คุ ม ทุ น คํ า ตอบก็ คื อ “(เสี่ ย ง)
ดําเนินการได” เปนตน สวนในกรณีที่มีความไมแนนอนนั้น ผูบริหารจะไมมีความชัดเจนวา
ผลลัพธจะออกมาอยางไร และที่สําคัญคือ ไมสามารถที่จะหาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจ
ไดเลย ทั้งนี้เพราะมีขอจํากัดดานขอมูล ประกอบกับสถานการณเชิงจิตวิทยาที่สรางปญหาตอ
การตัดสินใจดวย
Morden (2007) นิ ย ามความเสี่ ย งในมุมมองของนักยุทธศาสตรวาเพื่อประโยชน
สูงสุดในการตัดสิน ใจเชิงยุทธศาสตร ความเสี่ยงในการตัดสิ นใจขึ้ น อยูกับ คุ ณลั กษณะสอง
ประการตอไปนี้คือ ประการแรกความรูเกี่ยวกับทางเลือกที่จะตัดสินใจมีมากนอยเพียงใด และ
ประการที่ ส องคื อ ความรู เ กี่ ย วกั บ ผลลั พ ธ ที่ จ ะเกิ ด จากทางเลื อ กแต ล ะทางเลื อ กที่ ใ ช
ประกอบการตัดสินใจ
นิยามความเสี่ยงในหนังสือปกขาวของ CLUSIF (2009) ตั้งอยูบนฐานของสองปจจัย
คือ ทรัพยสินและภัยคุกคาม โดยอธิบายวาทรัพยสินขององคการ หมายถึง สิ่งมีคาขององคการ
และป จ จั ย ในการดํ า เนิ น งานขององค ก าร ซึ่ ง ประกอบด ว ยทรั พ ย สิ น หลั ก และทรั พ ย สิ น
สนับสนุน ทรัพยสินหลักหมายถึงกระบวนและกิจกรรมในการดําเนินงาน กับสารสนเทศของ
องคการ สวนทรัพยสนับสนุน หมายถึง อุปกรณที่ใชในการดําเนินงาน ซอฟตแวร เครือขาย
การดําเนินงาน บุคลากร ขอสรุปพื้นฐานในการดําเนินงาน และสิ่งสนับสนุนอื่น ๆ ขององคการ
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สําหรับภัยคุกคามขององคการนั้นหมายถึง เหตุการณหรือวิธีการที่กอใหเกิดความเสี่ยงโดยตรง
หรือการกระทํา หรือวิธีการที่อาจจะกอใหเกิดความเสี่ยงโดยออม ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากทั้ง
สองสิ่งที่กลาวมาขางตน และพฤติกรรมที่ไมเปนความเสี่ยงโดยตรง แตอาจจะนําไปสูความ
เสี่ยงตามมา เชน การใชอุปกรณโดยไมไดรับ อนุญาต เปนตน และความเสี่ยงก็ คือสิ่ ง ที่ จ ะ
เกิดขึ้นและเปนภัยคุกคามตอทรัพยสินขององคการ ซึ่งถาหากรูและปองกันไดก็ไมใชความ
เสี่ยงขององคการ
Robbins และ Coulter (2005) นิยามความเสี่ยงไววาเปนสถานการณที่ผูตัดสินใจใน
การดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งยังพอจะคาดเดาผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจดังกลาว
ไดในระดับหนึ่ง แปลวาคาดเดาผลลัพธไดมากก็จะมีความเสี่ยงนอย และในทางตรงกันขาม ถา
คาดเดาไดนอยก็จะมีความเสี่ยงสูง
Berg (2010) ใหความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงวา เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดในการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน หรือการดําเนินงานในองคการ มีผูใหนิยามความเสี่ยงไวหลากลักษณะแตกตาง
กัน แตโดยทั่วไป จะหมายถึงความไมแนนอนของผลลัพธที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการอยาง
ใดอยางหนึ่ง และสิ่งที่มีอิทธิพลที่จะสงผลตอผลลัพธในการดําเนินงานขององคการ อาจจะเปน
เหตุการณหรือผลของเหตุการณที่ส งผลต อการดําเนิน งานซึ่งไมเ ปน ไปตามวั ตถุ ประสงค ที่
กําหนดไว
กลุมงานวางแผนยุทธศาสตรของรัฐบาลออสเตรเลียตอนใต นิยามความเสี่ยงวาเปน
โอกาสที่บางสิ่งบางอยางที่อาจจะเกิดขึ้นและสงผลสําคัญตอวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ซึ่ง
วัดไดจากสภาวะที่เกิดขึ้นและผลกระทบของสิ่งที่เกิดขึ้นดังกลาว
กระทรวงคมนาคมของประเทศสหรั ฐ อเมริ กานิ ย ามความเสี่ ย งว า เปน สิ่งซึ่งเป น
อั น ตราย (Hazard) ที่ ไม ได ควบคุ ม กํ า จั ด ออกไป และคําวาสิ่งที่เป น อั น ตรายนั้น หมายถึ ง
เงื่อนไข เหตุการณสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือสภาวการณที่สามารถกอใหเกิดสิ่งที่ไมพึงปรารถนา หรือ
ไมไดวางแผนเอาไว
จากแนวคิดและนิยามความเสี่ยงที่นําเสนอไปขางตน พอสรุปไดวา ความเสี่ยงเปนสิ่ง
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือที่เราคาดไมถึงอันเนื่องมาจากความรูและขอมูลที่เรามีอยู
ขณะที่มีการวางแผนดําเนินการนั้นยังไมชัดเจน หรือมากพอที่จะตัดสินใจไดดีกวาที่วางแผนไว
อยางไรก็ตามหากผูบริหารและคณะทํางานไดตระหนัก ตั้งขอสังเกต และระบุสิ่งที่พึงระวังไว
ตั้งแตตน หรือเมื่อมีความรูและขอมูลใหมที่พอจะคาดเดาสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นและทําใหการ
ดําเนินงานไมเปนไปตามวัตถุประสงค ก็จะไดหาทางปองกัน หรือแกไขไดทันเวลาก็จะทําให
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับองคการลดลง หรือไมเกิดขึ้นได
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การจัดการความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยง (Risk Management) หรือที่นักวิชาการบางทานเรียกวาการ
บริหารความเสี่ยงนั้นมีแนวคิดและกระบวนการในการดําเนินงานแตกตางกันไป เชน Collins
III และ O’Brien (2003) นิยามการจัดการความเสี่ยงไววา การดําเนินการเพื่อควบคุมหรือทํา
ให ป จ จั ย ที่ อ าจจะส ง ผลในลั ก ษณะที่ เ ป น ความเดื อ ดร อ น ภั ย คุ ก คาม ความสู ญ เสี ย หรื อ
อันตราย และในทางการศึกษาอาจจะหมายถึงกิจกรรมที่เกิดระหวางการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกหลักสูตร ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นดังกลาวอาจจะทําใหการเรียนการสอนไมเปนไปตาม
แผนที่วางไว
CLUSIF (2009) อธิบายวาเปาหมายของการจัดการความเสี่ยงมีสองประการคือ การ
ดําเนินการโดยตรงกับความเสี่ยงแตละดานตามนโยบายการจัดการ ความเสี่ยงขององคการ
และการจัดการความเสี่ยงโดยรวมและทางออมกับสิ่งที่องคการเห็นวาเปนความเสี่ยงตาม
นโยบายการจั ด การความเสี่ ย งเพื่ อ ลดความเสี่ ย งเท า ที่ เ ป น ไปได และ CLUSIF เสนอ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงไว 4 ขั้นตอน คือ
1. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ซึ่งมีสิ่งที่ตองดําเนินการสองเรื่องคือ
การวิเคราะหความเสี่ยง การระบุประเด็นความเสี่ยงและประมาณการระดับความเสี่ยงกับการ
ประเมินผลที่จะเกิดขึ้นกับความเสี่ยง
2. การจัดกระทํากับความเสี่ยง (Risk Treatment) ซึ่งอาจจะทําไดหลายแนวทาง
เชน การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การลดความเสี่ยง การยายความเสี่ยง หรือการคงความเสี่ยงไว
ตอไป
3. การยอมรับกับความเสี่ยง
4. การสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยง
Berg (2010) กลาวถึงความหมายของการบริหารความเสี่ยงไววา มีหลายแนวคิด บาง
แนวคิดก็จะนิยามวาเปนกระบวนการในการตัดสินใจ แตไมรวมถึงนิยามและการวิเคราะห
ความเสี่ยง และบางแนวคิดจะรวมกระบวนการทั้งหมดคือ การนิยามความเสี่ยง การวิเคราะห
ความเสี่ยง และการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ตองจัดการ เปนตน สวน Berg เองเห็นวา
การจัดการความเสี่ยงเปนวิธีการเชิงระบบที่จะกําหนดแนวทางในการดําเนินการกับความไม
แน น อนที่ จ ะเกิ ดขึ้ น โดยการระบุ วิ เ คราะห ทําความเขาใจ ดําเนิน การ และการสื่ อ สาร
เกี่ยวกับความเสี่ยงเหลานั้น และ Berg เสนอกระบวนการจัดการความเสี่ยงไวดังนี้
1. การกําหนดขอบเขตของบริบท (Establishing context)
2. การระบุประเด็นความเสี่ยง (Risk identification)
3. การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk analysis)
4. การประเมินความเสี่ยง (Risk assessment)
5. การควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับความเสี่ยง (Risk control and coverage)
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6. การกํากับและทบทวนความเสี่ยง (Risk monitoring and review)
และถ า ขอบเขตของความเสี่ ย งยั ง ไม เปลี่ ย นแปลง การจัดการความเสี่ย งอาจจะ
ดําเนินงานแบบวงจรตอเนื่องในขั้นตอนที่ 4-6 จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงขอบเขตของความ
เสี่ยง
กลุมแผนงานของรัฐบาลออสเตรเลียตอนใต (Government of South Australia,
2002) อธิบายการจัดการความเสี่ยงวาเปนเรื่องที่ไมยาก แตตองใชความสามารถในการระบุ
และจัดกระทํากับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินงาน เปนกระบวนการเชิงระบบใน
การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ การวิเคราะหและกําหนดประเด็นความเสี่ยง ประเมินความ
เสี่ยง จัดกระทําเกี่ยวกับความเสี่ยง และการกํากับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 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)
จากแนวคิดและกระบวนการในการจัดการกับความเสี่ยงที่นําเสนอไปขางตน พอสรุป
ไดวา การจัดการความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการในการคาดการณความเสี่ยงที่อาจจะเกิ ด
ขึ้นกับองคการโดยรวมหรือการดําเนินงานตามแผนงานโครงการตาง ๆ ขององคการ มีแผน
และวิธีการดําเนินงานเพื่อปองกัน หรือลด และขจัดความเสี่ยงดังกลาว มีการดําเนินการตาม
แผนและวิธีการที่กําหนดไว และมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความ
เสี่ ย งดั ง กล า วเพื่ อ การดํ า เนิ น งานขององค ก ารเป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ า หนดไว และ
กระบวนการจัดการความเสี่ยงมี 4 ขั้นตอน ซึ่งอาจจะดําเนินการตามลําดับ หรือยอนกลับกัน
ไปมาระหวางขั้นตอนเหลานั้นตามความเหมาะสมและเงื่อนไขที่เกิดขึ้นระหวางการดําเนินงาน
ขององคการ และขั้นตอนทั้ง 4 ขั้นตอนประกอบดวย
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)
ซึ่งมีสาระและแนวปฏิบัติดังนี้
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การระบุความเสี่ยง
การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) เปนขั้นตอนที่สําคัญในการจัดการความ
เสี่ยง เพราะองคการตองรูแตตนวามีความเสี่ยงอะไรบาง อยางไร ซึ่งโดยทั่วไปแลวความเสี่ยง
ในองคการมีสองลักษณะใหญ ๆ คือ ความเสี่ยงขององคการโดยรวม และความเสี่ยงในการ
ดําเนินงานขององคการ
CLUSIF (2009) อธิบายวาเปาหมายของการจัดการความเสี่ยงมีสองประการคือ การ
ดําเนินการโดยตรงกับความเสี่ยงแตละดานตามนโยบายการจัดการความเสี่ยงขององค การ
และการจัดการความเสี่ยงโดยรวมและทางออมกับสิ่งที่องคการเห็นวาเปนความเสี่ยงตาม
นโยบายการจัดการความเสี่ยงเพื่อลดความเสี่ยงเทาที่เปนไปได ในการระบุความเสี่ยงของ
องคการจะเปนอยางไรและแบบไหน ขึ้นอยูกับลักษณะขององคการ และการนิยามความเสี่ยง
ขององคการนั้น ๆ แตไมวาจะเปนองคการแบบไหน และนิยามความเสี่ยงวาอยางไร การระบุ
ความเสี่ยงนั้นควรจะมีการวิเคราะหภาระงานและกิจกรรมขององคการทั้งหมด วามีอะไรบาง
และทําอยางไร จุดวิกฤติที่อาจจะสรางปญหา หรืออุปสรรคที่อาจจะทําใหการดําเนินงานของ
องคการไมเปนไปตามวัตถุประสงคมีอะไรบาง อยางไร หลังจากไดประเด็นความเสี่ยงของ
องคการแลว ควรมีการประมาณการหรือคาดการณระดับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยงเหลานั้นวาเปนอยางไร มีผลกระทบมากนอยเพียงใด เสร็จแลวประเมินความเสี่ยงของ
ประเด็นความเสี่ยงทุกรายการเพื่อตัดสินใจในการวางแผนการจัดการความเสี่ยงตอไป
Berg (2010) เห็นวากอนจะระบุความเสี่ยงขององคการ ควรมีการวิเคราะหบ ริบ ท
และสภาพแวดลอมทั้งภายนอกและภายในกอนวา บริบทเหลานั้นสงผลอยางไรตอสภาพที่
เปนอยูขององคการ และจากขอมูลดังกลาวองคการคอยพิจารณาตอไปวาความเสี่ยงที่นาจะ
สงผลสําคัญตอการดําเนินงานขององคการคืออะไร การใชเครื่องมือวิเคราะหองคการ เชน
การวิเคราะหสภาวะองคการ (SWOT) ก็อาจจะชวยใหองคการระบุความเสี่ยงไดตรงประเด็น
ยิ่งขึ้น หลังจากวิเคราะหบริบทขององคการแลว จะทําใหเราเห็นปจจัยเสี่ยงหรือภัยคุกคาม
องคการไดชัดเจนยิ่งขึ้น สวนคําถามในการกําหนดประเด็นความเสี่ยงขององคการอาจจะมี
ดังนี้ คือ
1. ความเสี่ยงที่นาจะทําใหการดําเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงคขององคการคืออะไร
จะเกิดขึ้นเมื่อไหร และอยางไร
2. ระดั บ ความสํ า คั ญ เร ง ด ว นของความเสี่ ย งเหล า นั้ น ที่ จ ะส ง ผลต อ องค ก ารเป น
อยางไร
3. ความเสี่ยงที่เปนไปไดวาความเสี่ยงที่ระบุไวไมเปนไปตามความสําคัญเรงดวนที่
กําหนดไว มีหรือไม อยางไร
4. ผูที่เกี่ยวของกับความเสี่ยงขององคการมีใครบาง เชน ฝายบริหาร บุคลากรฝายใด
ลูกคา หรือคูคาของเรา เปนตน
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กลุ ม แผนงานของรั ฐ บาลออสเตรเลี ย ตอนใต (Government South Australia,
2002) เสนอวาสิ่งที่องคการตองชัดเจนในการระบุความเสี่ยงขององคการ คือ
1. วัตถุประสงคขององคการ
2. สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับการดําเนินงานขององคการ
3. ความเขาใจในขั้นตอนในการเกิดขึ้นของความเสี่ยง
4. ตารางวิเคราะหความเสี่ยงที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับ
องคการ กับระดับการรับไดหรือไมไดขององคการหากความเสี่ยงดังกลาวเกิดขึ้น
จากแนวคิดดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาในการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับองคการนั้น องคการควรมีความเขาใจบริบทแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ มี
ความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคขององคการและแผนการดําเนินงานขององคการ เขาใจ
กิจกรรมและขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดขององคการ และสามารถคาดการณไดวา
ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินงานขององคการดังกลาว มีอะไรบาง จะเกิดขึ้นเมื่อใด
อยางไร และจะรุนแรงมากนอยเทาใด ความเสี่ยงเหลานั้นจะสงผลกระทบตอองคการมากนอย
เพียงใดและยอมรับไดมากนอยเพียงใด จากความเขาใจและไดคําตอบตอประเด็นตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับกิจกรรมและกระบวนการดําเนินงานขององคการกับโอกาสเบี่ยงเบนที่จะเกิดขึ้น
จากปจจัยเสี่ยงที่คาดการณ ไดเหล านั้นจะทํ าใหองคการพอจะคาดเดาความเสี่ย งและระบุ
ประเด็นความเสี่ยงในการดําเนินงานขององคการไดพอสมควร และองคการก็อาจจะวางแผน
ในการปองกัน หรือลด หรือขจัดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับองคการไดตอไป
การจัดทําแผนจัดการความเสี่ยง
การจั ด ทํ า แผนจั ด การความเสี่ ย ง (Risk Treatment Plan Formulation) เป น
กระบวนการในการพิจารณาวาความเสี่ยงที่ระบุไวในขั้นตอนแรกวาองคการจะดําเนินการกับ
ความเสี่ยงเหลานั้นอยางไร เชน จะยอมรับความเสี่ยงตามที่คาดการณไวและปลอยใหเปนไป
(Accept risks as such) หลี กเลี่ ย งความเสี่ ย งดังกลาว (Avoid risks) ลดความรุ น แรงของ
ความเสี่ยง (Reduce risks) ถายโอนความเสี่ยง (Risk Transfer) หรือ ประสานผูเกี่ยวของและ
คู ค า เกี่ ย วกั บ ป ญ หาที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น (Share Risks) หรื อ ควบคุ ม ความเสี่ ย งดั ง กล า ว (Risks
control) เป น ต น (Morden, 2007; CLUSIF, 2009; Berg, 2010) หลั ง จากองค ก ารเลื อ ก
แนวทางในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไมวาจะเลือกแบบใดแบบหนึ่ง หรือ
หลายแบบที่กลาวมาขางตน ควรวางแผนในการดําเนินงานขององคการเพื่อปองกัน หรือลด
หรือขจัดความขัดแยง หรือหลายลักษณะรวมกันตอไป
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การดําเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง
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) เปนขั้นตอนในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ กํากับการดําเนินงานตามแผน
ประเมินประสิทธิผลระหวางการดําเนินการเพื่อยืนยันวิธีการจัดการความเสี่ยง หรือปรับแก
วิธีการ เพื่อใหสอดคลองกับขอมูลใหม หรือ ผลลัพธที่เกิดขึ้นระหวางการจัดการความเสี่ย ง
ขององคการ Berg (2010) เสนอวาระหวางการดําเนินการตามแผน องคการตองตรวจสอบวา
ความเสี่ยงสําคัญยังเปนไปตามที่คาดการณไวหรือไม การจัดการตามแผนที่วางไว ไดผลมาก
น อ ยเพี ย งใด ยุ ท ธศาสตร ใ นการจั ด การความเสี่ ย งได มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลแค ไ หน ถ า หากไม มี
ประสิทธิผล จะแกไขอยางไร และที่สําคัญคือมีความเสี่ยงใหมเกิดขึ้นหรือไม
CLUSIF (2009) เสนอแนวทางในการจัดการความเสี่ยงไวสามแบบ คือ จัดการความ
เสี่ ย งโดยตรง (Direct Reducing Risk Situations) จั ด การความเสี่ ย งทางอ อ ม (Indirect
Reducing Risk Situations) และการถายโอนความเสี่ยง (Transfer Risks) การลดความเสี่ยง
โดยตรงอาจจะดําเนินการโดยใชฐานความรูที่มีอยู โดยพิจารณาวาวิธีการจัดการความเสี่ยงที่
เลือกใชเกิดผลในทางที่ดีหรือไม และทางเลือกที่ดําเนินการอยู สนับสนุนการตัดสินใจในการ
วางแผนจั ด การความเสี่ ย งมากน อ ยเพี ย งใด หรื อ ไม ก็ ล ดความเสี่ ย งโดยใช กิ จ กรรม หรื อ
โครงการ หรือกระบวนการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง
การจัดการความเสี่ยงทางออมอาจจะดําเนินการไดในสองลักษณะใหญ ๆ คือ การ
ปรับเปลี่ยนประเด็นหรือสิ่งที่ออนไหวหรือเสี่ยงตอการเข าใจคลาดเคลื่อนใหชัดเจนในเชิ ง
วั ต ถุ ป ระสงค แ ละนโยบาย กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ที่ เ ป น รู ป ธรรมและจั ด ทํ า เป น คู มื อ ในการ
ดําเนินงานตอไป หรือวิเคราะหประเด็นที่ออนไหวหรือเสี่ยงตอการเขาใจคลาดเคลื่อน เพื่อ
กําหนดเปนนโยบาย เปนแนวในการตัดสินการดําเนินการตอไป
การถ า ยโอนความเสี่ ย ง หมายถึ ง การทํ า ข อ ตกลงในความเข า ใจร ว มกั น ระหว าง
องคการและผูมีสวนเกี่ยวของในการรับผิดชอบรวมกันกับความเสี่ยงที่องคการจะเผชิญในการ
ดําเนินงานขององคการ ซึ่งก็จะทําใหองคการลดภาระความเสี่ยงใหนอยลงอีกทางหนึ่ง
Morden (2007) กล า วว า ป ญ หาที่อาจจะเกิดขึ้น ระหวางการนําแผนไปปฏิบัติคือ
ปญหาการรับรู (Perception) ปญหาความคลาดเคลื่อนในกระบวนทัศนหรือแนวคิดในการ
จัดการความเสี่ยง (Conceptualization) ปญหาการตีความ (Interpretation) และปญหา
ความเขาใจไมตรงกัน (Derivation of meaning) แมวาจะมีการสื่อสารและทําความเขาใจกัน
ทั้งกอน และระหวางการดําเนินงานตามแผนก็ตาม ปญหาเหลานี้อาจจะเกิดขึ้นจากความไม
ชัดเจนในประเด็นความเสี่ยง ความแตกตางของประสบการณของผูเกี่ยวของ หรือความไมใส
ใจของผูปฏิบัติงานก็ได อยางไรก็ตามหากองคการมีการกํากับติดตาม ประเมินผล และทบทวน
แผน กิจกรรม และโครงการในการจัดการความเสี่ยงอยูสม่ําเสมอ ก็จะเปนเทคนิคสําคัญใน
การดําเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงขององคการไดอีกทางหนึ่ง
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นักวิชาการและผูบริหารบางกลุมแยกการสื่อสารเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงไวเปน
อีกขั้นตอนหนึ่ง (CLUSIF, 2009) และประเด็นที่องคการควรไดสื่อสารใหสมาชิกในองคการ
และผูเกี่ยวของไดตระหนักและเขาใจวาความเสี่ยงพื้นฐานธรรมดาทั่วไปเปนสิ่งเกิดขึ้นเสมอใน
การบริหารองคการ และความเสี่ยงที่องคการมีกิจกรรมหรือโครงการแกไขอยูนั้น ขอใหทุกคน
ในองคการใจเย็น ๆ และใหระยะเวลาในการดําเนินงานระยะหนึ่งกอนจึงจะเห็นผล ที่สําคัญ
คื อความเสี่ ย งบางเรื่ องอาจจะเปน สิ่งที่ แก ไขไมได และไมมีทางหลีกเลี่ยงได องคการและ
ผูเกี่ยวของทุกคนและทุกฝาย ควรใชความอดทนตอความเสี่ยงที่ไมมีทางออก และหลีกเลี่ยง
ไมได ซึ่งผูเขียนเห็นดวยวาการสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเปนสิ่งที่
สําคัญ แตควรดําเนินการในทุกขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยง
การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง
การประเมิ น ผลการจั ด การความเสี่ ย ง (Risk Treatment Evaluation) ควร
ดําเนินการทั้งกอนการเริ่มตนการดําเนินการตามแผนการจัดการความเสี่ยงเพื่อตรวจสอบ
ปจจัยปอนเขาที่อาจจะเปนปญหาที่กอใหเกิดความเสี่ยงอื่น ๆ ตามมา และประเมินผลการ
ดําเนินงานระหวางการปฏิบัติการตามกิจกรรมและโครงการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหทราบวา
การดําเนินงานเปนไปตามแผนมากนอยเพียงใด ไดผลตามที่คาดไวตามแผนหรือไม มีความ
เสี่ยงใหมเกิดขึ้นระหวางการดําเนินงานหรือไม อยางไร ซึ่งอาจจะเรียกขั้นตอนนี้วา การกํากับ
และทบทวนการจัดการความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reviewing) (Government of
South Australia, 2002) อยางไรก็ตามในทัศนะของผูเขียนเห็นวา ทายที่สุดแลวก็ควรมีการ
ประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นหลังการสิ้นสุดกิจกรรมหรือโครงการจัดการความเสี่ยงวาเปนอยางไร
เพื่อเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงาน และการจัดการความเสี่ยงในรอบตอไป
สรุปและความเห็นทายเรื่อง
ดวยความจริงที่วาความเสี่ยงเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดตลอดเวลาในการดําเนินงาน เพียงแต
ระดับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอาจจะมากหรือนอยตางกันเทานั้น ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับวาองคการนั้น ๆ
ตองการที่จะเสี่ยงในการดําเนินกิจการของตนมากนอยเพียงใด และขณะเดียวกันองคการมี
องคความรู มีขอมูล และศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงมากนอยเพียงใด แตไมวาองคการ
ตองการลงทุนเสี่ยงมากหรือเสี่ยงนอย ผูเขียนเห็นวาเปนความจําเปนที่ฝายบริหารตองมีการ
จั ด การความเสี่ ย งโดยการระบุ ป ระเด็ น ความเสี่ ย ง วางแผนจั ด การความเสี่ ย งเหล า นั้ น
ดําเนินการตามแผนที่วางไว และประเมินผลการดําเนินงานเพื่อแกไข หรือวางแผนใหมในครั้ง
ต อไป ท ายสุ ด ผู เ ขี ย นอยากเสนอว า การจั ดการความเสี่ย งนั้น เปนความจําเปน ทั้งสําหรับ
องคการของรัฐและเอกชน องคการที่เปนหนวยงานบริการ และหนวยงานทางธุรกิจ จริงอยู
บางท านอาจจะมองว า หน ว ยงานของรั ฐ นั้ น มีรัฐเปน ประกัน จึงไมนามีความเสี่ยงใด ๆ ซึ่ ง
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อาจจะเปนจริงในแงของการอยูไดของหนวยงาน แตเปนความเสี่ยงและการเสียโอกาสของ
ผูใชบริการ ซึ่งเปนประชาชนผูเสียภาษีเพื่อจางขาราชการโดยหวังจะไดรับบริการดานตาง 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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1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ ง านด า นบั ญ ชี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ในประเทศไทย ความกระตื อ รื อ ร น ในการ
ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานบัญชี และความสัมพันธระหวางการปฏิบัติต ามเกณฑ ก าร
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีกับความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน
ดานบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ ผูปฏิบัติงานดานบัญชี ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏในประเทศไทย จํานวน 108 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชใน
การวิ เ คราะห ได แก ความถี่ ร อยละ ค า เฉลี่ ย สว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน และสัมประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา 1) ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มี
การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ โดยรวม ไดแก
ความถูกตอง ความโปรงใส และความรับผิดชอบ อยูในระดับมากที่สุด 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
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 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

จากการดํ า เนิ น การตามระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส GFMIS กรมบัญชีกลางไดติดตามตรวจสอบรายงานการเงินของหนวยงานระดับ
กรมตามเกณฑ คงค าง จากระบบ GFMIS โดยรวมขอมูลทางบั ญชีจากงบทดลองระดั บหน วย
เบิกจาย ภายใตสังกัดของสวนราชการระดับกรม พบวา รายงานการเงินของสวนราชการระดับ
กรม ยังมีขอคลาดเคลื่อนเปนจํานวนมาก เนื่องจากมีการนําระบบมาใชอยางเรงดวน และไดมี
การปรับเปลี่ยนระบบงานมาอยางตอเนื่อง ประกอบกับความซับซอนของระบบที่มีความยากใน
การปฏิบัติงานมากขึ้น และบุคลากรยังไมสามารถปรับตัวทันกับเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอยาง
รวดเร็ว จึงมีขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีของสวนราชการเปนจํานวนมาก สงผลใหรายงาน
การเงินของสวนราชการระดั บกรมที่จัดทํ าขึ้ นจากระบบ GFMIS เกิดความผิดพลาดสะสมมา
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และกรมบัญชี กลางไดแจ งเวี ยนใหสวนราชการปรั บปรุ งข อ
คลาดเคลื่อน ในกระดาษทําการ เพื่อแกไขขอมูลในระบบ GFMIS ใหถูกตองตั้งแตปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 เปนตนมา จากปญหาดังกลาวขางตน กรมบัญชีกลางไดกําหนดเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ โดยเริ่มตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เปนตนมา โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลทางบัญชีของสวนราชการมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณยิ่งขึ้น
และเปนตัวผลักดันใหสวนราชการเรงตรวจสอบแกไขขอมูลทางบัญชีของตนเองอยางตอเนื่ อง
สงผลใหรายงานการเงินของสวนราชการมีความนาเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2561
กรมบั ญชี กลางได กํ า หนดเกณฑ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานด านบั ญชี ส ว นราชการ ซึ่ ง
ประกอบด วย 1) ความถู กต อง (Accuracy) 2) ความโปร งใส (Transparency) และ 3) ความ
รับผิดชอบ (Accountability) (กรมบัญชีกลาง, 2561, น.1) หากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานบัญชี
ปฏิบัติงานตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ โดยใชเกณฑการ
ประเมินเปนตัวควบคุมการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
โดยรวดเร็ว มีความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได ทั้งยังแสดงถึงการตรวจสอบขอมูลของรายงาน
ทางการเงิน ที่เสนอตอผูบริหารและหนวยงานอื่นที่ใชขอมูลทางการเงินของสวนราชการ และยัง
เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานบัญชี ที่บรรลุวัตถุประสงคของสวนราชการ
ความกระตือรือรนในการทํางาน (Job Enthusiasm) ของผูปฏิบัติงานดานบัญชี ที่
แสดงออกถึงการทํางานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มกําลังความสามารถ มุงมั่นรับผิดชอบตอ
งาน และตั้งใจในการทํางาน ตั้งแตการนําเอกสารทางการเงิน การวิเคราะหรายการทางบัญชี
และนําไปบันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันขั้นตน ผานรายการไปยังสมุดรายวันขั้นปลาย จน
ไปสิ้นสุดกระบวนการสุดทายของการจัดทําบัญชีคือ รายงานการเงิน (กรมบัญชีกลาง, 2558, น.
7-71) เปนลักษณะสําคัญของผูปฏิบัติงานดานบัญชีที่สวนราชการตองการ เพราะหากเมื่อ
ผูปฏิบัติงานดานบั ญชี มีความกระตื อรื อร นในการทํ างานแลว ยอมสงผลให องค กรประสบ
ความสําเร็จ ซึ่งประกอบดวย 4 ดาน ไดแก การเอาใจใสและตั้งใจทํางาน (Attentive and
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Committed to Work) การทํ างานทั นที ที่ ได รั บมอบหมาย (Work on Assignment
Immediately) การมีความอดทน (Endurance) การศึกษาหาความรู (Acquiring Knowledge)
(สุพจน หมูโยธา, 2542, น.5) ความกระตือรือรนในการทํางานกับความสําเร็จมีความสัมพันธ
ซึ่ ง กั น และกั น ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด ว ยความกระตื อ รื อ ร น ย อ มประสบผลสํ า เร็ จ ในการทํ างาน
ในขณะที่ความสําเร็จในการทํางานก็ยอมมีผลใหเกิดความกระตือรือรนในการทํางานดวย ซึ่ง
บุคคลที่ประสบความสําเร็จในการทํางานไดนั้น ไมใชมีแคความเกงหรือความสามารถเพียง
อยางเดียว แตตองมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความมุงมั่น มีการใฝรูหรือแสวงหาความรู มีความ
รับผิดชอบ ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของงานได นอกจากนี้ ความกระตือรือรนในการทํางาน
ของผูปฏิบัติงานดานบัญชี ยังเกิดจากการไดทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานที่ดี
ถือเปนปจจัยที่สําคัญอีกประการในการที่จะทําใหผูปฏิบัติงานดานบัญชีเกิดความกระตือรือรน
ในการทํางาน หรือความพยายามในการทํางานมากกวาที่งานนั้นตองการจริง ๆ เพื่อใหงาน
สําเร็จ หรือการแสวงหาวิธีการใหม ๆ ในการพัฒนาการทํางานใหดีขึ้น ไมใชเพียงแครอปฏิบัติ
ตามที่ ผู บ ริ ห ารสั่ ง หรื อ รอคอยการกระตุ น จากเพื่ อ นร ว มงานให ทํ า งานอย า งเต็ ม ที่ เมื่ อ
ผูปฏิบัติงานดานบัญชีมีความกระตือรือรน ก็จะนําไปสูความสําเร็จของสวนราชการ และเมื่อ
สวนราชการมีความสําเร็จ ก็จะสงผลใหผูปฏิบัติงานดานบัญชีมีความกระตือรือรนมากขึ้น
สุดทายก็จะกลายเปนวงจรที่ตอเนื่องกันไป (พสุ เดชะรินทร, 2548, น.12)
จากเหตุผลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค
เพื่ อศึ กษาการปฏิ บั ติ งานตามเกณฑ การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานด านบั ญชี ซึ่ งทํ าการเก็ บ
รวบรวมขอมูลจากหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผลลัพธที่ไดจะเป น
แนวทางในการพัฒนาและเสริมสรางความกระตือรือรนในการทํางานใหกับผูปฏิบัติงานดาน
บัญชี ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ทั้งยังจะสะทอนถึงความสําเร็จขององคการ สงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการภาครัฐ
วัตถุประสงคของงานวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดตั้งวัตถุประสงคไวดังนี้
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานด า นบั ญ ชี ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความกระตื อ รื อ ร น ในการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
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3. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านด า นบั ญ ชี กั บ ความกระตื อ รื อ ร น ในการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจยั
1. ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัย กําหนดใหสถาบันเปนหนวยตัวอยาง
โดยหนวยยอยคือ ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จํานวน 38
แหง แหงละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 114 คน
2. กลุ ม ตั ว อย า ง (Sample) ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นบั ญ ชี ข อง
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
รวมทั้งสิ้น 108 คน
3. พื้นที่ที่ใชในการวิจัย ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จํานวน 36 แหง
4. ระยะเวลาที่ใชในการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
5. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
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 ในการทํ า งาน (Job Enthusiasm) ใน 3 ด า น
ประกอบดวย
5.2.1 ด า นการจั ด เก็ บ และรวมรวมข อ มู ล ทางการเงิ น (Collection of
financial data)
5.2.2 ดานการบันทึกรายการ (Recording of data)
5.2.3 ดานการจัดทํารายงานการเงิน (Financial Reporting)
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิ บั ติ ง านด า นบั ญ ชี กั บ ความกระตื อ รื อ ร น ในการทํ า งานของผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
การปฏิบัติตามเกณฑ
การประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี
1. ความถูกตอง (Accuracy)
2. ความโปรงใส (Transparency)
3. ความรับผิดชอบ (Accountability)

ความกระตือรือรนในทํางาน
(Job Enthusiasm)
1. ดานเอกสาร/หลักฐาน
(Collection of financial data)
2. ดานการบันทึกรายการ
(Recording of data)
3. ดานการจัดทํารายงานการเงิน
(Financial Reporting)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ผูวิจัยไดใชประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้
ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัย กําหนดใหสถาบันเปนหนวยตัวอยาง โดย
หนวยยอยคือ ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จํานวน 38 แหง
แหงละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 114 คน
กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏในประเทศไทย โดยกําหนดขนาดตัวอยางจากการเปดตารางการกําหนดขนาดตัวอยาง
ตามแนวคิดของ Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, 1970 (จําเริญ อุนแกว, 2553, น.
8-9) ได จํ า นวน 36 แห งตามสั ดส วนของกลุ มมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ โดยมี กลุ มตั วอย าง คื อ
ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย แหงละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 108 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูปฏิบัติงาน
ดานบัญชี โดยครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สาขาที่สําเร็จการศึ กษา
ประสบการณ การทํางานในตําแหนงปจ จุบั น และกลุมมหาวิทยาราชภัฏ ที่สังกัด ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ความถูกตอง 2) ความโปรงใส 3) ความรับผิดชอบ
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ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตอนที่ 3 ความคิดเห็น
เกี่ยวกับความกระตือรือรนในการทํางานของผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย จํานวน 3 ดาน ไดแก 1) ดานเอกสาร/หลักฐาน 2) ดานการบันทึกรายการ 3)
ดานจัดทํารายงานการเงิน ลักษณะแบบสอบถามเป นแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองกับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ดาน
ความเที่ยงตรง คา IOC คา เทากับ 0.80 จํานวน 2 ขอ และคา IOC เทากับ 1.00 จํานวน 17
ขอ ซึ่งคิดเปนคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 0.98 จากจํานวนแบบสอบถามทัง้ หมด 19 ขอ
3. การเก็บรวบรวมขอมูล เก็บไดครบรอยเปอรเซนต โดยดําเนินการสงแบบสอบถาม
ทางไปรษณียใหกับกลุมตัวอยาง ตามชื่อที่อยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยแนบซองจดหมาย
ติดแสตมปตอบกลับไปพรอมกับแบบสอบถาม เพื่อขอความอนุเคราะหและความรวมมือใน
การตอบกลับทางไปรษณียภายใน 15 วันหลังจากไดรับแบบสอบถาม
4. การวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ยโปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป โดยการหาค า ความถี่ ร อ ยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน
สรุปผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไป พบวา ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
สวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 31–40 ป รองลงมา ไมเกิน 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา
ที่สําเร็จการศึกษา สาขาการบัญชี รองลงมาสาขาบริหารธุรกิจ และมีประสบการณการทํางาน
ดานบัญชี 11 ปขึ้นไป ผูปฏิบัติงานดานบัญชีสวนใหญปฏิบัติงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ผูปฏิบัติงานดานบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีการปฏิบัติตาม
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี โดยรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน และอยูในระดับมาก 2 ดานโดยเรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความรับผิดชอบ ดานความถูกตอง และดานความโปรงใส
3. ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีความกระตือรือรนใน
การทํางานโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการจัดทํารายงานการเงิน ดานการบันทึ ก
รายการ ดานเอกสาร/หลักฐาน
4. การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ มี
ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ ความกระตื อ รื อ ร น ในการทํ า งานของผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นบั ญ ชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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อภิปรายผล
1. ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีการปฏิบัติตาม
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ ไดแก ดานความถูกตอง ความ
โปรงใส และความรับผิดชอบ อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากการปฏิบัติงานตามเกณฑ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี ผูปฏิบัติงานจะตองคํานึงถึงขอมูลที่นํามาประกอบการ
บันทึกรายการใหมีการแสดงยอดคงเหลือและรายการเคลื่อนไหวของบัญชี จะตองถูกตอง
สอดคลองกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น จากหลักฐานที่นาเชื่อถือ สามารถพิสูจนความถูกตองได โดย
จะตองปฏิบัติงานดวยความโปรงใส ไมปดบังซอนเรน บิดเบือน หรือเห็นแกประโยชนสวนตน
เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกหนวยงานสามารถเขาถึงขอมูล ทาง
บัญชีไดโดยสะดวก ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานดานบัญชีจะตองมีการจัดสงงบทดลองประจําเดือน และ
รายงานการเงินประจําปที่ถูกตองตรงกับขอมูลรายงานในระบบ GFMIS ภายในระยะเวลาที่
กําหนด รวมทั้งสามารถตอบขอทักทวงดานบัญชีการเงินตามขอสังเกตประกอบการตรวจสอบ
รายงานการเงินของสํานักงานการตรวจเงินแผนดินปลาสุดได ซึ่งหากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ดานบัญชี ปฏิบัติงานตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ โดย
ใชเกณฑการประเมินเปนตัวควบคุมการปฏิบัติงาน ก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยรวดเร็ว มีความครบถวนถูกตอง เชื่อถือได ทั้งยังแสดงถึงการตรวจสอบ
ขอมูลของรายงานทางการเงินที่เสนอตอผูบริหารและหนวยงานอื่นที่ใชขอมูลทางการเงินของ
สวนราชการ และยังเปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานบัญชีที่บรรลุวัตถุประสงคของ
สวนราชการ ซึ่งสอดคลองกั บการศึ กษาของพัชริ น วิเศษประสิทธิ์ (2552, น. 1-2) พบว า
ความน า เชื่ อ ถื อ ของข อ มู ล ทางการบั ญ ชี เ ป น ป จ จั ย สํ าคั ญ ที่ ส ะท อ นถึ ง คุ ณ ภาพของข อ มู ล
ทางการบัญชีซึ่งถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ประกอบการตัดสินใจทางการบริหารขององค กร
ขอมูลทางการบัญชีที่นาเชื่อถือยอมสรางความเชื่อมันใหกับผูใชขอมูลทุกกลุมที่จะนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจใหมีประสิทธิภาพสูงสุดสงผลใหบรรลุตามเปาหมาย สามารถพัฒนา
องคกรไดอยางตอเนื่องและกอใหเกิดผลลัพธที่ที่สุดแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
2. ผูปฏิบัติงานดานบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีความกระตือรือรน
ในการทํางานดานบัญชี โดยรวมไดแก ดานเอกสาร/หลักฐาน ดานการบันทึกรายการ ดานการ
จัดทํารายงานการเงิน อยูในระดับมาก เนื่องจากผูปฏิบัติงาน มีกระบวนการจัดเก็บเอกสาร
หลักฐาน เปนหมวดหมู มีระบบการเขาถึงขอมูลที่สะดวกและปลอดภัยตอการคนหา การ
บันทึกรายการจะตองบันทึกรายการใหเปนปจจุบัน โดยบันทึกทันที่ที่เกิดเหตุการณทางบัญชี
ผูปฏิบัติงานดานบัญชีสามารถประมวลผลขอมูลทางบัญชี ออกเปนรายงานการเงินใหถูกตอง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐแลวเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด และสามารถเปดเผยขอมูลตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทําการตรวจสอบตอไป สอดคลองกับการศึกษาของ ไสว นามโยธา
(2556, น.118) พบวา พนักงานธนาคารออมสินภาค 9 มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความ
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กระตือรือรนในการทํางานโดยรวม ดานการเอาใจใสและตั้งใจในการทํางานมุงสูความสําเร็จ
ดานการทํางานทันทีที่ไดรับมอบหมาย ดานการไมชอบผัดวันประกันพรุง ดานการชอบแขงขัน
อยางแรงกลา และ ดานการใฝศึกษาหาความรูอ ยูเสมอ อยูในระดับมาก เนื่องจาก พนักงานมี
ความเอาใจใส แ ละตั้ ง ใจในการทํ า งาน มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ งานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย ไม
ผลัดวันประกันพรุง ทํางานใหเสร็จทันตามกําหนดเวลาซึ่งความกระตือรือรนในการทํางานจะ
มีผลตอผลการปฏิบัติงานของพนักงานและความสําเร็จขององคการดวย
3. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว างการปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการกับความกระตือรือรนในการทํางานของผูปฏิบัติงานดาน
บัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบวา การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิ บั ติ งานด า นบั ญ ชี ส ว นราชการ ได แก ความถูกตอง ความโปรงใส ความรับ ผิดชอบ มี
ความสั มพั น ธ เ ชิ งบวกกั บ ความกระตื อรื อร น ในการทํางานดานบัญ ชี ไดแก ดานเอกสาร/
หลักฐาน ดานการบันทึกรายการ ดานการจัดทํารายงานการเงิน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย คือ ความรับผิดชอบกับ
ดานการบันทึกรายการ ความรับผิดชอบกับดานการเก็บเอกสาร/หลักฐาน และความโปรงใส
กับดานการบันทึกรายการ เนื่องจากเดิมกรมบัญชีกลางใหสวนราชการสงเพียงแบบรายงาน
การประเมินการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการไปยังกรมบัญชีกลาง โดยกรมบัญชีกลาง
จะตรวจสอบผลการประเมินกับการรายงานการเงินในระบบ GFMIS แตในปงบประมาณ พ.ศ.
2561 กรมบั ญ ชี ก ลางได กํ า หนดเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานด านบั ญชี ข องส ว น
ราชการ ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงาน โดยใหสวนราชการแสดงการตรวจสอบพรอมคําชี้แจง
ผลตาง(ถามี) พรอมทั้งแนบเอกสารที่เกี่ยวของทั้งเอกสารภายใน และภายนอก รายงานใน
ระบบ GFMIS รวมถึงเอกสารที่สวนราชการจัดทําขึ้นเอง เพื่อใชในการตรวจสอบยอนกลับ
และเพื่อพิสูจนการมีตัวตนของรายงานการเงินของสวนราชการ เชน งบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร รายงานเงินคงเหลือประจําวัน งบเทียบยอดเงินฝากคลัง สรุปสัญญาการยืมเงิน สรุป
ใบแจงหนี้/ใบสําคั ญที่ยั งไม ได จายเงิ น สรุปรายงานผลการตรวจสอบพัส ดุ เปนตน ฉะนั้ น
เอกสาร/หลักฐานถือเปนเอกสารหลักฐานที่สําคัญที่ใชประกอบการบันทึกรายการ เพื่อจัดทํา
รายงานการเงินของสวนราชการดังนั้นผูปฏิบัติงานดานบัญชีจึงจําเปนตองจัดเก็บเอกสารเปน
ระบบระเบียบก็จะงายตอการนําไปใช หรือการตรวจสอบยอนกลับได รวมถึงมีการเปดเผย
ขอมูลอยางโปรงใส ตรวจสอบได สามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารทรัพยากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะสงผลตอรายงานการเงินของสวนราชการมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่มีคาต่ําสุด คือ ความถูกตองกับ
ดานการจัดทํารายงานการเงิน เนื่องจากการจัดทํารายงานทางการเงินเปนผลลัพธที่เกิดจาก
กระบวนการทางเทคนิคที่เกิดจากปจจัยหลายดานที่สงผลใหเกิดความถูกตองของรายงาน
ทางการเงิ น ซึ่ ง ผู ป ฏิ บั ติ งานด า นบั ญ ชี จ ะให ค วามสํ า คั ญ ในกระบวนการรวมรวมเอกสาร
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หลักฐานเพื่อวิเคราะห เพราะหากผูปฏิบัติงานดานบัญชีมีการรวมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
กับเหตุการณทางบัญชีไดอยางครบถวน และมีการวิเคราะหรายการเพื่อบันทึกรายการบัญชีได
อย า งถู ก ต อ งแล ว ย อ มจะส ง ผลต อ รายการเงิ น ของส ว นราชการความถู ก ต อ งครบถ ว น
ตรวจสอบได เปนไปตามมาตรฐานนโยบายบัญชีภาครัฐ ซึ่งสอดคลองกับเกณฑการประเมินผล
การปฏิบัติงานงานดานบัญชีสวนราชการ (กรมบัญชีกลาง, 2561, น. 1-2) โดยจะสงผลใหการ
จัดทําบัญชีและรายงานการเงินของหนวยงานมีความถู กตองครบถวน นาเชื่อถือ ทันเวลา
เปนไปตามมาตรฐานและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มีการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะ ซึ่งสะทอน
ให เ ห็ น ถึ ง ความโปร ง ใสในการปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง นํ า ข อ มู ล ทางบั ญ ชี ม าใช ใ นการบริ ห าร
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิผล สงเสริมใหเกิดธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
จากผลการวิจัย พบวา การปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชี
สวนราชการดานความรับผิดชอบ มีความสัมพันธกับความกระตือรือรนในการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานดานบัญชีดานการบันทึกรายการ และดานเอกสาร/หลักฐาน ดังนั้นผูบริหารควร
จะสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานดานบัญชีมีคูมือและแผนการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม เพื่อ
กําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจน เหมาะสมโดยมีการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดาน
บัญชีใหมีคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาถึงปจจัยอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธกับความกระตือรือรนในการทํางาน
ดานอื่น ๆ เชน ดานบัญชีบริหาร ดานการบริหารงบประมาณ ดานระบบงานพัสดุ เพื่อนําขอมูลมา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.2 ควรศึกษาการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของ
สวนราชการ ในเรื่องความมีประสิทธิผล ซึ่งจะเปนขอมูลดานบัญชีบริหาร ที่มีการจัดทําบัญชี
ต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต เพื่ อ วางแผนเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและการรายงานผลการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด เพื่อนําการคํานวณตนทุนไปใชในการ
บริหารทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิผล
กิตติกรรมประกาศ
วิ ทยานิ พนธ นี้สํ าเร็จ ได ดวยความอนุเคราะหของบุคคลและหนว ยงานที่เกี่ย วของ
หลายแหง ซึ่งไมอาจกลาวไดทั้งหมด ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรษร ทวี
จั น ทร ที่ ไ ด ใ ห ค วามช ว ยเหลื อ อย า งดี ยิ่ ง โดยการเอาใจใส ตรวจแก ไ ข การเรี ย บเรี ย ง
วิทยานิพนธเพื่อใหเกิดความสมบูรณ รวมทั้งใหกําลังใจแกผูวิจัย ตอมาคือ ผูชวยศาสตราจารย
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ดร.ลินดา ราเต และผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร ซึ่งเปนที่ปรึกษาอีกสอง
ทาน ที่ใหความชวยเหลือดานการเขียนงานวิจัยและการใหคําปรึกษาดานทฤษฎีที่เกี่ยวของ
เพื่อใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณที่สุด และขอขอบคุณหัวหนาฝายบัญชี นักวิชาการเงินและ
บัญชี เจาหนาที่การเงินและบัญชี สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถาม
และกรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย
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ผลกระทบของสมรรถนะทางการปฏิบัติงานที่มตี อประสิทธิภาพ
การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
The Impact of Performing Competence on Strategic
Performance-based Budgeting Management Efficiency
of Rajabhat Universities in Thailand
ธัญชนก สีหะวงษ 1, สุภัทรษร ทวีจนั ทร 2
Thanyachanok Sihawong1, Supatsorn Taweechan2
0

1

บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ 1) เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะทางการปฏิ บั ติ ง านของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุ ทธศาสตร ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏในประเทศไทย และ 3) ศึ กษาผลกระทบของ
สมรรถนะทางการปฏิบัติงานที่มีตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตาม
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย กลุมตัวอยาง คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ประเทศไทย โดยมีผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณเปนผูใหขอมูลหลัก จํานวน 191 คน
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และมอรแกน และ สุมแบบแบงชั้นภูมิ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามจาก สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ
การวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา
1) สมรรถนะทางการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ไดแก ดานการมุงผลสัมฤทธิ์
ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
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)
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3) จากการวิเคราะหผลกระทบ พบวา 3.1) สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน ดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ และดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
มีผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรดาน
การวางแผนงบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3.2) สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน
ด านการสั่ งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชี พ มี ผลกระทบเชิ งบวกต อประสิ ทธิ ภาพการบริ หาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรดานการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต อยางมี
นั ยสํ าคั ญทางสถิ ติที่ระดั บ 0.01 3.3) สมรรถนะทางการปฏิ บั ติ งาน ด านการมุงผลสั มฤทธิ์ มี
ผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรดาน
การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ 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 performancebased 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

ตามที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจอยางรุนแรง ตั้งแตป 2540 เปนตนมา
สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตของคนไทยตลอดจนการทํางานในสวนของภาครัฐที่ไดรับผลกระทบ
อยางชัดเจน สวนราชการจําเปนตองปรับตัวใหสนองตอบตอปญหาและการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
แกไขปญหาของชาติอยางจริงจัง เนื่องจากทรัพยากรและงบประมาณของประเทศมีจํานวนจํากัด
(นันทนา สมิงไพร, 2557, น.5) ดวยเหตุนี้ รัฐบาลจึงจําเปนตองปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ใหเปน
รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ที่เนนการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based
Management) ยึดผลลัพธเปนหลักในการปฏิบัติงาน และมีการวัดผลเทียบกับการใชจายอยาง
เปนรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณคางานใหเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคม (ณัฐพงศ รัตน
รังสี, 2559, น.1) โดยสํานักงบประมาณไดกําหนดระเบียบและปรับปรุงการบริหารงบประมาณ ให
สอดคลองกับระบบวิธีการจัดการงบประมาณที่มุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ดวยการจัดสรร
งบประมาณใหกับสวนราชการและรัฐวิสาหกิจอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งมอบ
อํ านาจและความรั บผิ ดชอบให หน วยปฏิ บั ติสามารถบริหารงบประมาณได อยางยืดหยุ นและ
คลองตัว เพื่อใหบรรลุเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานตามยุทธศาสตร แผนงาน และแผนงานใน
เชิ งบู ร ณาการที่ กํ า หนดไว การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ แนวใหม จึ งถู กนํ ามาประยุ กต ใ ช ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อทําใหระบบราชการขับเคลื่อนไปไดอยางมีดุลยภาพ
สมรรถนะหลักทางการปฏิบัติงาน (Key Performance Indicators) ถือเปนหัวใจหลั ก
ของระบบการบริหารงานในปจจุบัน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เมื่อพิจารณาภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จะเห็นไดวา
ภารกิจหลักคือ การจัดการศึกษาและการบริหาร ซึ่งจะตองใชทั้งกระบวนการและปจจัยจึ งจะ
บรรลุผล มาตรา 80 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 ระบุวา ใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งมีหนาที่
พั ฒนาผู ใต บั งคั บบั ญชาให มีความรู ทั กษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
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วิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่เกิดประสิทธิภาพและความกาวหนา ทั้งนี้ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนด โดย
ประเมิ น สมรรถนะหลั ก ทางการบริ ห าร ดั ง นี้ คื อ 1) การมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Achievement
Motivation) 2) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 3) การยึดมั่นในความถูกตอง
ชอบธรรม (Integrity) สมรรถนะหลักทางการบริหารจึงมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา และกําหนดทิศทางความสําเร็จของสถานศึกษาใหบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ รวมทั้งเจต
คติที่ดีตอการเรียนรูตลอดชีวิต กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรตอไป (วิมลรัตน ศรีสําอาง
และรชฏ สุวรรณกูฏ, 2558, น.82)
การบริ หารงบประมาณแบบมุ งเน นผลงานตามยุ ทธศาสตร (Performance-Based
Budgeting: PBB) เป น ระบบการบริ ห ารงานภาครั ฐ ที่ เ น น ผลผลิ ต (Outputs) และผลลั พธ
(Outcomes) ของงาน โดยมีการวัดผลสําเร็จของงาน ดวยตัวชี้วัดและเกณฑการวัดที่ชัดเจน ใชได
จริง เหมาะสมกับเวลาและสอดคลองกับเปาหมายระดับสูง ครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ เวลา และ
ค าใช จ าย อย างมี ประสิทธิภาพ และคุ มค า โดยการกํ าหนด พั นธกิ จขององคกร เป าหมาย และ
วัตถุประสงค มีการประเมินผลสําเร็จอยางสม่ําเสมอ ซึ่งการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุ ทธศาสตร ประกอบด วย 1) ด านการวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) 2) ด านการ
คํ านวณต นทุ นต อหน วยผลผลิ ต (Activity Costing) 3) ด านการบริ หารการเงิ น/การควบคุ ม
งบประมาณ (Financial Management and Budget Control) 4) การรายงานทางการเงินและผล
การดําเนินงาน (Financial and Performance Reporting) (ภูมิภาคิณศม อิสสระยางกูล, 2554, น.
4) มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยมีทั้งหมด 38 แหง เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพั ฒนา
ทองถิ่น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหารงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนและ
คุมคา สอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นโยบายความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564)
นโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ซึ่งเปนกลไก
สําคัญหนึ่งในการบริหารประเทศ เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีคุณภาพการศึกษาที่ดี สนองตอบตอ
ความตองการของประเทศ โดยสํานักงบประมาณไดมอบอํานาจและความรับผิดชอบใหหนวยปฏิบัติ
สามารถบริหารงบประมาณไดอยางยืดหยุน เกิดความคลองตัว นําไปสูเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
งานตามแผนงานทีก่ ําหนดไว
จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของสมรรถนะทางการ
ปฏิบัติงานที่มีตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชในการบริหาร
งบประมาณ เพื่อใหผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญในการบริหารงบประมาณ สามารถนํา
ข อมู ล ไปใช เ ป น แนวทางในการตั ดสิน ใจ กํ า กั บ ดูแล ใหเกิดความโปรง ตรวจสอบได และ
เผยแพรเปนแบบอยางใหหนวยงานภายนอกไดถือปฏิบัติตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะทางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
3. ศึกษาผลกระทบของสมรรถนะทางการปฏิบัติงานที่มีตอประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
ความสําคัญของการวิจัย
1. เปนฐานขอมูลในการนําไปประยุกตใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
2. เป น ข อ มู ล ให ผู บ ริ ห ารใช เ ป น แนวทางประกอบการตั ด สิ น ใจในการวางแผน
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
3. เปนขอมูลสารสนเทศแกสถาบันอุดมศึกษาสําหรับประยุกตใชในการปฏิบั ติงาน
สามารถนําไปปรับปรุง การปฏิบัติงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของสมรรถนะทางการปฏิบัติงานที่มีตอประสิทธิภาพการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎในประเทศไทย
ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้
สมรรถนะทางการปฏิบัติงาน
(Performing Competence)
1. การมุงผลสัมฤทธิ์
(Achievement Motivation)
2. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(Expertise)
3. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
(Integrity)

ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามยุทธศาสตร
(Strategic Performance)
1. ดานการวางแผนงบประมาณ(Autonomy)
2. ด า นการคํ า นวณต น ทุ น ต อ หน ว ยผลผลิ ต
(Academic Freedom)
3. ด า นการบริ ห ารการเงิ น /การควบคุ ม
งบประมาณ (Participation)
4. ด า นการรายงานทางการเงิ น และผลการ
ดําเนินงาน (Accountability)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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สมมติฐานของการวิจัย
สมรรถนะหลักทางการบริหารมีผลกระทบตอการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากรที่ใช ในการวิ จัย 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 รวมทั้งสิ้น 384 คน (สํานักหอสมุดกลาง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2559, น.1)
1.2 กลุ มตั วอย างที่ ใช ในการวิ จั ย คือ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สังกัดกอง
นโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย จํานวน 191 คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครจซี่และมอรแกน (จําเริญ อุนแกว, 2553) และสุมแบบแบงชั้นภูมิ
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของ
ผู ปฏิ บั ติ งานด านแผนและงบประมาณ ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ยวกั บสมรรถนะทางการ
ปฏิ บั ติ งานของผู ป ฏิ บั ติ งานด านแผนและงบประมาณ ตอนที่ 3 แบบสอบข อมู ล เกี่ ย วกั บ
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองกับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง
จํานวน 30 คน ดานความเที่ยงตรง คา IOC เทากับ 0.60 จํานวน 3 ขอ คา IOC เทากับ 0.80
จํานวน 1 ขอ และคา IOC เทากับ 1.00 จํานวน 22 ขอ และดานความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม เทากับ 0.92
3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถาม จํานวน 191 ชุด ทางไปรษณียตามชื่อ
ที่อยูของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย
4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยเชิงพหุคูณ
ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการศึกษาสมรรถนะทางการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณ
สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา อยูในระดับมากที่สุด ทุกดานเชนกัน โดยเรียงลําดับ ดังนี้ คือ ดานการมุง
ผลสัมฤทธิ์ ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม
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2. ผลการศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงบประมาณแบบมุ ง เน น ผลงานตาม
ยุทธศาสตรโดยรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานการวางแผนงบประมาณ
อยูในระดับมากที่สุด ดานการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต ดานการบริหารการเงิน/การ
ควบคุมงบประมาณ ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน อยูในระดับมาก
3. จากการวิเคราะหผลกระทบ พบวา
3.1 สมรรถนะทางการปฏิ บั ติ งาน ด านการมุ งผลสั มฤทธิ์ ด านการสั่ งสมความ
เชี่ ยวชาญในงานอาชีพ และด านการยึ ดมั่ นในความถู กต องชอบธรรม มี ผลกระทบเชิ งบวกตอ
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงบประมาณแบบมุ งเน นผลงานตามยุ ทธศาสตร ด านการวางแผน
งบประมาณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.2 สมรรถนะทางการปฏิ บัติ งาน ด านการสั่ งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชี พ มี
ผลกระทบเชิงบวกตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรดาน
การคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.3 สมรรถนะทางการปฏิบั ติงาน ด านการมุงผลสั มฤทธิ์ มีผลกระทบเชิ งบวกตอ
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรดานการรายงานทางการเงิน
และผลการดําเนินงาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสมรรถนะทางการปฏิบัติงานที่มีตอประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบวา ผูปฏิบัติงานดาน
แผนและงบประมาณ สังกัดกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย มีสมรรถนะ
ทางการปฏิบัติงานโดยรวม อยูในระดับ มากที่สุด เนื่องจากการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดกอง
นโยบายและแผน จะเปนศูนยรวมขอมูลดานแผนและงบประมาณของหนวยงาน ผูปฏิบัติงานจะตอง
ปฏิ บั ติ งานด วยความละเอี ยดและรอบคอบ ถูกตองตามระเบียบ ตามลํ าดั บขั้ นตอนที่ ระบุ ตาม
แผนปฏิบัติงาน สามารถวางแผนการปฏิบัติงานลวงหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ และประยุกตใช
ความรูดานเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดความคลองตัว 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 สมรรถนะมีพื้นฐานมาจากการมุงเสริมสรางความสามารถใหทรัพยากรบุคคล โดย
มีความเชื่อวาเมื่อพัฒนาคนใหมีความสามารถแลว คนจะใชความสามารถที่มีไปผลักดันใหองคกร
บรรลุเปาหมาย ดังนั้น การนําเรื่องสมรรถนะมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดจึงควรมุงพัฒนาทรัพยากร
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บุคคลขององคกรเปนสําคัญ ตองมีการพิจารณาวา บุคคลในองคกรมีความสามารถอยางไร จึงจะทํา
ใหองคกรชนะคูแขงและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบวา ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ตามยุทธศาสตรโดยรวม ไดแก ดานการวางแผนงบประมาณ ดานการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต
ดานการบริหารการเงิน/การควบคุมงบประมาณ ดานการรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน
อยูในระดับมาก เนื่องจาก รัฐบาลไดปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ สูรูปแบบการบริหารภาครัฐแนวใหม
ซึ่งเนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธอยางเปนรูปธรรม มีความโปรงใสและมอบ
ความรับผิดชอบตอผูปฏิบัติ ซึ่งเปนวิธีการบริหารจัดการที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคกร
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว โดยมีบุคลากรทุกคน ทุกสวน เขามามีสวนรวม
เพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรม มาวัดผลการปฏิบัติงานอยางชัดเจน สอดคลองกับการศึกษาของ ชัยสิทธิ์
เฉลิมมีประเสริฐ (2544, น.3; อางอิงใน บัณฑิตาภรณ ศรีคําภา, 2556, น.46) พบวา การบริหาร
งบประมาณเพื่อใหเกิดผลสําเร็จของผลผลิตและผลลัพธมีความยืดหยุนในกระบวนการทํางาน เพื่อให
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคลองกับ นันทนา สมิงไพร (2557, น.13) กลาววา
การจัดการงบประมาณที่มุงเนนผลงานจะใหความสําคัญกับผลผลิต และผลลัพธของการดําเนินงาน
โดยผลผลิตที่เกิดขึ้นจะตองมี ความเชื่ อมโยงกั บผลลัพธ และผลลั พธจะต องมีความสอดคล องกั บ
เปาหมายและนโยบายของรัฐบาล โดยใหอํานาจผูบริหารของหนวยงานในการตัดสินใจ มีความ
ยื ดหยุ นในการใช จายงบประมาณมากขึ้ น การจั ดทํ างบประมาณที่ มุงเนนผลงานจะมุ งเนนเรื่อง
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดํ าเนิ นงาน ซึ่ งประสิ ทธิภาพจะพิ จารณาผลที่ ได รั บการ
ดําเนินงานเทียบกับทรัพยากรที่ใชไป สวนการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพจะตองไดผลผลิตที่มาก
ที่สุดโดยใชทรัพยากรที่นอยที่สุด สวนประสิทธิผลนั้น มุงเนนวาจะไดผลตามที่ตองการ ซึ่งกําหนดไว
ในนโยบายและจุดหมายของหนวยงาน ซึ่งตองสอดคลองกับนโยบายและจุดหมายของรัฐ
3. ผลการศึกษาผลกระทบของสมรรถนะทางการปฏิบัติงานที่มีตอประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย พบวา
3.1 สมรรถนะทางการปฏิบัติงานดานการมุงผลสัมฤทธิ์ ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ และดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม มีผลกระทบกับประสิทธิภาพดานการ
บริ หารงบประมาณแบบมุ งเน นผลงานตามยุ ทธศาสตร ด านการวางแผนงบประมาณ เนื่ องจาก
ผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณ ตองมีทักษะความรู ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน รูเทาทัน
กั บสภาวะการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคม สามารถวางแผนงบประมาณ ตามวิ สั ยทั ศน พั นธกิ จ
วัตถุประสงค และกลยุทธซึ่งอยูในแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยเปนกรอบในการกําหนดเปาหมาย
ความสํ าเร็ จ และรายงานผลการดํ าเนิ นงานในรู ปแบบ รายงานทางการเงิ นและรายงานผลการ
ดําเนินงานที่ถูกตอง ตรงตามระยะเวลาที่กําหนด และเปนปจจุบัน ซึ่งจะสะทอนผลงานที่แทจริง ทํา
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ใหขอมูลนาเชื่อถือ สอดคลองกับ ณัฐพงศ รัตนรังษี (2559, น.10) กลาววา งานงบประมาณถือเปน
งานที่สําคัญและเกี่ยวเนื่องกับการบริหารทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแตการวิเคราะห การวางแผน การจัด
ดําเนินงาน ตลอดจนถึงการดําเนินการควบคุม เพื่อใหงานดําเนินไดโดยเรียบรอยตามแผนและบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว งบประมาณจะเปนสิ่งบงชี้แนวความคิดในการบริหารงาน ตลอดจนวิธีดําเนินงาน
งานงบประมาณจะมีความสัมพันธเกี่ยวของกับวัตถุประสงค นโยบาย วิธีการดําเนินงาน และโครงการ
ของหนวยงาน งบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสม มีเหตุผล จะเปนการชวยสงเสริมการดําเนินงานของ
หนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลองกับ พเยาว สุดรัก
(2553, น.79) การบริหารมุงผลสัมฤทธิ์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการบริหารงานเชิงกลยุทธ องคกร
ใชวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธซึ่งอยูในแผนกลยุทธขององคกรเปนกรอบในการ
กําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของการบริหารมุงผลสัมฤทธิ์
เปนเครื่องมือชวยประเมินความสําเร็จของการดําเนินการตามกลยุทธ องคกรที่มีการบริหารเชิงกล
ยุทธสามารถใชปจจัยหลักแหงความสําเร็จ และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักของการบริหารมุง
ผลสัมฤทธิ์ เปนกรอบวัดผลการปฏิบัติงานขององคกรเทียบกับเปาหมาย เพื่อใหรูถึงความกาวหนา
ของการบรรลุวิสัยทัศน หากผลงานยังไมเปนไปตามเปาหมาย ผูบริหารองคกรควรปรับเปลี่ยนกล
ยุทธใหเหมาะสม
3.2 สมรรถนะทางการปฏิ บั ติ งานด านการสั่ งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ มี
ผลกระทบกับประสิทธิภาพดานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ดานการ
คํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิต เนื่องจาก องคกรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนงบประมาณ
โดยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานโดยการคํานวณตนทุนผลผลิต เปนตัวชี้วัดอยาง
หนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการดํ าเนิ นงาน รวมถึงเปนประโยชนในการพิ จารณาทบทวนการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาวา การดําเนินโครงการกอใหเกิดประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลหรือไม
สอดคลองกับ ณัฐพงศ รัตนรังสี (2559, น.16) กลาววา การคํานวณตนทุนกิจกรรม เปนสิ่งจําเปน
อยางหนึ่งสําหรับการจัดทํางบประมาณ โดยตนทุนกิจกรรมจะเปนตนทุนหรือคาใชจาย หรือรายจาย
ที่เกิดขึ้นจากการจายเงินหรือทรัพยากร เพื่อใหไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ และตนทุนกิจกรรมจะเปน
ตั วที่ แสดงถึ งราคาของผลผลิ ตหรื อบริ การ เปนตัวชี้ วัดอย างหนึ่ งในการวัดประสิ ทธิ ภาพในการ
ดํ าเนิ นงาน รวมถึ งเป นประโยชนในการพิ จารณาทบวนการดํ าเนิ นงานของสถานศึ กษาวา งาน/
โครงการ จะดํ าเนิ นการต อไปหรื อหยุ ดดํ าเนิ นการ หากการดํ าเนิ นการไม มี ประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล ตนทุนกิจกรรมแบบมุงเนนผลงานจึงเปนการคํานวณคาใชจายจากกิจกรรมที่กอใหเกิด
ผลผลิตนั้น ๆ การคํานวณตนทุนกิจกรรม จึงเปนการคิดคํานวณตนทุนหรือคาใชจายที่เกิดจากการใช
ทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อทํากิจกรรมตามงาน/โครงการที่วางไว หรือการใหบริการอื่น ๆ ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
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3.3 สมรรถนะทางการปฏิบัติงานดานการมุงผลสัมฤทธิ์ มีผลกระทบกับประสิทธิภาพ
ดานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ดานการรายงานทางการเงินและผล
การดํ าเนิ นงาน เนื่ องจาก การวางแผนงบประมาณจะตองจั ดทําตามหลั กเกณฑ นโยบายรัฐบาล
สอดคลองกับยุทธศาสตรของหนวยงาน เปนไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงาน ซึ่งตองยึดมั่นใน หลักการ กฎระเบียบ และปฏิบัติดวยความถูกตอง ชอบธรรม โปรงใส
ถูกตองตามระเบียบของทางราชการ ผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณ จะตองนําสมรรถนะดาน
การมุงผลสัมฤทธิ์ซึ่งเปนวิธีการปฏิบัติงานที่ตองอาศัยการทํางานรวมกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน โดยวางแผนการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษรและดวยวาจา เพื่อใหไดขอมูลในการ
บริหารงบประมาณ การวิเคราะหงบประมาณ ภาระงบประมาณ และแนวโนมงบประมาณแผนดิน
ตลอดจนขอมูลประกอบการตัดสินใจ กําหนดนโยบายงบประมาณและวงเงินงบประมาณรายจ าย
ประจําปตามทิศทางนโยบายรัฐบาล เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงทําใหขอมูลมี
ความถูกตอง ชัดเจน ไดรับการยอมรับและเชื่อถือได สอดคลองกับการศึกษาของ วิไลภรณ เทพ
มนตรี (2559, น.10) กลาววา การบริหารงบประมาณเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการบริหารงานทุกชนิด
ทุกหนวยงานและทุกองคการจะตองจัดทํางบประมาณใหมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถใชงบประมาณ
ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งคาดการณลวงหนาถึงการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่จะเพิ่มขึ้น
หรือลดลงในอนาคตดวย เพื่อสามารถวางแผนแกปญหาไดทันการณและไมเปนเหตุใหการดําเนินงาน
ตองหยุดชะงัก งบประมาณเปนสิ่งบงบอกแนวความคิดในการบริหารงานตลอดจนวิธีการดําเนินงาน
งบประมาณ จึงมีความสัมพันธเกี่ยวของกับ วัตถุประสงค นโยบาย วิธีดําเนินงานและโครงสรางของ
หนวยงาน การดําเนินการกับงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมมีความจําเปนในการชวยสงเสริมการ
ดําเนินงานของหนวยงานองค การใหบรรลุวัตถุประสงค ได อยางมีประสิ ทธิภาพและประสิทธิ ผล
สอดคลองกับ ลาวัลย ศิษยศาสตร (2551, น.120-133) พบวา สถานศึกษามีการเพิ่มความระมัดระวัง
เนื่ องจากต องจั ดทํ างบประมาณและส งคํ าขอไปยั งสํานั กงานเขตพื้ นที่ เพื่ อตรวจสอบ และด วย
ศั กยภาพของสถานศึกษาทํ าได คอนข างมาก และมี การใชทรั พยากรอยางโปร งใส ตรวจสอบได
สอดคลองกับ ปาริตา สุภการกําจร (2558, น.15) กลาววา นโยบายสํานักงบประมาณไดปรับปรุ ง
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร โดยมี
แนวคิดและหลักการสําคัญ 3 เรื่อง คือ 1) การปรับปรุงใหรัฐบาลสามารถใชวิธกี ารและกระบวนการ
งบประมาณใหเปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรใหเกิดผลสําเร็จตามนโยบายและใหเห็นผลที่
ประชาชนไดรับจากรัฐบาล 2) การมุงเนนใหเกิดการใชจายงบประมาณ โดยคํานึงถึงความโปรงใส มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3) การมอบความคลองตัวในการจัดทําและบริหารงบประมาณใหกับผู
ปฏิบัติ
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรของรัฐนับวาเปนเรื่องที่ควรจัดทํา เพราะ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนใหญ เปนพนักงานมหาวิทยาลัย เปนบุคลากรสาย
พันธุใหมที่จะมาแทนขาราชการ ซึ่งในปจจุบันแทบจะไมเปดรับบุคลากรประเภทขาราชการ ดังนั้น
พนั กงานมหาวิ ทยาลั ย ก็ ควรได รั บ การถ ายทอด ทั้ งวิ ช าความรู ควบคู ไปกั บ จริ ย ธรรม ซึ่ ง
ผูบังคับบัญชาควรใหความสําคัญกับการวางแผนงานอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา
สมรรถนะพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทยจะตองเผชิญกับปญหาหลายอยางในการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ในแงของปจจัยภายนอก เชน ขอกําหนดของ
รั ฐบาล เทคโนโลยี ที่ ซั บซ อนและเปลี่ ยนแปลงอย างรวดเร็ ว ส วนป จจั ยภายในองค กร ได แก
ประสิทธิภาพทางการบริหารงาน โครงสรางขององคกรและระบบงาน การวางแผนจะทําใหองคกร
สามารถปรับเปลี่ยนใหเขากับปจจัยภายในและภายนอกองคกรได โดยวางแผนการดําเนินงานใหรู
ทิศทาง พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง มีจุดหมายและเปาหมายที่ชัดเจน
1.3 ผูปฏิบัติงานดานแผนและงบประมาณ เปนบุคลากรที่ตองรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานที่ตองใชความละเอียดรอบคอบสูง เนื่องจากงานแผนและงบประมาณเปนหัวใจหลักของ
องคกร เปนศูนยรวมขอมูลของมหาวิทยาลัย เพื่อใชประกอบการจัดทําขอมูลเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณจากรัฐ ผูปฏิบัติงานจึงตองมีประสบการณ และศึกษาระเบียบ กฎหมาย ขอบังคับ และ
มติ ของคณะรั ฐมนตรี ให รอบคอบ ผู บริ หารควรให ความสํ าคัญและใสใจกับผูปฏิ บัติ ให ความ
ไววางใจและรับฟงความคิดเห็นจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะทางการปฏิบัติงานดานการมุงผลสัมฤทธิ์ของ
แต ละฝ าย ที่ มีตอประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร วา
สามารถใชสมรรถนะเดียวกันไดหรือไม
2.2 ควรศึกษากลุมตัวอยางจากองคกรอื่น เพื่อเปรียบเทียบผลที่ไดกับการวิจัยครั้งนี้
ซึ่งถาผลใกลเคียงจะไดเปนหลักเกณฑหรือมาตรฐานในการอางไปถึงประชากรทั้งหมดได
2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบมุมมองลักษณะการบริหารงบประมาณขององคกรภาครัฐ
และเอกชน เพื่อใหไดแนวคิดและหลักการในการพัฒนาที่เปนประโยชนและเหมาะสมในการบริหาร
งบประมาณขององคกร
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กิตติกรรมประกาศ
วิ ทยานิ พนธ นี้สํ าเร็จ ได ดวยความอนุเคราะหของบุคคลและหนว ยงานที่เกี่ย วของ
หลายแหง ซึ่งไมอาจกลาวไดทั้งหมด ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรษร ทวี
จันทร ที่ไดใหความชวยเหลืออยางดียิ่ง โดยเอาใจใสตรวจแกวิทยานิพนธเพื่อใหสมบูรณ และรอง
ศาสตราจารยจําเริญ อุนแกว ประธานบัณฑิตศึกษา ซึ่งใหความอนุเคราะหและชวยเหลือดาน
การใช ส ถิ ติ และการวิ เ คราะห ข อ มู ล ขอขอบพระคุ ณ หัว หนา หนว ยงานตรวจสอบภายใน
สถาบันอุดมศึกษาทุกทาน ที่กรุณาตอบแบบสอบถามและใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย
ครั้งนี้
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ผลกระทบของการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
ที่มีตอความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและ
บัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในประเทศไทย
The Impact of International Education Standards on Success in
Working of Financial and Accounting Personnel of Industrial and
Community Education Colleges under the Office of the
Vocational Education Commission in Thailand
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1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเรียนรูตามมาตรฐานการศึ กษาระหว าง
ประเทศ ความสําเร็จในการทํางาน และผลกระทบของการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศที่มีตอความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและ
บัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและ
บั ญชี วิ ทยาลั ย การอาชี พ สั งกั ดสํ า นั กงานคณะกรรมการการอาชีว ศึ กษาในประเทศไทย
จํานวน 162 คน ไดมาโดยใชวิธีการแบงขนาดกลุ มตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิและใช
วิธีการสุมตัวอยางอยางงายโดยการจับสลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติ
ที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอย
แบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา 1) บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการ
อาชี พ สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษาในประเทศไทย มี การเรี ยนรู ตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ไดแก ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาและทัศนคติที่ดี
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 ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบั ติ และดานความสามารถทางวิชาชี พ ใน
ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการ
อาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีความสําเร็จในการ
ทํางาน ไดแก ดานความสุขในการทํางาน ดานความกาวหนา ดานความภาคภูมิใจ และดาน
การยอมรับนับถือ ในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด 3) การวิเคราะหผลกระทบของการเรียนรู
ตามมาตรฐานการศึ กษาระหว างประเทศที่ มี ต อ ความสํ าเร็ จ ในการทํ างานของบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี พบวา 3.1) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศ ด านการสะสมประสบการณ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ และด า นความสามารถทางวิ ช าชี พ มี
ผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานความสุขในการทํางาน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ 3.2) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวาง
ประเทศ ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการ
ทํ า งาน ดานความก าวหน า อย า งมี นั ย สํ า คัญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดับ 0.01 3.3) การเรี ยนรู ตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับ
ความสําเร็จในการทํางาน ดานความภาคภูมิใจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ
3.4) การเรี ยนรู ตามมาตรฐานการศึ กษาระหว างประเทศ ดานทักษะทางวิช าชีพ และด าน
ความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานการยอมรับ
นับถือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 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:

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

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 และปรับปรุงความรูใหทันสมัยอยางตอเนื่ อง
เพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลง และนําไปสูการพัฒนาตนเองใหเปนพลเมืองที่มีคุณภาพ และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต อันจะนําไปสูสังคมแหงการเรียนรูและภูมิปญญา สอดคลองกับ
อัมรินทร จาทัน (2559, น.1) ไดกลาวไววา องคกรที่เฉลียวฉลาดและสามารถเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว จะกลายเปนองคกรที่ประสบความสําเร็จ และสามารถอยูรอดไดตอไปในอนาคต การ
เรียนรูจึงเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหทุกคนในองคกรสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง
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ตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น การเรียนรูของนักบัญชี จึงมีความสําคัญตอความสําเร็จ
ขององคกร และองคกรควรสนับสนุนใหบุคลากรมีการพัฒนาความรูความสามารถ และแสดง
ความคิดเห็นที่จะทําใหเกิดการพัฒนาอยางสรางสรรค
การเรี ย นรู ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาระหว า งประเทศ เป น กระบวนการในการ
เปลี่ย นแปลงพฤติ กรรมที่ เ กิ ดจากสติ ป ญญา ความรูความสามารถ และทักษะที่เกิดขึ้น ใน
ระหวางการปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชี และไดรับการยอมรั บจากสังคม ซึ่งการ
เรียนรูในแตละครั้งจะสรางประสบการณทั้งทางตรงและทางออม โดยการเรียนรูตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศ ประกอบดวย 1) ดานทักษะทางวิชาชีพ 2) ดานคุณคาและทัศนคติ
ที่ ดี ต อวิ ช าชี พ 3) ด า นการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ และ 4) ด านความสามารถทาง
วิชาชีพ (มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพ ฉบับที่ 1-7) ดังนั้น
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี จําเปนตองไดรับการเรียนรูและฝกฝนทางด าน
วิชาชีพ เพื่อที่จะดํารงความสามารถและพัฒนาความรูเพิ่มเติมของตนใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
และเปนรูปธรรม
ความสําเร็จในการทํางาน คือผลลัพธที่เกิดจากความสําเร็จในการปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชี ซึ่งไดมีการประเมินการบรรลุผลในดานการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีผลตอ
ความกาวหนาทางวิชาชีพและการไดรับการยอมรับจากบุคลที่เกี่ยวของ โดยความสําเร็จใน
การทํางาน ประกอบดวย 1) ดานความสุขในการทํางาน 2) ดานความกาวหนา 3) ดานความ
ภาคภูมิใจ และ 4) ดานการยอมรับนับถือ (ชนาธิป สุริยะงาม, 2555, น.6) หากบุคลากรที่
ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี มีความสุขในการทํางาน มีความพึงพอใจในการทํางาน
และหากองคกรสามารถตอบสนองตอความตองการของบุคลากรในองคกรนั้นๆ ได ก็จะเกิด
แรงจูงใจอันจะนําไปสูความสําเร็จในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และทําใหองคกรมีความ
ยั่งยืน
วิทยาลัยการอาชีพเป นหนวยงานหนึ่งในสํ านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพ ผลิตและพัฒนากําลังคน
ดานวิชาชีพ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงิน
และบัญชี จะมีหนาที่ดานการเงิน การงบประมาณ และการบัญชีทั่วไปของสวนราชการ หาก
บุคลากรมีการเรี ยนรู และฝ กฝนทางดานวิชาชี พอย างสม่ําเสมอก็จ ะสามารถปฏิบัติง านให
เปนไปตามเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดประโยชนตอสังคม ดังนั้น ผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพ ควรใหความสําคัญและสงเสริมการ
เรียนรูของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี เพื่อความสําเร็จในการทํางาน และเปน
การสรางขวัญและกําลังใจตอผูปฏิบัติงานในองคกรตอไป
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จากขอมูลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของการเรียนรู ตาม
มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศที่มีตอความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในประเทศไทย ผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสนับสนุนปจจัยสู
ความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาการเรี ย นรู ตามมาตรฐานการศึ กษาระหว างประเทศของบุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและ
บัญชี วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศที่มีตอ
ความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการ
อาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย
ขอบเขตของการวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ คือ การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ (Learning
of International Education Standard: IES) โดยประยุ ก ต แ นวคิ ด มาตรฐานการศึ ก ษา
ระหวางประเทศ ฉบับที่ 1-7 ประกอบดวย 1) ดานทักษะทางวิชาชีพ (Professional Skills) 2)
ดานคุณคาและทั ศนคติ ที่ดีต อวิช าชี พ (Value and Attitude to the Profession) 3) ดาน
การสะสมประสบการณ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ (Practical Experience Accumulation) 4) ด า น
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
การเรียนรูต ามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
1. ดานทักษะทางวิชาชีพ
2. ดานคุณคาและทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
3. ดานการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติ
4. ดานความสามารถทางวิชาชีพ

ความสําเร็จในการทํางาน
1. ดานความสุขในการทํางาน
2. ดานความกาวหนา
3. ดานความภาคภูมิใจ
4. ดานการยอมรับนับถือ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย จํานวน 278
คน (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, 2559, น.1)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย กําหนด
ขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน (จําเริญ อุนแกว, 2553, น.8-9) ใชวิธีการ
แบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิ และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายโดยการจับ
สลากบุ คลากรที่ ปฏิ บัติงานด านงานการเงินและบัญ ชี สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาในประเทศไทย จํานวน 278 คน ใหเหลือเพียง 162 คน
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ประกอบดวย ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับบุคลากร ที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการเรียนรู
ตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความสําเร็จในการทํางาน
ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดลองกับประชากรที่มิใช กลุ ม
ตัวอยางจํานวน 30 คน ดานความเที่ยงตรง คา IOC เทากับ 0.8 จํานวน 5 ขอ และคา IOC
เทากับ 1.0 จํานวน 28 ขอ และดานความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม เทากับ
0.78
3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถาม จํานวน 162 ชุด ทางไปรษณียผาน
วิทยาลัยการอาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใหกับกลุมตัวอยาง ไดคืนมา
ครบรอยเปอรเช็นต
4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ
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สรุปผลการวิจัย
1. บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นงานการเงิ น และบั ญ ชี วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย สวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง
31-40 ป ระดั บ การศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี สํ า เร็ จ การศึ ก ษา สาขาการบั ญ ชี รองลงมา สาขา
บริหารธุรกิจ ปฏิบัติงานหนาที่หัวหนางานบัญชี และมีประสบการณในการทํางาน 3-6 ป
2. บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นงานการเงิ น และบั ญ ชี วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษา
ระหวางประเทศ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับมากที่สุด
3 ดาน อยูในระดับมาก 1 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานคุณคา
และทั ศนคติ ที่ดี ตอวิ ช าชี พ ด า นการสะสมประสบการณเชิงปฏิบัติดานความสามารถทาง
วิชาชีพ และดานทักษะทางวิชาชีพ
3. บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นงานการเงิ น และบั ญ ชี วิ ท ยาลั ย การอาชี พ สั ง กั ด
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย มีความสําเร็จในการทํางาน โดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน อยูในระดับมาก
1 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานความกาวหนา ดานความสุขใน
การทํางาน ดานการยอมรับนับถือ และดานความภาคภูมิใจ
4. การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศมีผลกระทบตอความสําเร็จใน
การทํางาน ดังนี้
4.1) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานการสะสมประสบการณ
เชิงปฏิบัติ และดานความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับ ความสํ าเร็ จในการ
ทํ า งาน ด า นความสุ ข ในการทํ า งาน อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 และ 0.05
ตามลําดับ
4.2) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานการสะสมประสบการณ
เชิงปฏิบั ติ มี ผ ลกระทบเชิ งบวกกั บ ความสํ า เร็จ ในการทํางาน ดานความก าวหนา อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.3) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานความสามารถทางวิชาชีพ
มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานความภาคภูมิใจ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
4.4) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานทักษะทางวิชาชีพ และ
ดานความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ยอมรับนับถือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ 0.01 ตามลําดับ
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อภิปรายผล
1. บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นงานการเงิ น และบั ญ ชี มี การเรี ย นรู ตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานอยูในระดับ
มากที่สุด 3 ดาน อยูในระดับมาก 1 ดาน ดังนี้ ดานทักษะทางวิชาชีพ ดานคุณคาและทัศนคติ
ที่ ดี ต อวิ ช าชี พ ด านการสะสมประสบการณ เ ชิงปฏิบั ติ และดานความสามารถทางวิชาชีพ
เนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี จะตองเปนผูที่มีความรูทางดานการเงิน
และบัญชี มีการพัฒนาทักษะและการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
ผานการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีของหนวยงานราชการ มีการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับขั้นตอน
การปฏิบัติงานของกรมบัญชีกลางอยางสม่ําเสมอ และไดมีการปฏิบัติงาน ดวยความระมัดระวัง
รอบคอบ ยึดมั่นตอความซื่อสัตยสุจริตในวิชาชีพ สอดคลองกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ (ทวีพร ตรีผอง, พิมพปวีณ มะณีวงค, และวิจิตรรัตน บุญทอง, 2558, น. 40-41) ที่
ได กําหนดคุ ณสมบั ติข องผูป ฏิ บั ติ ง านด า นการเงิ น และบั ญ ชี ต ามข อ กํ าหนดของมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศ คือ 1) ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีจะตองสําเร็จการศึกษา
ขั้นต่ําทางดานบัญชีในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่เปดการเรียนการ
สอนหลักสูตรวิชาการบัญชี 2) ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีจะตองมีทักษะทางวิชาชีพใน
ดานตางๆ ไดแก ทักษะดานสติปญญา ทักษะดานเทคนิคทั่วไปและเทคนิคเฉพาะเกี่ยวกั บ
วิชาชีพ ทักษะสวนบุคคล ทักษะในการสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอื่น และทักษะดานการ
จั ด การทางธุ ร กิ จ และองค ก ร 3) ผู ป ฏิ บั ติ ง านด า นการเงิ น และบั ญ ชี จ ะต อ งมี คุ ณค า และมี
ทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพอันอยูบนพื้นฐานของจริยธรรม ไดแก ความรับผิดชอบตอสังคม ความ
ซื่อสัตยตอวิชาชีพ ความสามารถในการรักษาความลับ และความเปนอิสระ 4) ผูปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชีจ ะตองมีการสะสมประสบการณเชิงปฏิ บัติ เปนระยะเวลานานและ
เขมขนเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวาเปนนักบัญชีที่มีความรูและมีทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งมี
ความรู และทั ศนคติ ที่ดีตอวิ ช าชี พอั น อยู บ นฐานของความมีจริย ธรรม 5) ผูป ฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชีจะตองเรียนรูอยางไมจบสิ้น โดยถือเปนภาระหนาที่ที่จะตองพัฒนา และ
รักษาความสามารถดานวิชาชีพ โดยมีกฎเกณฑและขอบังคับใหนักบัญชีไดมีโอกาสไดพัฒนา
ความรูความสามารถทางดานวิชาชีพอยางตอเนื่องและเปนรูปธรรม สอดคลองกับการศึกษา
ของ สุภาพร แจมศรี (2554, น.82-91) พบวา ผูทําบัญชีเห็นดวยกับการเรียนรูทางการบัญชี
อยางตอเนื่องโดยรวม และเปนรายดาน อยูในระดับมาก ซึ่งการเรียนรูทางการบัญชีอยาง
ตอเนื่องมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอผลการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูทําบัญชีจึงควรให
ความสําคัญและสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการที่จะเรียนรูสิ่งใหม ๆ ที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
และเปนแนวทางพัฒนาตนเอง สรางความเชื่อมั่นตอผูเกี่ยวของทุกฝายในการกําหนดทิศทาง
ในการบริหาร เพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตตอไป
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2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี มีความสําเร็จในการทํางานโดยรวม
อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุด 3 ดาน อยูในระดับมาก
1 ด าน โดยเรี ย งลํ า ดั บ ค า เฉลี่ ย จากมากไปหาน อย ดังนี้ ด านความสุ ขในการทํางาน ด าน
ความกาวหนา ดานความภาคภูมิใจ และดานการยอมรับนับถือ เพราะวา บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานงานการเงินและบัญชี มีความพึงพอใจในการทํางาน การไดมีโอกาสทํางานในวิทยาลัยการ
อาชีพ ซึ่งเปนสถานศึกษาที่ทุกคนรูจัก และไดรับการยอมรับจากสังคม มีความมั่นคงในอาชีพ
และการที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชีไดรับมอบหมายงานที่ทาทาย จะเปน
สิ่ งที่ ทํา ให คนในองค กรยอมรั บ ถึ งความสามารถ และทําใหบุคลากรที่ป ฏิบัติงานดานงาน
การเงินและบัญชี เกิดความภาคภูมิใจในการทํางาน เกิดแรงจูงใจที่จะฝาฟนอุปสรรคตาง ๆ
เพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย สอดคลองกับการศึกษาของ วุฒิภัทร สุขชวย (2559, น.79-85)
พบว า ผู บ ริ ห ารฝ า ยกองคลั ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับการมีความสําเร็จในการทํางานโดยรวม และเปนราย
ดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานการบรรลุเปาหมายความสําเร็จ ดานการจัดหาและการใช
ทรัพยากร ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และดานความพึงพอใจของทุกฝาย สอดคลองกั บ
การศึกษาของ วรรณภา ชํานาญเวช (2551, น.128) พบวา พนักงานมีความสําเร็จในการ
ทํางานโดยรวมอยูในระดับดี ไดแก ดานคาตอบแทน ดานความกาวหนา ดานผลสําเร็จของ
งาน และดานความภูมิใจ
3. ผลการศึกษาผลกระทบของการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศที่มี
ตอความสําเร็จ ในการทํางานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี วิทยาลัยการ
อาชีพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในประเทศไทย รายดาน พบวา
3.1) การเรี ย นรู ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาระหว า งประเทศ ด า นการสะสม
ประสบการณ เ ชิ ง ปฏิ บั ติ และด า นความสามารถทางวิ ช าชี พ มี ผ ลกระทบเชิ ง บวกกั บ
ความสําเร็จในการทํางาน ดานความสุขในการทํางาน เพราะวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงาน
การเงินและบัญชี จะตองเปนผูที่มีความรูความสามารถทางดานวิชาชีพบัญชี ทั้งที่เปนความรู
ทางทฤษฎีและประสบการณจากการปฏิบัติ เพื่อศึกษาวิเคราะหประเด็นปญหาที่ซับซอน เมื่อ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี เขาใจวิธีการปฏิบัติงานอยางถองแทแลว ก็จะ
สามารถแกไขปญหาดังกลาวได ซึ่งจะทําใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน ผูปฏิบัติงานก็ มี
ความสุข สอดคลองกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ที่ไดกําหนด
สมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน ดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ คือ ความ
พยายามขวนขวาย สนใจใฝรู เพื่อสั่งสมความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการ ดวย
การศึกษาคนควาหาความรูมาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องอีกทั้ง รูจักพัฒนา ประยุกตใชความรู
เชิงวิชาการกับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ทําใหผูปฏิบัติงาน มีความสุขในการทํางาน
สอดคลองกับการศึกษาของ ชนาธิป สุริยะงาม (2555, น.94) พบวา ความรูในสายอาชีพมี
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ผลกระทบเชิงบวกกับ ความสําเร็จ ในวิช าชีพ ดานความสุขในการทํางาน เนื่องจากในการ
ปฏิบัติงานดานบัญชี นักบัญชีจะตองมีความรูในสายอาชีพ ทั้งนี้ตองอาศัยความรูความสามารถ
และประสบการณในการทํางานที่ผานมาในอดีต เพื่อที่จะสามารถคาดคะเนเหตุการณที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคต หรือมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได เพื่อที่จะนําขอมูลที่ไดมาใชในการ
วางแผน และเตรียมพรอมในการรับมือกับเหตุการณที่จะเกิดขึ้น เมื่อสามารถรับมือไดทัน จะ
ชวยลดความเครียดในการทํางาน ทําใหเกิดความสุขในการทํางาน สอดคลองกับการศึกษา
ของ ศุภวัฒน วิรักขะโม (2553, น.20-21) พบวา ปจจัยที่จะทําใหตัวบุคลากรมีความสุขในการ
ทํ า งาน คื อ 1) การจั ด สภาพแวดล อ มของการทํ า งานให ถู ก สุ ข ลั ก ษณะต อ ร า งกาย 2)
คาตอบแทนจะตองเพียงพอในการดํารงชีวิต ประจําวัน และมีความเปนธรรม 3) ความมั่นคง
เปนสิ่งที่ดึงดูดใจและเปนการสรางความพึงพอใจในการทํางานใหแกบุคลากรในองคกร 4)
ความปลอดภัยของบุคลากร เปนสิ่งที่สงผลกระทบโดยตรงตอผลการปฏิบัติงาน 5) สวัสดิการ
เปนสิ่งที่มีอิทธิพลมากในการสรางความพึงพอใจใหแกตัวบุคคล
3.2) การเรี ย นรู ต ามมาตรฐานการศึ ก ษาระหว า งประเทศ ด า นการสะสม
ประสบการณเชิงปฏิบัติ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานความกาวหนา
เพราะวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี มองวาการที่จะไดรับการเลื่ อนขั้ น
เลื่อนตําแหนงไดนั้น ผูปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี จะตองมีความรูความชํานาญ และ
มีประสบการณในการทํางานอยางยาวนาน เพื่อแสดงถึงศักยภาพ ความสามารถดานตาง ๆ
และการใชวิจารญาณทางวิชาชีพบัญชีไดอยางถูกตอง สอดคลองกับการศึกษาของ วรรณภา
ชํานาญเวช (2551, น.134) พบวา ประสบการณในการทํางานสงผลตอความสําเร็จในการ
ทํางาน ดานความกาวหนา เพราะวา ผูที่มีประสบการณในการทํางานมากกวา เปนผลมาจาก
เรียนรูเกี่ยวกับงานนั้นไดอยางถองแท มีการคิด สังเคราะหและฝกทักษะใหเชี่ยวชาญ อาจ
แสวงหาความรูจ ากการอาน หรือวิเคราะหงาน การพยายามหาวิธีสําเร็จรูปเพื่อไมตองเหนื่อย
แรง ซึ่งเปนโอกาสที่จะยกระดับตนเองใหสูงขึ้นไป นอกจากประสบการณในการเรียนรูเรื่อง
การทํางานแลว ผูที่ปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชีจะตองมีประสบการณในการเรียนรู
เรื่องคนดวย การเรียนรูเกี่ยวกับคน ตั้งแตระดับหัวหนา ผูรวมงานและลูกนองจึงเปนจิตวิทยา
ในการทํางานที่สําคัญ เพราะมีสวนชวยใหไดรับความรวมมือและเกิดสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
อีกทั้งผูที่ปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชีที่เริ่มตนทํางานจะอยูในชวงปรับตัวใหเขากับที่
ทํางาน เพื่อใหไดรับการยอมรับจากองคกร
3.3) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานความสามารถทาง
วิ ช าชี พ มี ผ ลกระทบเชิ งบวกกั บ ความสํ าเร็จในการทํางาน ด านความภาคภูมิใจ เพราะว า
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี จะตองเปนผูที่มีความสามารถในการติดตาม
ขอมูลขาวสารทางดานเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลของกรมบัญชีกลางและหนวยงานอื่น ๆ ที่
เกี่ ย วข องอย า งสม่ํ า เสมอ และได นํ า ความรูมาพัฒ นาทักษะในการทํางาน รวมทั้งไดมีการ
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ประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี เพื่อใหการทํางานสําเร็จตามเปาหมายที่
กําหนดไว จึงจะเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง สอดคลองกับการศึกษาของ หัทยา ภูน้ําเย็น
(2557, น.24-25) ที่กลาวไววา นักบัญชีมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพบัญชี เพราะวา 1) เปน
วิชาชีพที่มีเกียรติ ทั้งนี้ ผูประกอบวิชาชีพตองปฏิบัติตน ทําหนาที่อยางซื่อสัตย มีระเบียบวินัย
และธํารงไวซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ จึงจะไดรับเกียรติและการยอมรับจากลูกคาและบุคคล
ทั่วไป 2) เปนวิชาชีพที่สรางคุณประโยชนใหกับประเทศชาติ ถือวามีสวนรวมในสังคม เปน
กลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สรางความยุติธรรม ความโปรงใส ธรรมาภิบาล อันทําให
สังคมอยูรวมกันไดอยางสันติ 3) มีอิสระที่จะปฏิบัติหนาที่อยางถูกตองตรงไปตรงมา ซึ่งจะทํา
ใหเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
3.4) การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานทักษะทางวิชาชีพ
และดานความสามารถทางวิชาชีพ มีผลกระทบเชิงบวกกับความสําเร็จในการทํางาน ดานการ
ยอมรับนับถือ เพราะวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี ใชทักษะที่เกิดจาก
สติปญญา เทคนิคทั่วไป เทคนิคเฉพาะ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพการเงินและบัญชี ซึ่งบุคคลใชในการ
สื่อสารและการทํางานรวมกับผูอื่น ดวยความเพียรพยายาม และความระมัดระวัง รอบคอบ
รวมทั้งไดนําความรูมาพัฒนาทักษะในการทํางาน และไดมีการประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชี ทําใหมั่นใจไดวา การปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชีเปนไปตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินงานของวิทยาลัย
การอาชีพเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว จึงจะไดรับการยอมรับนับถือจาก บุคลากรภายใน
องคกร และหนวยงานที่เกี่ยวของ สอดคลองกับการศึกษาของ สุวภัทร รัตนอําภา (2553, น.
22-23) กลาววา ผูที่ปฏิบัติงานทางดานการเงินและบัญชียุคใหม จะตองปรับตัวและพัฒนา
ตนเองในดานตาง ๆ ดังนี้ 1) จะตองเปนผูที่ตื่นตัวและแสวงหาความรูในศาสตรหรือวิชาชีพอื่น
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพบัญชีใหมากขึ้น เพราะวา ขอมูลบัญชี เปนขอมูลที่ไมหยุดนิ่งและมีการ
พัฒนารูปแบบอยูตลอดเวลา ดังนั้น ขอมูลทางบัญชี จึงตองเปนขอมูลที่ถูกต อง เชื่อถือได
โปรงใส สามารถสะทอนภาพที่แทจริงขององคกรไดอยางชัดเจน 2) จะตองเปนผูที่เรียนรูและ
เขาใจถึงแหลงที่มาและที่ไปของขอมูล เนื่องจากในปจจุบัน ธุรกรรมทางอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจไดเกิดขึ้นมาใหม ขอกําหนดหรือนโยบายของภาครัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงไป มาตรฐาน
การบั ญชี ห รือหลักการ ทฤษฎี ได พัฒ นาสู ความเปนสากลมากขึ้น 3) จะตองเปน ผูรักการ
พัฒนาตนเองและใฝหาความรูใหม ๆ อยูเสมอ ตลอดจนมีการปรับปรุงตนเองอยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากสังคม
แตพบวา การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานคุณคาและทัศนคติที่
ดีตอวิชาชีพ ไมมีผลกระทบต อความสําเร็จ ในการทํ างาน ดานความสุขในการทํ างาน ดาน
ความกาวหนา ดานความภาคภูมิใจ และดานการยอมรับนับถือ เพราะวา ผูที่จะปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชีไดนั้น จะตองมีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพการเงินและบัญชี ซึ่งตั้งอยูบน
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พื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมอยูแลว จึงไมมีผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางาน จะเห็น
ไดวาลักษณะของผูที่จะปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีจะตองมีความรับผิดชอบในหนาที่และ
ภาระงานที่ไดรับมอบหมาย มีความซื่อสัตยตอวิชาชีพการบัญชี สํานึกในหนาที่และไมปฏิบัติ
ตนในลักษณะที่ทําใหเกิดความเสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์แหงวิชาชีพบัญชี โดยยึดหลักคุณธรรม
และมีความสุขในการทํางาน การมองเห็นคุณคาและมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ เปนสวนหนึ่งใน
การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ซึ่งจะทําใหผูที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สามารถ
ใชดุลยพินิจทางวิชาชีพและปฏิบัติตนอยางมีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อใหผลการปฏิบัติงาน
มีความโปรงใส ตรงไปตรงมา เปดเผยสาระสําคัญอยางครบถวน สามารถตรวจสอบได เพื่อ
ประโยชนสูงสุดตอสังคมและวิชาชีพบัญชี
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 จากผลการวิจัย การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ ดานการ
สะสมประสบการณเชิงปฏิบัติงาน เชน การเชื่อมั่นวาระยะเวลาในการทํางานที่ยาวนานจะทําให
ไดรับแนวคิดที่ดีที่สามารถนํามาชวยเหลือในการแกไขปญหา การตระหนักวาประสบการณจากการ
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี
1.2 การเรียนรู ทักษะ และความชํานาญในวิชาชีพ มีผลกระทบตอความสําเร็จในการ
ทํ างาน ด านความสุ ขในการทํ างาน ด านความก าวหน า ดั งนั้ น ผู บริ หารควรมี นโยบายและ
งบประมาณในการสนับสนุนใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานงานการเงินและบัญชี ไดเขาเปนสมาชิก
ของสภาวิชาชีพบัญชี และเขาอบรมความรูดานการเงินและบัญชี รวมทั้งการสนับสนุนใหบุคลากร
ได เข าร วมกิ จกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางด านการเงินและบัญชี การพบปะ พู ดคุ ยในกลุม
ผูปฏิบัติงานทางการเงินและบัญชีในกลุมวิทยาลัยการอาชีพ
1.3 การเรียนรูจากผูมีประสบการณทางดานการเงินและบัญชี และการสรางเครือขาย
ผูปฏิบัติงานทางบัญชี สงผลใหผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีมีความกาวหนาในหนาที่การงาน และ
มีความสุขในการทํางาน จึงควรไดรับการสงเสริมและสนับสนุน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึ กษาผลกระทบจากมาตรฐานการศึ ก ษาระหว า งประเทศสํ า หรั บ ผู
ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีตอการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการเงินและบัญชี ในหนวยงาน
ภาครัฐ
2.2 ควรศึกษาถึงความสัมพันธระหวางกระบวนการจัดการเรียนรูกับการพัฒนาทาง
วิชาชีพ อยางตอเนื่องของบุคลากรทางการเงินและบัญชี ในหนวยงานภาครัฐ
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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 แกวแสน 1, สุภัทรษร ทวีจันทร 2, ลินดา ราเต3, นนทยา อิทธิชินบัญชร4
Vijittra Keawsaen1, Supatsorn Taweechan2, Linda Rate3,
Nontaya Ittichinbanchorn4
0

1

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ
(FORMULA) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษาคุณภาพ
การใช โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปทางการบั ญชี ภาครั ฐ และ 3) เพื่ อศึ กษาผลกระทบการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ ที่มีผลตอคุณภาพงบการเงิน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนกองคลังและทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในประเทศไทย จํานวน 108 คน ใชวิธีการแบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิ เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ
0.91 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ
ผลการวิจัย พบวา 1) การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐของมหาวิทยาลัย
มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิท ยาลั ย ในประเทศไทย ไดแก ระบบบั ญ ชี แ ยกประเภท และระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ มีคาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก 2) คุณภาพของงบการเงินของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย ความเขาใจได ความเกี่ยวของกับ
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
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ระบบบัญชีแยกประเภท มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ในความเขาใจได ความเชื่อถือ
ได และการเปรียบเทียบกันได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สวนดานความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจไมมีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน และประเภทระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ในความเขาใจได ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
และการเปรี ยบเที ยบกั นได อย างมี นั ยสํ าคั ญทางสถิติที่ระดับ 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 รวมทั้งภาคธุรกิจตาง ๆ นิยมใชและให
ความสําคัญมากเปนอันดับตน ๆ คือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เนื่องจากเปนระบบที่ใชในการ
ปฏิบัติงานดานการเงินประจําวัน และตรวจสอบที่เกี่ยวของกับการเงินขององคกร เพื่อนําขอมูลที่ได
จากการระบบสารสนเทศทางการบั ญชี ไปใช ในการวางแผน ควบคุ มการดํ าเนิ นงาน และการ
บริหารงานดานการเงินขององคกรใหเกิดประโยชนและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ปจจุบันหนวยงานภาครัฐใหความสําคัญในการนําระบบสารสนเทศมาใช โดยจะเห็นไดจากการที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งเปนหนวยงานสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ไดพัฒนา
ระบบบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงินดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีขึ้นมา
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) เปนระบบบัญชี Formula Financial
and Accounting ทํางานบนระบบปฏิบัติการ Native Windows โปรแกรมบัญชีที่รวบรวมการ
บันทึกรายการการเงินที่เกิดขึ้นไวเปนหมวดหมู นอกจากการบันทึกรายการยังมีความสามารถในการ
จัดทํารายงานการวิเคราะหการเงินขององค กร (Financial Analysis) เพื่อประโยชนในดานการ
พยากรณ การประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร เชน การจัดทําดัชนีชี้วัดทางการเงิน ออกงบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบเปรียบเทียบ ซึ่งมีระบบการทํางานอยู 12 ระบบ และ
สามารถมองเห็นภาพรวมขององคกรได ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยศึกษาเฉพาะ 2 ระบบ คือ 1) ระบบ
บัญชีแยกประเภท Super GL General Ledger (GL) 2) ระบบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
Management Information System (MIS) โดยระบบดังกลาวเปนระบบใชบันทึกยอดยกมาตนงวด
การบันทึกขอมูลในสมุดรายวันบัญชี การบันทึกขอมูลในสมุดรายวันจาย การบันทึกขอมูลในสมุด
รายวันทั่วไป และการเรียกงานทางการบัญชี การปดบัญชีและงบการเงิน และเปนระบบสนับสนุนการ
ทํางาน และการตัดสินใจในดานตาง ๆ ของผูบริหารเพื่อใหการดําเนินงานขององคการเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ (บริษัท คริสตอลฟอรมูลา จํากัด, 2559)
คุณภาพงบการเงิน (Financial Statement Quality) ขอมูลทางการเงินที่มีประโยชนตอ
ผู ใช งบการเงิ น ตลอดจนข อมู ลทางการเงิ นที่ ให โดยวิ ธี อื่ น ต นทุ นซึ่ งเป นข อจํ ากั ดเสมอของ
ความสามารถของกิจการที่เสนอรายงานในการใหขอมูลทางการเงินที่มีประโยชน ขอมูลนั้นตอง

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

53

เกี่ยวของกับการตัดสินใจและเที่ยงธรรมของสิ่งที่ตองนําเสนอ ประโยชนของขอมูลทางการเงินจะ
เพิ่มขึ้น ถาขอมูลนั้นเปรียบเทียบได พิสูจนยืนยันได ทันเวลาและเขาใจได คุณสมบัติที่ทําใหขอมูล
ในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงิน มี 4 ประการ
ไดแก 1) ความเขาใจ (Understandability) 2) ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) 3) ความ
เชื่อถือได (Reliability) 4) การเปรียบเทียบกันได (Comparability) (นันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล, 2557,
น.31-35) คุณภาพของขอมูลทางการเงินสามารถใชหลักเกณฑลักษณะเชิงคุณภาพรวม การบัญชี
ประกอบดวย ความเขาใจได ความเกี่ยวของ และความเชื่อถือได กลาวไดวาวัตถุประสงคของรายงาน
ทางการเงินเพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการตัดสินใจ รวมถึงกระบวนการรายงานการเงิน มีผล
ตอความนาเชื่อถื อของข อมูลและคุ ณภาพของรายงานทางการเงิน สําหรับกระบวนการรายงาน
การเงินประกอบดวย 1) เหตุการณและรายการทางธุรกิจของกิจการ 2) การเลือกนโยบายทางบัญชี 3)
การประยุกตใชนโยบายทางบัญชี 4) การประมาณการและการใชดุลยพินิจ และ 5) การเปดเผย
เกี่ยวกับรายการ เหตุการณ นโยบาย การประมาณการและการใชดุลยพินิจ (Jonas and Blanchet,
2000, น.353-363)
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดดําเนินการจัดการศึกษาและบริการวิชาการ
พระพุ ทธศาสนาแก สั งคม และได รั บการตรวจรั บรองจากคณะกรรมการตรวจประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก จากนโยบายของภาครัฐและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย ไดแบงการบริหารออกเปน 6 สวนงานหลัก ๆ คือ สํานักงาน
อธิการบดี ประกอบดวย 13 หนวยงาน หนึ่งในหนวยงานที่สําคัญ คือ กองคลังและทรัพยสิน โดยมี
หน าที่ การบริ หารงบการเงิ นและจั ดทํ าบั ญชี ในอดี ตได มี การจั ดทํ าบั ญชี ด วยมื อ (Manual
Accounting System) และใชโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร Excel แตกอนไมมีกระบวนการและไมมี
โปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดทําบัญชีและงบการเงิน สงผลใหมีการทํางานผิดพลาด เชน การเขียน
ตัวเลขผิด ทําเอกสารสําคัญหาย อันเปนเหตุทําใหการทํางานชาไป ซึ่งขอมูลทางการบัญชี นั้ นมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจและใชในวางแผนตาง ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไดนําเอาเทคโนโลยีเขามา
ชวยในการประมวลผลในการจัดทําบัญชี คือ ระบบคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี
มาประยุกตใชกับงานบัญชี จึงทําใหเกิดโปรแกรมสําเร็จรูป (FORMULA) ใชในการจัดทําบัญชี โดยมี
วัตถุประสงคใหการจัดทํางบแสดงสถานะทางการเงินมีความรวดเร็วในการจัดทํา เพื่อนําขอมูลที่
เกิดขึ้นไปใชในการบริหารและการวางแผน ซึ่งขอมูลงบการเงินเปนประโยชนตอการตัดสินใจและ
ความเขาใจของผูบริหาร ขอมูลงบการเงินมีความเชื่อถือได และความเปรียบเทียบกันได จึงสงผลตอ
คุณภาพงบการเงิน มีความสําคัญตอการตัดสินใจของผูบริหาร (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2559)
จากเหตุ ผลที่ กล าวมาแลวข างต น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลกระทบการใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ที่มีผลตอคุณภาพงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อใหผูบริหารไดตระหนักถึงความสําคัญในงานการเงินและ
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บัญชี และสามารถนําขอมูลรายงานงบการเงินไปใชในการกํากับดูแล ตัดสินใจ เปรียบเทียบ และ
พัฒนางานดานการบัญชี และระบบโปรแกรมสําเร็จรูป รวมทั้งเปนแนวทางในการบริหารการใช
จายเงินงบประมาณใหถูกตองตามระเบียบตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาคุณภาพงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศ
ไทย
3. เพื่อศึกษาผลกระทบการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ที่มีผล
ตอคุณภาพงบการเงิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย
ขอบเขตงานวิจัย
ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA ) โดยประยุกต
แนวคิด (บริษัท คริสตอลฟอรมูลา จํากัด, 2559) ประกอบดวย 1) ระบบบัญชีแยกประเภท Super
GL General Ledger (GL) 2) ระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการ (Management Information
Systems—MIS)
2. ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพงบการเงิน (Financial Statement Quality) โดยประยุกต
แนวคิ ดของ นั นทิ ยา อั งกุ รวั ฒนานุ กุ ล (2557, น.31-35) ประกอบด วย 1) ความเข าใจได
(Understandability) 2) ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance) 3) ความเชื่อถือได (Reliability)
4) การเปรียบเทียบกันได (Comparability)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ
(FORMULA)
1.ระบบบัญชีแยกประเภท
Super GL General Ledger (GL)
2.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management
Information Systems—MIS)

คุณภาพงบการเงิน
(Financial Statement Quality)
1. ความเขาใจได (Understandability)
2. ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ (Relevance)
3. ความเชื่อถือได (Reliability)
4. การเปรียบเทียบกันได (Comparability)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร (Population) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้กําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยตัวอยาง
โดยหนวยยอย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนกองคลังและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย จํานวน 44 แหง แหงละ 3 คน รวมทั้งสิ้น 132 คน (มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559)
กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนกองคลัง
และทรั พย สิ น ประกอบด วย ผู อํ านวยการกองคลั งและทรั พย สินหรื อหั วหน าฝ าย บุ คลากรที่
ปฏิบัติงานดานบัญชี และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในประเทศไทย กําหนดขนาดตัวอยางโดยเปดตารางของเครซี่และมอรแกน (จําเริญ อุนแกว,
2553, น.8-9) ไดจํานวน 36 แหง ตามสัดสวนของกลุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ประเทศไทย โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในสวนกองคลังและ
ทรัพยสิน ประกอบดวย ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสินหรือหัวหนาฝาย บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ดานบัญชี และบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ประเทศไทย แหงละ 3 คน รวมทั้งสิ้น จํานวน 108 คน
2. เครื่ องมื อที่ ใช ในการวิ จั ย เป นแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ข อมู ลทั่ วไปของบุ คลากรที่
ปฏิบัติงานในสวนกองคลังและทรัพยสิน โดยครอบคลุมขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงานในปจจุบัน และประเภทสังกัด ตอนที่ 2 ความคิดเห็นตอ
ประโยชนของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ตอคุณภาพงบการเงิน ตอนที่ 4 ปญหา
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ผูวิจัยไดนํา
เครื่องมือไปทดลองกับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ดานความเที่ยงตรง คา IOC อยู
ระหวาง 0.60 ถึง 1.00 และดานความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม เทากับ 0.91
3. การเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการจัดเก็บแบบสอบถาม จํานวน 108 ฉบับ โดยวิธีลง
พื้นที่เก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง ในการประชุมเพื่อรับฟงคําชี้แจงของเจาหนาที่สํานักงานตรวจเงิน
แผนดินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จํานวน 2 วัน ใหกับกลุมตัวอยาง
4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ
สรุปผลการวิจัย
1. ข อมู ลทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถาม พบว า ผู ตอบแบบสอบถามที่ เป นบุ คลากรที่
ปฏิบัติงานในสวนกองคลังและทรัพยสิน ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศ
ไทย ส วนใหญ เปนเพศหญิ ง มี อายุ 30-39 ป และอายุ 40-49 ป ระดั บการศึ กษาปริญญาตรี มี
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ประสบการณดานการทํางาน ระหวาง 10-19 ป ตําแหนงงานในปจจุบันเปน บุคลากรปฏิบัติงานดาน
บัญชี และสังกัดวิทยาลัยสงฆ เปนสวนใหญ
2. ผลการศึ กษาการใช โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปทางการบั ญชี ภาครั ฐ (FORMULA) ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทยโดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ไดแก ดานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ดานระบบบัญชีแยกประเภท
3. ผลการศึกษาคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ประเทศไทย โดยรวมมีคาเฉลี่ย อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ทุก
ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก ความเชื่อถือได การเปรียบเทียบกันได ความ
เขาใจได และความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
4. ผลการศึกษาผลกระทบการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ที่มี
ผลตอคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย พบวา
4.1 การใช โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปทางการบั ญชี ภาครั ฐ (FORMULA) ระบบบั ญชี แยก
ประเภท และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ความเขาใจ
ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.2 การใช โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปทางการบั ญชี ภาครั ฐ (FORMULA) ระบบบั ญชี แยก
ประเภทไมมีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ และระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4.3 การใช โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปทางการบั ญชี ภาครั ฐ (FORMULA) ระบบบั ญชี แยก
ประเภทมีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ความเชื่อถือได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ไมมีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ความเชื่อถือ
ได
4.4 การใช โปรแกรมสํ าเร็ จรู ปทางการบั ญชี ภาครั ฐ (FORMULA) ระบบบั ญชี แยก
ประเภทและระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพงบการเงิน ดานการ
เปรียบเทียบกันได อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
5. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
5.1 โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) เปนโปรแกรมระบบบัญชี
แบบธุรกิจ เหมาะสําหรับการใชงานขององคกรแสวงหากําไร และยังไมมีการเชื่อมโยงและครอบคลุม
ต อทุ กส วนงาน เช น ส วนงานงบประมาณ การเงิ น การบั ญชี และพั สดุ เป นต น จึ งควรพั ฒนา
โปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลทุกสวนงาน เพื่อใหการเรียกใชขอมูลของสวนงานตาง ๆ
มีความตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย
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อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ที่มีตอคุณภาพ
งบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย พบวา การใชโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) โดยรวม ไดแก ระบบบัญชีแยกประเภท และระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สืบเนื่องจากการนําระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีมาประยุกตใชในหนวยงานและไดนําเอาโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (FORMULA) เขามา
ใช เพื่อชวยใหเกิดความสะดวกในการรวบรวมขอมูล ชวยใหลดขั้นตอนและภาระงานในกระบวนการ
การรวบรวมขอมูลของงบการเงิน มีระบบที่สามารถประมวลผลขอมูลทางการเงินและการบัญชี ที่
ถูกตองและรวดเร็ว ทันตอเวลา ขอมูลเชื่อถือได โปรแกรมสามารถออกงบการเงิน และนําเสนอ
รายงานสถานะทางการเงิ นที่ ช วยให ผู บริ หารสามารถตั ดสิ นใจเพื่ อให เกิ ดประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ดวงฤดี ชีวานุกุล (2556, น.19) กลาววา ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีมีขั้นตอนในการหาขอมูลและกระบวนการในการจัดการสารสนเทศ ตามกรอบแนวคิด
ทางบัญชีเพื่อนําไปใชในการดําเนินงานในธุรกิจของตน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอาจมาจากการ
ประมวลผลดวยมือ หรือการประมวลผลดวยคอมพิวเตอร และการประมวลผลทั้งมือและคอมพิวเตอร
รวมกัน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวเนื่องเฉพาะขอมูลทางการเงินและกระบวนทางการบัญชี
และสอดคลองกับ จิรารัตน ดวงเต็มใจ (2559, น.30-31) กลาววา ระบบสารสนเทศที่ทําการออกแบบ
ขึ้นมาเพื่อประมวลผลทางการเงิน โดยมีการใชคอมพิวเตอร หรือบุคคล ในการชวยบันทึกขอมูลทาง
การเงิน ซึ่งสารสนเทศที่ไดนั้นมาจากงบการเงินและรายงานภาษีมูลคาเพิ่ม อีกทั้งสารสนเทศนั้นตอง
เปนประโยชนตอผูใชงานทั้งในองคกรและภายนอกองคกร รวมถึงใหขอมูลที่สําคัญ เปนประโยชนตอ
ธุรกิจ คือ ทําใหธุรกิจทราบฐานะทางการเงินและผลกําไรจากการดําเนินงาน และยังเปนตัวชวยใน
การจั ดหาแหล งเงิ นทุ นของธุ รกิ จ พร อมทั้ งเป นเครื่ องมื อที่ จะช วยในเรื่ องของการเสี ยภาษี และ
วางแผนธุรกิจ เพื่อใหธุรกิจเติบโตตอไปในอนาคต สอดคลองกับ ไพรินทร ขําคมเขตต (2556, น.129)
กลาววา โปรแกรมสําเร็จรูปทางการเงินบนเครือขายคอมพิวเตอรที่รวมโปรแกรมและแฟมขอมูลไวที่
เดียวกัน เพื่อที่สามารถกําหนดระดับความสามารถในการใชระบบงานของผูใชแตละคน และเปน
โปรแกรมที่ใชทํางานบัญชีและการเงิน สามารถแยกออกเปนระบบบัญชียอยหลาย ๆ ระบบ โดยมี
บัญชีแยกประเภททั่วไป ที่ควบคุมผลการทํางานของระบบบัญชียอยเหลานั้น นอกจากนั้นโปรแกรม
สําเร็จรูปทางการบัญชี ยังมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนโยกยาย ไป-มา กับโปรแกรมอื่นได ซึ่ง
สามารถใหความยืดหยุนและสรางความคลองตัวในการเสนอรายงาน เพื่อการตัดสินใจของผูใชขอมูล
ทั้งภายในและภายนอกองคกรเปนอยางมาก เชน งบแสดงฐานะทางการเงิน หรืองบกําไรขาดทุนที่อยู
ในโปรแกรมอาจถูกโยกยายออกไปอยูในพื้นที่ของโปรแกรมประเภทแผนตารางทําการ ทําใหผูใช
สามารถวิเคราะหงบการเงินไดอยางรวดเร็วและคลองตัวตัวมากขึ้น
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2. ผลการศึกษาคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ประเทศไทย โดยรวม อยูในระดับมาก ไดแก ความเขาใจได ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ความ
เชื่ อถื อได และการเปรี ยบเที ยบกั นได เนื่ องจากคุ ณภาพของงบการเงิ นเป นการรายงานผลการ
ดําเนินงานฐานะทางการเงิน งบแสดงกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวน
ของผูถือหุน งบประกอบหรือหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการนําเสนอขอมูลทางการเงิน งบ
การเงิ นที่ มี ประโยชน ต อผู ใช งบการเงิ น มี ความเข าใจได ง าย ข อมู ลเชื่ อถื อได ข อมู ลสามารถ
เปรียบเทียบได และเปนขอมูลใหผูบริหารใชในการตัดสินใจ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธิราวรรณ วิวัฒนากรวงศ (2558, น.7) กลาววา คุณสมบัติที่ทํา
ใหขอมูลในงบการเงินมีประโยชนตอผูใชงบการเงินซึ่งประกอบดวย ความเขาใจ ความเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจ ความเชื่อถือได การเปรียบเทียบได ความเขาใจกันได และสอดคลองกับ ชนากานต
มงคลพร (2558, น.21) กลาววา คุณภาพของขอมูลทางบัญชีที่มีประโยชนตอการตัดสินใจ (value
relevance of accounting information) มุงสนใจไปยังสัดสวนของผลตอบแทนของหุนที่อาจจะ
ไดรับ อันเนื่องมาจากการคาดการณจากมูลคาของขอมูลที่มีในรายงานการเงิน และสอดคลองกับ
Shahwan (2008, p.129-202) กลาววา ลักษณะเชิงคุ ณภาพที่บงบอกวาข อมูลในงบการเงิ นมี
ประโยชนตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใชงบการเงิน และสอดคลองกับ นันทิยา อังกุรวัฒนานุ
กุล (2557, น.31-35) กลาววา ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงินมี 4 ประการ ไดแก ความเขาใจ
ได ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได และการเปรียบเทียบกันได
3. ผลการศึกษาผลกระทบการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ที่มี
ผลตอคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทยโดยรวม
รายดาน พบวา
1) การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ของระบบการบัญชีแยก
ประเภท มีผลกระทบกับคุณภาพของงบการเงิน ในเรื่อง ความเขาใจได ความเชื่อถือได และการ
เปรียบเทียบกันได เนื่องจากเปนโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีที่สามารถเก็บขอมูลและเอกสารทาง
บัญชีสําหรับการบันทึกรายการในระบบ และสามารถบันทึกรายการโดยตรงโดยไมตองผานระบบอื่น
การปดบัญชีและงบการเงินทําไดถูกตองและทันเวลา ขอมูลเชื่อถือได โปรแกรมสามารถออกงบ
การเงิน มีการเปรียบเทียบขอมูลยอนหลังได และนําเสนอรายงานสถานะทางการเงินที่ทําใหเขาใจถึง
ขอมูลในรายงานการเงินได เพื่อใชในการพยากรณสถานะทางการเงินสําหรับผูบริหารไดงาย ซึ่ง
สอดคลองกับ เกษวรางค ญาณนาคะวัฒน (2553, น.11) กลาววา เปนแกนของระบบบัญชีทั้งหมด
โดยปกติจะใชงานระบบเดียว หรือใชงานรวมกันกับระบบงานบัญชียอยอื่นก็ได ระบบบัญชีแยก
ประเภทนี้ใชในการดูแลและควบคุมการดําเนินงานของธุรกิจ เนื่องจากแสดงใหเห็นภาพรวมทาง
การเงินของธุรกิจทั้งระบบ และสอดคลองกับ พรปวีณ สายพรหม (2558, น.15) กลาววา การจัดการ
ประเภท การกําหนดลักษณะ การนําเสนอขอมูลอยางชัดเจนและกระชับ ทําใหเมื่อมีการอานขอมูล
นั้น สามารถเขาใจไดทันที และสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทิยา อังกุรวัฒนานุกุล (2557, น.80-86)
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ไดศึกษาเรื่องผลกระทบของการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ที่มีตอคุณภาพงบ
การเงินของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ผลการวิจัย พบวา มีคุณภาพของ
งบการเงิน อยูในระดับมาก ไดแก ความเขาใจได ความเกี่ยวของกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได และ
การเปรียบเทียบกันได
2) การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ มีผลกระทบเชิงบวกตอคุณภาพของงบการเงิน ในเรื่อง ความเขาใจได ความเกี่ยวของ
กับการตัดสินใจ และการเปรียบเทียบกันได เนื่องจากเปนระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในการ
จัดเก็บขอมูล เพื่อประมวลผลและจัดรูปแบบรายงานสารสนเทศเพื่อชวยสนับสนุนการทํางาน และ
การตัดสินใจในดานตาง ๆ ของผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ชัยรัตน รอดเคราะห (2555, น.
5) กล าวว า ระบบที่ รวบรวมและจั ดเก็ บข อมู ลต าง ๆ ทั้ งภายในและภายนอกองค การอย างมี
หลักเกณฑ เพื่อนํามาประมวลผลและจัดรูปแบบใหการดําเนินงาน และการตัดสินใจดานตาง ๆ ของ
ผูบริหารในการดําเนินการขององคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ
Timothy J, O’Linda I. O’Leary (2006, p.301) กลาววา ระบบสารสนเทศที่ใชคอมพิวเตอรผลิต
รายงานสรุปที่มีรูปแบบและโครงสรางที่เปนมาตรฐานใชในการสนับสนุนผูบริหารระดับกลาง
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัย ผูวิจัยขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
จากผลการวิจัยพบวา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) มี
ผลกระทบตอคุณภาพงบการเงิน ดังนั้นควรพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปที่สามารถเชื่อมโยงขอมูลทุก
สวนงาน เพื่อใหการเรียกใชขอมูลของสวนงานตาง ๆ มีความตอเนื่องและเกิดประสิทธิภาพในการ
บริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผูบริหารควรใหการ
สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรกรพัฒนาความรูความสามารถในดานโปรแกรมระบบบัญชี เชน การ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาถึงปจจัยที่สงผลกระทบตอการประยุกตใชมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ที่มีผลตอการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อเปนแนวทางในการสงเสริมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายใน ใหการบริหารงานบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย
2.2 ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคของการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีภาครัฐ
(FORMULA) ที่มีผลตอคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใน
ประเทศไทย เพื่อใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย สามารถนําปญหาและ
อุปสรรคไปปรับปรุงแกไขอยางตรงประเด็น
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2.3 ควรศึกษาผลกระทบการบริหารความเสี่ยงการปฏิบัติงานการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางการบัญชีภาครัฐ (FORMULA) ที่มีผลตอคุณภาพของงบการเงินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยในประเทศไทย เพื่อสามารถใชเปนแนวทางในการบริหารงานตอไป
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้สําเร็จไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของหลายแหง
ซึ่ งไม อาจกล าวได ทั้ งหมด ขอขอบพระคุ ณ ผู ช วยศาสตราจารย ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ลินดา ราเต และและผูชวยศาสตราจารย ดร.นนทยา อิทธิชินบัญชร ที่ใหความ
ช วยเหลื ออย างดี ยิ่ ง โดยการเอาใจใส ตรวจแก ไขวิทยานิพนธเพื่อใหมีความสมบูรณที่สุด และ
ขอขอบคุ ณบุ คลากรที่ ปฏิ บั ติงานด านงานการเงิ นและบั ญชี มหาวิ ทยาลั ยมหาจุ ฬาลงกรณราช
วิทยาลัยในประเทศไทย ทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามและกรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การวิจัยครั้งนี้
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“The Storyteller’s Secret: How TED Speakers and Inspirational
Leaders Turn their Passion into Performance” by Carmine Gallo.
ปริทัศนโดย รองศาสตราจารย ดร. สมาน อัศวภูมิ 1
0

ขอมูลเกี่ยวกับผูเขียน
Carmine Callo เปนนักเขียนหนังสือขายดีชื่อ “Talk Like TED” ซึ่งแนะนําวิธีการ
และเทคนิคในการเตรียมตัวเปนนักพูดในรายการ TED Talks ที่นิยมกันทั่วโลก เปนพี่เลี้ยงการ
สื่อสารใหกับแบรนดดังหลายยี่หอ เชน Pfizer, LinkedIn, Intel, และ Coca-Cola เปนตน
นอกจากนี้ยังเปนผูบรรยายหลัก (Key Speaker) ในการประชุมสัมมนาผูบริหารองคการธุรกิจ
ทั่วโลก เปนนักเขียนประจําของ Forbes.com และ Intrepreneur.com และเปนผูบริหาร
สูงสุดของ Gallo Communications ที่แคลิฟอรเนีย
สาระสําคัญของหนังสือ
หนังสือเลมนี้เปนหนังสือแนวใหหลักคิดเบื้องตนพรอมตัวอยาง และขอแนะนํ าเชิ ง
ปฏิ บั ติ อ า นสนุ ก และให ห ลั ก คิ ด ในแต ล ะเรื่ อ งในลั ก ษณะเฉพาะกรณี จึ ง ไม อ าจจะนํ า มา
ถายทอดไวในปริ ทัศนในลักษณะนั้น ได อยางไรก็ตามเพื่อประโยชน ของผูอานและผู ส นใจ
เกี่ยวกับการเลาเรื่องในการนําเสนอและเขียนหนังสือ ผูปริทัศนจะพยายามสรุปแกนของแตละ
เรื่องดังตอไปนี้
หนังสือแบงออกเปน 5 ตอน 37 หัวเรื่อง ตอนที่หนึ่งนําเสนอเกี่ยวกับนักเลาเรื่องที่จุด
ประกายไฟความคิด ตอนที่สอง นักเลาเรื่องที่ใหการศึกษา ตอนที่สาม นักเลาเรื่องที่งายและ
เข า ใจได ดี ตอนที่ สี่ นั ก เล า เรื่ อ งที่ ส ร า งแรงจู ง ใจ และตอนที่ ห า นั ก เล า เรื่ อ งที่ ส ร า งการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีสาระหลักของแตละตอนดังนี้
ตอนที่หนึ่งนําเสนอเกี่ยวกับนักเลาเรื่องที่จุดประกายไฟความคิด
เนื้อหาในตอนที่หนึ่งนั้น ผูเขียนไดนําเสนอแนวคิดไววาการจะจุดประกายไฟความคิด
(Inner Fire) ใหตนเองหรือผูอื่นนั้นตองหาประกายไฟที่จะจุดใหเจอ เชน หาใหพบวาอะไรที่
ทําใหหัวใจคุณรองเพลง หรือที่ผูเขียนใชคําวา “Something that makes your heart sing”
คนหาใหเจอครับ ถาคุณหาจุดเริ่มตนเล็ก ๆ เจอ ก็อาจจะสรางสิ่งใหมที่ใหญโตและสําคัญได
1
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คุณตองเอาชนะความกลัวของตนใหไดในการทําสิ่งที่คุณรัก บางทีสิ่งที่คุณเกง ถนัด หรือชอบ
อาจจะเปนสิ่งที่คุณเคยหลงใหลและเคยทําตอนที่เปนเด็กก็ได บางทีการเปลี่ยนแปลงอาจจะ
เกิดขึ้นไดจากการเปลี่ยนเรื่องหรือมุมมองตอเรื่องที่คุณเลาก็ได พวกเราทุกคนสามารถสราง
ตํานานชีวิตใหกับตนเองได ที่สําคัญคือ จะทําหรือไมเทานั้น ไมวาคุณจะทําอะไร ทําทั้งใจ
หรือไมเปนเรื่องสําคัญนะครับ การทํางานเพียงเพราะตองการคาตอบแทนเทานั้นไมใชเสนทาง
สูความสําเร็จแนนอน เราไมใชผูที่มีหนาที่ตองทําแตเราคือผูที่สรางหนาที่มันเกิดขึ้นและสําเร็จ
ครับ สุดทายก็คือ ถาคุณบอกไมไดวาคุณกําลังทําอะไร คุณก็คงไมสามารถบอกคนอื่นใหเขาใจ
ไดเชนกัน
ตอนที่สอง นักเลาเรื่องที่ใหการศึกษา
ในตอนที่สองนี้ ผูเขียนเลาเรื่องและยกตัวอยางนักพูดสาธารณะและนักพูดในรายการ
TED Talks ที่ไดรับเกียรติโดยผูฟงยืนปรบมือใหยาวนาน 2 สิบกวาตัวอยาง หัวใจหลักของนัก
พูดเหลานั้นคือ การเลาเรื่องที่ดี และโดนใจผูฟง เลาเขาใจงายในมุมมองของผูฟง มีสถิติขอมูล
ประกอบ นําเสนอสิ่งที่คาดไมถึง เชน บิลล เกต นําเสนอเรื่องประเทศโลกที่สามเผชิญปญหา
ปวยเปนมาเลเรียอยางไร โดยการเปดขวดโหลและบอกผูฟงวาตอนนี้เขาไดปลอยยุงที่เปน
พาหะของโรครายนี้แลวในหองประชุมนั้น เปนตน และบอยครั้งจะเลาเรื่องเกี่ยวกับตนเอง
หรือประสบการณของตนเอง ผูคนชอบฟงเรื่องที่เกิดขึ้นและมีแงมุมที่เปนบทเรียน เหลานี้เปน
เรื่องเลาที่ใหการศึกษากับผูฟงได
ตอนที่สาม นักเลาเรื่องที่งายและเขาใจไดดี
ผูเขียนเปดประเด็นในตอนที่สามวา “อะไรก็ตามที่คนไมสามารถอธิบายสั้น ๆ ได สิ่ง
นั้นเปนเรื่องไรสาระ” คําวาสั้น ๆ คือ เขียนบรรยายไดบนซองจดหมาย เลาใหเห็นภาพ หรือใช
ภาพเทาแทนคําพูด สไลดโชวที่ดี ไมควรมีคําเยอะ แตควรมีภาพ หรือแผนภูมิ แผนภาพแทน
คําจะสื่อความไดมากขึ้น หาแกนของเรื่องที่นําเสนอใหพบ นําเสนอใหนอยและกินความ สราง
แนวรวมทางความคิดและการจินตนาการ แลวผูฟงจะประทับใจและใสใจในเรื่องที่คุณเลา
ตอนที่สี่ นักเลาเรื่องที่สรางแรงจูงใจ
ถ า จะจู ง ใจคนให ไ ด ต อ งช ว ยให เ ขาเห็ น ทางออกในป ญ หาที่ เ ขาเผชิ ญ อยู คื อ หา
“ชองทางในการแกปญหา หรือเอาชนะสิ่งที่เขาเผชิญอยูใหเจอ” การนําเสนอปญหาเปนสิ่งที่ดี
แตถาชี้ทางออก อยางนอยในมุมมองของเราก็จะสรางแรงจูงใจใหกับผูฟง เชน กรณีที่สตีฟ
จอบส เสนอ “ตั ว แบบโรงพยาบาลที่ เ ขาอยากเห็น ” หรือ โรงแรมโมกุล เปลี่ย นพนักงาน
โรงแรมของเขาใหเปนผูมีจิตบริการลูกคาไดอยางไร เปนตน นอกจากนี้ ผูเขียนยังนําเสนอ
กรณีตัวอยางนักเลาที่สรางแรงจูงใจอีกกวาสิบกรณีครับ
1
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วัฒนธรรมการชื่นชมของประเทศตะวันตกที่นิยมกันแบบหนึ่งคือ ถาชื่นชอบการพูด การแสดง หรือการ
นําเสนอใด ๆ ก็ตาม ผูฟงจะยืนขึ้นและปรบมือใหเปนนาที หรือหลายนาทีครับ ผมเคยทําในวัฒนธรรมไทย
ไมไดผลครับ มีคนคิดวาผมเปนคนประหลาด
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ตอนที่หา นักเลาเรื่องที่สรางการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง หรือการขับเคลื่ อน (Movement) หลายเรื่อง ทั้งดานการเมื อ ง
สังคม และการเคลื่อนไหวตาง ๆ เกิดขึ้นจากการพูดของนักพูด หรือนักเขียนบางคน นักเขียน
หรือนักพูดที่สรางการเปลี่ยนแปลงไดมักจะเปนนักเขียน หรือนักพูดที่เลาเรื่องไดดี โดนใจ และ
สร างพลั งร ว มที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงให เ กิด ขึ้ น นักพูดที่ส รา งแนวรว มและการ
ขับเคลื่อนเรื่องตาง ๆ ได ไมเพียงแตเปนคนใหขอมูล สถิติ หรือกรณีศึกษา แตเปนบุคคลที่มี
ความสามารถในการเลาและบรรยายเรื่องไดดี ทําใหผูฟงรูสึกมีอารมณรวมเสมือนหนึ่งไดอยูใน
เหตุการณที่คุณเลา ซึ่งไมงาย แตการเปนนักพูดฝกฝนได กฎ 10,000 ชั่วโมงในการฝกถา
ตองการมีความเชี่ยวชาญนั้นยังใชไดในการฝกเปนนักเลาเรื่องที่ดีครับ
ความเห็นและขอเสนอแนะทายเรื่อง
ผู ป ริ ทัศน นํ า เสนอหนังสือเล มนี้ดวยหลักคิดสองประการสําคัญ คือ ขอแรกเห็น วา
นักการศึกษา ครู และผูบริหาร จะทําหนาที่ของตนเองไดดี ตองเปนนักเลาเรื่องที่ดี และมี
เปาหมาย และขอสองคือเรื่องนี้เปนแนวโนมของโลกปจจุบันในทํานองวา “ผูบริโภคโหยหา
ที่มาของเรื่อง (Story)” ดังนั้นไมวาคุณจะทําอะไรควรผนวกความเปนมาของเรื่องไวดวย แต
การเลาเรื่องก็มีทั้งนาฟงและนาเบื่อ ไดประโยชน และไรประโยชน สําหรับแนวคิด คําแนะนํา
และตัวอยางของหนังสือเลมนี้นับวาเปนข อแนะนําในลักษณะของ “How To” ที่สามารถ
นําไปสูการฝกปฏิบัติไดจริงในการเปนนักเลาเรื่องอยางมีวัตถุประสงคและเปนประโยชนตอทั้ง
ผู เ ล า และผู ฟ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ ผมเห็ น ว า น า จะเป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ของนั ก ศึ ก ษา ผู บ ริ ห าร
การศึกษา และครูเปนอยางยิ่ง เพราะเราคือนักเลาที่จุดประกายไฟความคิด เปนนักเลาที่ให
การศึกษาเพื่อนมนุษย เปนนักเลาที่อาจจะสรางการเปลี่ยนแปลง หรือขับเคลื่อนสิ่งที่เราอยาก
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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ผลงานนี้ยังไมเคยลงตีพิมพตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และจะไมนําสงไปเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ
เผยแพรในที่อื่นๆ อีก นับจากวันที่ขาพเจาไดสงผลงานตนฉบับนี้ มายังกองบรรณาธิการวารสารนวัตกรรมทาง
สังคมศาสตร
.................................................................. ลายมือชื่อ เจาของบทความ
(................................................................)
วันที่ ...................................................

แบบรับรองพิจารณาบทความวิจัยเพื่อตีพิมพใน
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร
-------------------------------------------------------

ขาพเจา  ศาสตราจารย
 รองศาสตราจารย
 ผูชวยศาสตราจารย
 ดร.
 อาจารย
ชื่อ-สกุล .............................................................................................................................................................
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได)
.............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน ........................................................... โทรศัพทมือถือ ........................................................
โทรสาร .................................................. E-mail .............................................................................................
ขอรับรองวาไดตรวจสอบบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ/วิทยานิพนธ/ดุษฎีนิพนธ เรื่อง :
ชื่อผลงาน (ภาษาไทย) .......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ชื่อผลงาน (ภาษาอังกฤษ) .................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ของนักศึกษา ชื่อ-สกุล ......................................................................................................................................
วาถูกตองตามหลักวิชาการเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งบทความนี้ไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และ
ไมอยูระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาตีพิมพเผยแพรในที่อื่นๆ
.................................................................. ลายมือชื่อ
(................................................................)
อาจารยที่ปรึกษาหลัก
วันที่ ...................................................

ใบสมัครสมาชิก
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร

-------------------------------------------------------

ชื่อ-สกุล .......................................................................................................................................
ที่อยูและหมายเลขโทรศัพท (ที่ติดตอได)
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
โทรศัพทที่ทํางาน .............................................. โทรศัพทมือถือ .................................................
E-mail .............................................................................................
 ขอสมัครเปนสมาชิกวารสาร “นวัตกรรมทางสังคมศาสตร”
 หนึ่งป 4 ฉบับ
ราคา 500 บาท
 สองป 8 ฉบับ
ราคา 800 บาท
ชําระผาน ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 313-0-73265-9
ชื่อบัญชี วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชธานี
โดยไดแนบหลักฐานการชําระเงิน :
 สําเนาหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน สงทางไปรษณียมายังมหาวิทยาลัยราชธานี
 อัพโหลดหลักฐานเอกสารยืนยันการชําระเงิน มายัง e-mail: jriss@rtu.ac.th วันที่ ............
ฝายสมาชิกวารสาร สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชธานี
261 เลี่ยงเมือง, ตําบลแจระแม อําเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี, 34000
โทรศัพท: 0-4531-9900 ตอ 110
โทรสาร: 0-4531-9911
E-mail : jriss@rtu.ac.th

คําแนะนําในการเตรียมและการสงตนฉบับ
วารสารนวัตกรรมทางสังคมศาสตร
วัตถุประสงค
1. เพื่ อส งเสริ มและเผยแพร ผ ลงานทางวิช าการที่ มีคุ ณภาพ พัฒ นาองคความรู ท าง
วิชาการ ดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญ ชี
บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดาน
สังคมศาสตร
2. เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอ แลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็นเชิงวิชาการ ของ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารย นักศึกษา และนักวิชาการ
3. เพื่อกระตุน ใหเกิดการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร
รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การบัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเที่ยว การ
จัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานสังคมศาสตรอยางตอเนื่อง ทั้งในทางทฤษฎีและ
ทางปฏิบัติ ที่จะสามารถนําไปอางอิงประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชนแกสังคมโดยรวม
กําหนดการเผยแพร ปละ 4 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม
ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน

ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน
ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม

ขอบเขตของวารสารฯ (Scope)
วารสาร Journal of Innovative Social Science รับบทความวิชาการ และบทความ
วิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บทความนั้นตองนําเสนอใหเห็นถึงการสรางสรรคองคความรู
ทางวิ ช าการที่ มีป ระโยชน และน า สนใจ รวมถึงการนําเสนอผลการวิ จัย ที่เปน ปจ จุบัน เปน
ประโยชนตอทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยบทความที่จะไดรับการตีพิมพนั้น จะตองผานการ
พิจารณากลั่นกรองโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในสาขาที่บทความนั้นเกี่ยวของและ
สัมพันธกัน โดยขอบเขตเนื้อหาทางวิชาการของวารสาร ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จะ
ครอบคลุมเนื้อหาดานการศึกษา นิติศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตร การ
บัญชี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทองเที่ยว การจัดการการโรงแรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับดานสังคมศาสตร
สํ า หรั บ บทความที่ จ ะลงตี พิ ม พ ใ นวารสาร Journal of Innovative Social Science
จะตองเปนบทความที่ไมเคยไดรับการตีพิมพเผยแพร หรืออยูระหวางการพิจารณาลงตีพิมพใน
วารสารอื่นๆ การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเปนความรับผิดชอบของผูสงบทความโดยตรง การเผยแพร
ตอไปตองไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์

การพิจารณาบทความ (Editorial and Review Process)
บทความจะไดรับการพิจารณาลงตีพิมพจะตองผานการพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
และผูทรงคุณวุฒิในสาขาเพื่อทําการกลั่นกรองและตรวจสอบคุณภาพของบทความ ดังนี้
1. กองบรรณาธิการแจง/ตอบกลับการไดรับบทความตามขอกําหนดการสงบทความ
จากนั้ น กองบรรณาธิ ก ารจะตรวจสอบชื่ อ เรื่ อ งและเนื้ อ หาของบทความว า เหมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสาร
2. เมื่ อ กองบรรณาธิ ก ารพิ จ ารณาเห็ น ควรว า บทความเป น บทความที่ เ หมาะสมกั บ
วัตถุประสงคและอยูในขอบเขต (Scope) ของวารสารจะดําเนินการสงใหผูทรงคุณวุฒิในสาขา
เพื่อตรวจสอบคุณภาพของบทความนั้นๆ ตอไป โดยที่ผูทรงคุณวุฒิจะเปนผูพิจารณาวาบทความ
อยูในระดับที่เหมาะสมที่จะลงตีพิมพไดหรือบทความนั้นๆ ควรมีการแกไขในบางสวนกอนการ
ตีพิมพ หรือปฏิเสธการตีพิมพ โดยกองบรรณาธิการจะอางอิงจากขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ
3. กองบรรณาธิ ก ารส ง หนั ง สื อ ตอบรั บ การตี พิ ม พ ห รื อ ปฏิ บั ติ ก ารตี พิ ม พ ใ ห เ จ า ของ
บทความ
ประเภทของผลงานวิชาการที่เปดรับตีพิมพ
1. บทความวิจัย (Research Article) เปนงานเขียนที่เกิดจากการวิจัยของผูเขียนหรือ
สมาชิกรวมในงานวิจัยนั้น อยางเปนระบบ และไมเคยไดรับการตีพิมพมากอน
2. บทความวิ ช าการ (Academic Article) เป น บทความทางวิ ช าการที่ นํ า เสนอ
เนื้อหาสาระทางวิชาการที่นาสนใจ ซึ่งผานการวิเคราะห หรือประมวลจากแหลงขอมูลตางๆ เชน
จากการวิ จั ย ที่ ผ า นมา จากเอกสารอ า งอิ ง จากความคิดเห็น ของผูเขีย นและผูอื่น อาจมีการ
นําเสนอในมุมมองใหม ที่สนับสนุนหรือคานตอทฤษฎี หรือองคความรูทางวิชาการเดิม หรือเปน
การนํ าเสนอแนวทางในการวิ เ คราะห องคความรูใหมๆ ที่ไมเคยมีผูร วบรวมเรีย บเรีย ง หรือ
วิเคราะหมากอน

การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพในวารสาร
บทความวิจัย ประกอบดวย
1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวน และควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
3. บทคัดยอ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนเรียงความยอหนาเดียว ที่สรุป
สาระสําคัญของบทความไวโดยครบถวนและควรมีความยาวไมเกิน 300 คํา
4. คําสําคัญ (Keywords) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 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)

การเตรียมตนฉบับผลงานที่รับตีพิมพ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
1. ตนฉบับพิมพดวยกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว ระยะบรรทัด 1 เทา (Single Space)
พรอมระบุเลขหนา และตั้งระยะขอบกระดาษ ขอบบน 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว ขอบขวา 1.25
นิ้ว
2. ชื่ อ เรื่ อ ง ต อ งมี ทั้ ง ชื่ อ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตัวหนากึ่งกลางหนากระดาษ
3. ชื่อผูเขียน (Author(s)) ใชชื่อเต็มทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point ชิดขวาหนากระดาษ โดยระบุชื่อผูเขียนของแตละคนที่มีสวนใน
งานวิจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ
4. บทคัดยอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บทคัดยอภาษาไทย ใหใชคําวา “บทคัดยอ” ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด
18 point ตัวหนาชิดซายหนากระดาษ สวนเนื้อหาของบทคัดยอ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK
ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
บทคั ดย อภาษาอั ง กฤษ ให ใชคําวา “Abstract” ใชตัว อักษร TH SarabunPSK
ขนาด 18 point ตั ว หนาชิ ด ช า ยหน า กระดาษ ส ว นเนื้ อ หาของบทคั ด ย อ ใช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบกระจายใหสม่ําเสมอ จํานวนไมเกิน 300 คํา
5. เนื้อหา
5.1 เนื้อหาของตนฉบับของบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีความยาวไมเกิน
15 หนา กระดาษ A4 (รวมบทคัดยอ เนื้อหา และเอกสารอางอิง)
5.2 เนื้ อ หาหั ว เรื่ อ ง ภาษาไทย ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
ตัวหนา และเนื้อหาหัวเรื่องภาษาอังกฤษ ใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point ตัวหนา
ชิดซายหนากระดาษ
5.3 เนื้อหาบทความภาษาไทยใหใชตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point
และเนื้อหาบทความภาษาอังกฤษให ใช ตัว อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 point จัดแบบ
กระจายใหสม่ําเสมอ
6. ใหใชระยะหางระหวางบรรทัด (Line Space) 1 บรรทัด
7. ขอมูลในสวนเชิงอรรถ
7.1 ขอมูลผูเขียน ใหระบุ ชื่อ-นามสกุลของผูเขียนทุกคน (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ตําแหนง หนวยงานที่สังกัด E-mail หรือหมายเลขโทรศัพท โดยใชหมายเลขกํากับตามลําดับ
และใหใสเครื่องหมาย * เปนตัวยกกํากับทายชื่อผูแตงหลัก (Corresponding Author) ภาษาไทย
ใช ตั ว อั ก ษร TH SarabunPSK ขนาด 14 point และภาษาอั ง กฤษ ให ใ ช ตั ว อั ก ษร TH
SarabunPSK ขนาด 14 point

7.2 สวนประกอบอื่นหรือแหลงที่มาของบทความ เชน แหลงทุนใหนําไปไวในสวน
ของกิตติกรรมประกาศ
8. การอางอิงเอกสารใหใชรูปแบบ APA 6th Edition Style (American Psychology
Association)
9. ใชตัวเลขอารบิกเทานั้น และไมใหใชการตั้งคาตัวเลขอัตโนมัติ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่สงบทความวิจัยที่เปนวิทยานิพนธ หรือสารนิพนธ จะตองมีคํารับรองจาก
ประธาน หรือกรรมการควบคุมวิทยานิพนธหลักใหพิจารณาลงพิมพเผยแพร
การติดตอในการสงบทความ
งานวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี
เลขที่ 261 ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท : 045-319-900 ตอ 110
โทรสาร : 045-319-911
E-mail: jriss@rtu.ac.th
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