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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ผลสัมฤทธิ์
การทํางาน และความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การ
ทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ ม ตัว อยา งที ่ใ ชใ นการศึก ษาครั ้ง นี ้ค ือ บุ ค ลากรกลุ ม บริ ห ารงานการเงิ น และ
สินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน
242 คน ใชวิธีการแบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิและใชวิธีการสุมตัวอยาง
อย า งง า ยโดยการจั บ สลาก เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย เป น แบบสอบถาม สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการ
วิเคราะห ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบพหุคูณ
ผลการวิจัยพบวา
1) การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือไดแก ดาน
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ความรู ทางวิ ช าการและการบั ญ ชี ด า นเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการเงิ น และบัญ ชี ดาน
ความสามารถทางการสื่อสาร และดานการทํางานเปนทีม อยูในระดับมากที่สุด
2) ผลสั มฤทธิ์ การทํ า งานของบุ คลากรกลุมบริห ารงานการเงิน และสิน ทรั พ ย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ดานความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการคิดวิเคราะห และดานการมองภาพองค
รวม อยูในระดับมาก
3) ผลการศึ กษาความสั มพั น ธ ระหวางการพัฒ นาศักยภาพการปฏิบัติงานกับ
ผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์การทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.202 - 0.664
คํ า สํ า คั ญ : การพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง าน, ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารทํ า งาน, บุ ค ลากรกลุ ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย, สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
Abstract
The objectives of this study were to study potential development,
operational achievement and relations between the potential development
and operational achievement of officials of financial and assets department
under Primary Educational Service Area Offices in the North- Eastern part of
Thailand.
The sample group comprised of 242 officials of Financial and Assets
Department under Primary Educational Service Area Offices in the North-Eastern
part of Thailand by using proportional stratified random sampling and lottery
simple random sampling. The research instrument used for data collection was
a questionnaire. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean,
standard deviation and multiple correlation analysis.
The research findings were as follows:
1. The Officials of financial and assets department under Primary
Educational Service Area Offices in the North- Eastern part of Thailand had the
potential development in general; there were academic and accountancy,
financial and accountancy information and technology, communication
competence and team working at the highest level.
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2. The Officials of financial and assets department under Primary
Educational Service Area Offices in the North- Eastern part of Thailand had
operational achievement in general; there were creative thinking, information
seeking, analytical thinking, and conceptual thinking at high level.
3. The results of studying relations between the potential development
and operational achievement of officials of financial and assets department
under Primary Educational Service Area Offices in the North- Eastern part of
Thailand, there were found that potential development had a positive relation
with operational achievement statistically significance difference at 0. 01 level,
correlation coefficient between 0.202-0.664 and they can be sort by relations in
order of their importance, from most to least, there were communication
competence and information seeking (r=0.664).
Keywords: Potential Development, Operational Achievement, Officials of
Financial and Assets Department
บทนํา

จากผลการประเมินการดําเนินงานดานการเงิน การคลัง ในภาพรวมของหนวยงานใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบปที่ผานมา อยูในระดับที่ไมนาพอใจ
และจากการติดตามผลการดําเนินงานดานการเงินการคลังของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา พบวา บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยแตละแหงมีประสิทธิภาพ
การทํางานและการพัฒนาที่แตกตางกัน รวมทั้งการไดรับขอทักทวงและขอเสนอแนะจาก
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ดานขอมูลทางการเงินที่บันทึกบัญชีดวยมือกับ ขอมูลในระบบ
GFMIS มีคาความตางที่หาสาเหตุไมได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2558,
น.1) ดังนั้น ในการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังของแตละหนวยงาน จึงมีความจําเปนตอง
ดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบของทางราชการ เพื่อใหขอมูลเปนปจจุบันสอดคลองกั บ
นโยบายของทางราชการ
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน เปนกระบวนการหรือแนวทางขับเคลื่อนใหองคกร
มีความเจริญกาวหนา ถือไดวาเปนปจจัยสําคัญสําหรับองคกรในยุคปจจุบัน ซึ่งจะชวยเพิ่มพูน
ความรู ความสามารถ และทักษะของบุคลากรในการปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี รวมทั้ง
เป น การปรั บ เปลี่ ย นทั ศนคติ ที่เ หมาะสมในการปฏิบัติงานใหป ระสบผลสําเร็จ การพัฒ นา
ศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง าน ประกอบไปด ว ย ด า นความรู ท างวิ ช าการและการบั ญ ชี ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ดานความสามารถทางการสื่อสาร และดานการ
ทํางานเปนทีม (จารุณี อภิวัฒนไพศาล, 2555, น.6 และ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
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พลเรือน, 2552, น.2) หากบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพจะทําใหเ กิ ด
ประโยชน ต อ ตนเองและองค ก ร ซึ่ ง จะสามารถช ว ยขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการทํางาน
ผลสัมฤทธิ์การทํางาน เปนผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน ดานการเงินและบัญชีที่มี
ความถูกตองตามระเบียบการปฏิบัติงานที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําไป
บูรณาการในการปฏิบัติงานในดานอื่นไดดียิ่งขึ้น ผลสัมฤทธิ์การทํางาน ประกอบดวย ดาน
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการคิดวิเคราะห และดานการมอง
ภาพองครวม (ณัฐพร เปรมศักดิ์, 2557, น.10) หากผูปฏิบัติงานมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
รับรูเปาหมายเดียวกัน และประเมินผลการปฏิบัติงานวามีการปฏิบัติไดครบถวนทุกขั้นตอน
และถูกตอง จะสงผลใหการทํางานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น
จากขอมูลที่กลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย ซึ่งทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรผูปฏิบัติงานกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผลลัพธที่ไดจะเปนแนวทางในการแกปญหาและปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี
ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์
การทํ างานของบุ คลากรกลุ ม บริ ห ารงานการเงิน และสิน ทรั พย สังกัดสํานักงานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอบเขตของการวิจยั
ประชากร คือ บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจําแนกเปนจังหวัด จํานวน 20
จังหวัด ไดประชากรจํานวนทั้งหมด 652 คน (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2556, น.1-7)
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ตัวแปรที่ศึกษา ประกอบดวย
1. ตัวแปรอิสระ คือ การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน (Potential Development)
โดยประยุกตแนวคิดของจารุณี อภิวัฒนไพศาล (2555, น.6) และสํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรื อน (2552, น.2) ประกอบดวย 1) ดานความรูทางวิชาการและการบั ญ ชี
(Academic and Accountancy) 2) ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการเงิ น และบั ญ ชี
(Financial and Accountancy Information and Technology) 3) ด า นความสามารถ
ทางการสื่อสาร (Communication Competence) และ 4) ดานการทํางานเปนทีม (Team
Working)
2. ตั ว แปรตาม คื อ ผลสั ม ฤทธิ์ ก ารทํ า งาน (Operational Achievement) โดย
ประยุกตแนวคิดสมรรถนะในการทํางานของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ณัฐ
พร เปรมศั กดิ์ , 2557, น.10) ประกอบด ว ย 1) ดานความคิดริเริ่ มสร างสรรค (Creative
Thinking) 2) ดานการสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) 3) ดานการคิดวิเคราะห
(Analytical Thinking) และ 4) ดานการมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
1) ดานความรูทางวิชาการและการบัญชี
2) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี
3) ดานความสามารถทางการสื่อสาร
4) ดานการทํางานเปนทีม

ผลสัมฤทธิก์ ารทํางาน
1) ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค
2) ดานการสืบเสาะหาขอมูล
3) ดานการคิดวิเคราะห
4) ดานการมองภาพองครวม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวนทั้งสิ้น 652 คน
กลุ ม ตั ว อย า งที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ บุ ค ลากรกลุ ม บริ ห ารงานการเงิน และ
สิ น ทรั พย สั งกั ดสํ า นั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน (จําเริญ อุนแกว, 2553, น.8-9) ใช
วิธีการแบงขนาดกลุมตัวอยางตามสัดสวนแบบชั้นภูมิ และใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงายโดย
การจับสลากบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จํานวน 652 คน ใหเ หลือเพียง
242 คน
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2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับบุคลากร
กลุ มบริ ห ารงานการเงิ นและสิน ทรัพย สํ า นั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ตอนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การทํางาน ตอนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะ ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ
ไปทดลองกับประชากรที่มิใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ดานความเที่ยงตรง คา IOC เทากับ
0.8 จํานวน 6 ขอ และคา IOC เทากับ 1.0 จํานวน 34 ขอ และดานความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม เทากับ 0.86
3. การเก็บรวบรวมขอมูล โดยสงแบบสอบถาม จํานวน 242 ชุด ทางไปรษณียตาม
ชื่อที่อยูของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหกับกลุม
ตัวอยาง
4. การวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณ
สรุปผลการวิจัย
1. บุ ค ลากรกลุ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุด 3
ดาน และอยูในระดับมาก 1 ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการ
ทํางานเปนทีม ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ดานความรูทางวิชาการทาง
บัญชี และดานความสามารถทางการสื่อสาร
2. บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย มีผลสัมฤทธิ์การทํางานโดยรวม อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปหานอย ดังนี้ ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการมอง
ภาพองครวม และดานการคิดวิเคราะห
3. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านกั บ
ผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
มีความสัมพันธเชิงบวกกับผลสัมฤทธิ์การทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง 0.202 - 0.664 และสามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ ดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานการสืบเสาะหาขอมูล
(r=0.664) ดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานความคิดริเริ่มสรางสรรค (r=0.477) และ
ดานความสามารถทางการสื่ อสารกั บดานการคิดวิเ คราะห (r=0.476) และคาสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธที่มีคาต่ําสุด คือ ดานความรูทางวิชาการและการบัญชีกับดานการสืบเสาะหาขอมูล
(r=0.202)
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อภิปรายผล
1. บุ คลากรกลุ มบริ ห ารงานการเงิน และสิน ทรัพ ย สํานักงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ไดแก ดาน
ความรู ทางวิ ช าการและการบั ญ ชี ด า นเทคโนโลยีส ารสนเทศทางการเงิ น และบัญ ชี ดาน
ความสามารถทางการสื่อสาร และดานการทํางานเปนทีม อยูในระดับมากที่สุด เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย จะเปนศูนยรวมในการประสานงานการ
ดํ า เนิ น การด า นการเงิ น และสิ น ทรั พ ย ข องโรงเรี ย นในสั ง กั ด ซึ่ ง มี จํ า นวนมาก บุ ค ลากรที่
ปฏิบัติงานตองใชความละเอียดและรอบคอบ โดยจะตองใชความรูทางวิชาการและการบัญชี
ความรูทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ความสามารถทางการสื่อสาร การ
ทํางานเปนทีม และทักษะในการปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ จึงจะทําใหสามารถให
คําแนะนํา เปนที่ปรึกษา อธิบายและชี้แจงระเบียบวิธีการปฏิบัติ แกกลุมโรงเรียนในสังกัดให
ปฏิ บั ติ ไ ด ถู ก ต อ ง เพื่ อ ให ผ ลการปฏิ บั ติ ง านกลุ ม บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย มี
ประสิทธิภาพ คุมคา โปรงใส สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณะได สอดคลองกับ
การศึกษาของพิมพลักษณ อยูวัฒนา (2557, น.34-40) พบวา แนวทางในการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน คือ การคิดอยางเปนระบบ ทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือ
การมีพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษาชวยตัดสินใจหรือแกปญหาในงานที่รับผิดชอบ ความรูในดานการ
วางแผน การวิเคราะหงาน ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพื่อเอื้อตอการทํางาน และ
ทักษะในการประสานงานและการสื่อสาร ความสามารถในการทํางานรวมกับคนอื่น และการ
ทํางานเปนทีม ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความคิดเห็นวาการบริหารสูความเปนเลิศ เทคนิคการ
ติดตอประสานงานและการสื่อสาร มนุษยสัมพันธ การทํางานเปนทีม การวางแผนวิเคราะห
แกไข และการคิดอยางมีระบบ มีความจําเปนที่ควรพัฒนา เชนเดียวกับนุชจรินทร ศรีทอง
(2552, น.15) ไดกลาวไววา การพัฒนาศั กยภาพของบุคลากรมีความสําคัญ และจําเปน ที่
หนวยงานตองดําเนินการพัฒนาใหบุคลากรในหนวยงาน มีความรู ความสามารถ มีทักษะใน
การทํางานอยูตลอดเวลา สามารถเรียนรูและปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกใน
ยุคปจจุบนั และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีตา ง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อใหการทํางานเปนไปอยาง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ อั น จะนํ า ความสํ า เร็ จ มาสู อ งค ก รหรื อ หน ว ยงาน เช น เดี ย วกั บ จุ ฑ ามาส
แสงอาวุธ และพรนิภา จินดา (2551, น.10) ไดกลาวไววา การพัฒนาบุคลากรเปนหนึ่งใน
กระบวนการบริหารงานบุคคลที่จําเปนอยางยิ่ง เพราะการดําเนินงานขององคกรจะประสบ
ผลสําเร็จหรือลมเหลวนั้นขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติและพฤติกรรมของ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานใหกับองคกร เนื่องจากสภาพแวดลอมขององคกรมีการเปลี่ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา บุคลากรจึงมีความจําเปนตองพัฒนาตนเองใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จ ะ
เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมภายใน เชน นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ การขยายงาน การปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงโครงสราง และสภาพแวดลอมภายนอก เชน ดานเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม
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และการเมือง หากไมมีการพัฒนาบุคลากรในองคกรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลว
ยอมสงผลกระทบการดําเนินงานขององคกรได
2. บุ คลากรกลุ มบริ ห ารงานการเงิ น และสิน ทรัพ ย สํานักงานเขตพื้น ที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลสัมฤทธิ์การทํางาน ไดแก ดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการคิดวิเคราะห และดานการมองภาพองครวม อยู
ในระดับมาก เพราะวา รัฐบาลไดนําแนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ในการทํางานมาใช
ในหนวยงานราชการ ซึ่งเปนวิธีการบริหารจัดการที่มุงเนนผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหองคกร
สามารถบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่ตั้งไว และทุกคนในองคกรจะตองมีสวนรวม เพื่อให
การทํางานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และชวยยกระดับผลการปฏิบัติงานขององคกรให
สามารถตอบสนองความต อ งการของผู รั บ บริ การได ดียิ่ งขึ้ น โดยการสรางตัว ชี้วัดผลการ
ดํ า เนิ น งานที่ เ ป น รู ป ธรรมมาวั ด ผลการปฏิ บั ติ ง าน เปรี ย บเที ย บกั บ เป า หมายที่ กํ า หนด
สอดคลองกับการศึกษาของ Woodcock (1983, น.181-200) พบวา การที่บุคลากรภายใน
องคกรจะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งเปาหมายไวนั้น องคกร
ตองสนับสนุนใหบุคลากรไดมีการพัฒนาตนเองโดยการสนับสนุนใหศึกษาเพิ่มเติม การเขารับ
การฝกอบรมเพื่อปรับปรุงระบบการทํางาน และการศึกษาหาความรูดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน โดยองคกรตองถือเปนยุทธศาสตรที่มีความสําคัญตอการพัฒนาการทํางานเปน
ที ม อย า งเป น ระบบ รวมทั้ ง การนํ า เสนอแนวคิ ด ผลการวิ เ คราะห และการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทํางาน สอดคลองกับการศึกษาของ Varney (1977, p.154-155) พบวา การที่
องคกรจะสามารถบริหารงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และเปนไปตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
นั้น เกิดจากการทํางานของบุคลากรภายในองคกรทุกภาคสวน ซึ่งตองมีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ขั้นตอน กระบวนการ และผลลัพธที่ตองการ โดยบุคลากรจะตองมีการ
พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ เพื่อปรับปรุงความรู ความสามารถ ใหทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้ง
บุ คลากรภายในองค กรจะต อ งมี ความสั มพั น ธอั น ดี ตอ กัน ชว ยเหลือซึ่งกัน และกั น เขาใจ
เปาหมายขององคกรเปนไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะทําใหบุคลากรภายในองคกรสามารถ
ปฏิบัติงานรวมกับองคกรทั้งภายในและภายนอกไดเปนอยางดี สงผลใหผูบริหารขององคกร
ประสบผลสําเร็จในการบริหารงาน
3. ผลการศึ ก ษาความสั ม พั น ธ ร ะหว า งการพั ฒ นาศั ก ยภาพการปฏิ บั ติ ง านกั บ
ผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ไดแก ดานความรูทางวิชาการทางบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินและบัญชี ดาน
ความสามารถทางการสื่ อ สาร และด า นการทํ า งานเป น ที ม มี ค วามสั ม พั น ธ เ ชิ ง บวกกั บ
ผลสัมฤทธิ์การทํางาน ไดแก ดานความคิดริเริ่มสรางสรรค ดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานการ
คิดวิเคราะห และดานการมองภาพองครวม อยางมีนัยสํ าคั ญทางสถิติที่ร ะดั บ 0.01 และ
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สามารถเรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย 3 ลําดับแรก ดานความสามารถทางการ
สื่อสารกับดานการสืบเสาะหาขอมูล ดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานความคิดริเริ่ม
สรางสรรค และดานความสามารถทางการสื่อสารกับดานการคิดวิเคราะห เนื่องจากบุคลากร
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยจะตองทํางานรวมกับบุคคลอื่นทั้งในและนอกหนวยงาน
ดวยการติดตอสื่อสารแบบลายลักษณอักษร และดวยวาจากับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหได
ขอมูลในการบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การเบิกจาย การรับและนําสง การควบคุม
สินทรัพย และการจัดทําบัญชี นอกจากนี้ บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยยัง
ต อ งมี ก ารติ ด ต อ ประสานงานไปยั ง สํ า นั ก งานคลั ง จั ง หวั ด และสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและเกณฑการประเมินทางการบัญชี เพื่อใหตัวเลขที่
ปรากฏในรายงานทางการเงินและรายงานผลการดําเนินงานเปนปจจุบัน ซึ่งจะสะทอนผลการ
ปฏิบัติงานที่แทจริง ทําใหขอมูลเชื่อถือได และไดรับการยอมรับ สอดคลองกับการศึกษาของ
ประภาพร วีระสอน (2559, น.80-88) พบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี
มีความสัมพันธตอความสําเร็จในการปฏิบัติงาน ดังนั้น ผูบริหารจึงตองใหความสําคัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางบัญชี โดยมีการวางแผนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ
เริ่มตั้งแตการทบทวนนโยบายเดิมที่มีอยูวามีความเหมาะสมหรือสอดคลองหรือไม ตลอดจน
สงเสริมใหบุคลากรตระหนักและเห็นความสําคัญของการพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคการปฏิบัติงานขององคกร
นอกจากนี้ ส ภาวิ ช าชี พบั ญ ชี ในพระบรมราชูป ถัมภ (2559, น.3-5) ไดกลาวไววา
ทักษะทางปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและการสื่อสารจะชวยใหผูประกอบวิชาบัญชีสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ บุ ค คลอื่ น ในองค ก รได ดี ช ว ยในการตั ด สิ น ใจอย า งมี เ หตุ ผ ลและมี
ประสิทธิภาพ ประกอบดวย 1) การทํางานรวมกับผูอื่นในกระบวนการปรึกษาหารือกันเพื่อ
แกปญหาความขัดแยง 2) การทํางานเปนทีม เชน พฤติกรรมการทํางานของผูบังคับบัญชากับ
ผูใตบังคับบัญชา การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน มีการสื่อสารและสัมพันธ
ภาพที่ ดี ใ นกลุ ม การขจั ด ข อ ขั ด แย ง ภายในกลุ ม สมาชิ ก ในที ม ต อ งมี ก ารยอมรั บ นั บ ถื อ
กัน หัวหนาทีมควรเปนแบบอยางที่ดี มีระบบการใหคุณและการใหโทษ 3) การเจรจาเพื่อได
ขอสรุปหรือขอตกลงที่ยอมรับไดในสถานการณทางวิชาชีพ คือ การใชดุลยพินิจอยางเที่ยง
ธรรมโดยหลีกเลี่ยงความสัมพันธหรือสถานการณใด ๆ ที่อาจทําใหผูประกอบวิชาชีพบัญชีไม
สามารถปฏิบัติงานไดโดยอิสระ โปรงใส และซื่อสัตยสุจริต 4) การนําเสนอ การรายงานและ
การปกปองมุมมองของตนอยางมีประสิทธิภาพผานการเขียนและการพูดทั้งที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการ 5) ฟงและอานอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและ
ภาษาที่แตกตาง ดังนั้น หากบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยไมมีการพัฒ นา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน ยอมสงผลผลสัมฤทธิ์การทํางาน ทําใหเกิดความไมเขาใจกันและผล
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การปฏิบัติงานไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน ขอมูลไมถูกตอง ประชาชนผูรับบริการไมพอใจ
บริการที่ลาชา ไมสะดวก
แตพบวา การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ดานความรูทางวิชาการและการบัญชีมี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การทํางาน ดานการสืบเสาะหาขอมูล ในระดับต่ํา แมวาบุคลากร
กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยจะมีความรูทางวิชาการและการบัญชี แตหากไมไดมีการ
เก็บขอมูลเชิงลึกจากผูที่ปฏิบัติงานจริง เชน การสังเกตพฤติกรรมการทํางานในองคกร การ
สัมภาษณ การสอบถามปญหาในการปฏิบัติงานและแนวทางแกไข การรับฟงความคิดเห็นจาก
บุคคลในองคกร เพื่อนําไปพัฒนาระบบการทํางานอยางจริงจัง ก็จะไมสงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์
การทํางาน ดังนั้น การที่จะใหบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยมีผลสัมฤทธิ์ใน
การทํางานที่สูง ตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวน รวมทั้งผูบริหารหนวยงานจะตองมี
นโยบายในการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์ที่ประกอบไปดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลัก
ความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 ดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน ดานความสามารถทางการสื่อสาร มี
ความสัมพันธกับผลสัมฤทธิ์การทํางาน ดานการสืบเสาะหาขอมูล ในระดับสูง ดังนั้น ผูบริหาร
ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยไดมีทักษะการ
สื่ อสาร การพู ด การฟ ง การรายงาน การจั ดทํารายงานอยางเปนระบบแบบแผน รวมทั้ง
ความสามารถในการเขาใจถึงสถานการณที่หลากหลาย กฎกติกาตาง ๆ วัฒนธรรมและภาษา
ที่แตกตางในสังคม การพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณในการทํางานและแนว
ทางการแกไขปญหา การสรางความสัมพันธในทางบวกใหเกิดขึ้น การใชวิจารณญาณอยาง
รอบคอบ มี เ หตุ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ งการที่ บุ ค ลากรกลุ ม บริ ห ารงานการเงิ น และ
สินทรัพยสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ โดยการสืบหาขอเท็จจริง
และวิเคราะหขอมูลอยางถี่ถวน ดวยความรูความสามารถอยางเปนระบบ เปนไปตามระเบียบ
อยางเครงครัด และมีการติดตามประเมินผล เพื่อใหผลการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
ขององคกร
1.2 ดานการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนั้น ผูบริหารควรสนับสนุนใหบุคลากร
กลุ มบริ ห ารงานการเงิ นและสิ น ทรัพย มี การพัฒ นาศักยภาพการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการเข า ร ว มการฝกอบรม การศึ กษาหาความรูเพิ่มเติม และการแลกเปลี่ย นเรียนรู
ทางดานวิชาชีพ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะชวยเพิ่มความรู ความสามารถ และทักษะใน
การปฏิบัติงานดานการเงิน ดานบัญชี ดานพัสดุ และดานการบริหารสิน ทรั พย และทําให
บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพอันอยูบนฐานของความ
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รับผิดชอบตอสังคม ความซื่อสัตยตอวิชาชีพ ปฏิบัติงานดวยความเปนอิสระ โปรงใส และ
สามารถตรวจสอบได
1.3 จากภาระงาน ความรับผิดชอบ และจํานวนปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ผูบริหาร
ควรมีการกําหนดกรอบอัตราเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมกับภาระงานที่เปนวิชาชีพเฉพาะ เชน ตําแหนง
วิศวกร นายชาง และควรมีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป รวมทั้งการพิจารณา
ความดีความชอบตามหลักความยุติธรรม
1.4 การปฏิบัติงานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย เปนงานที่
ตองใชความละเอียดรอบคอบสูง ปริมาณงานมาก และระยะเวลาคอนขางจํากัดซึ่งเปนไปตาม
ระเบียบและขอกําหนดของกรมบัญชีกลาง ดังนั้น ผูบริหารควรเคารพในการตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงานภายใตระเบียบและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ และผูบริหารควรรับฟงความคิดเห็ นจาก
บุคลากรผูปฏิบัติงานใหมากขึ้น และเพิ่มชองทางในการแจงปญหา และขอเสนอแนะอื่น ๆ
1.5 บุคลากรกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพยที่จบการศึกษาทางดานบัญชี
มีจํานวนรอยละ 25.21 นอกนั้นไมไดจ บการศึกษาทางดานบั ญชี ดังนั้น ผูบริหารควรให
นโยบายวาผูปฏิบัติงานดานบัญชี มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจบการศึกษาทางดานบัญชี
เพราะวาในการปฏิบัติงานของกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย ผูปฏิบัติงานและหัวหนา
กลุมงานจะตองเปนผูที่มีความรูพื้นฐานทางดานการเงินและบัญชี เพื่อวิเคราะหรายการและ
บั น ทึ ก ข อ มู ล ในระบบการบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หากมี ก าร
วิเคราะหรายการทางบัญชีผิดพลาด ไมตรงกับขอเท็จจริง เชน เลือกประเภทบัญชีไมถูกตอง
จะสงผลให สินทรัพย หนี้สิน รายไดและค าใชจ ายผิ ดประเภท ทําใหรายงานทางบั ญชี ไ ม
สะทอนผลการปฏิบัติงานที่แทจริงของหนวยงาน การจัดซื้อจัดจางจางไมเปนไปตามขั้นตอน
ของกรมบัญชีกลาง จะสงผลใหไมสามารถเบิกเงินงบประมาณได หรือเบิกเงินไมถูกตองตาม
ระเบียบ อาจถูกฟองรองได เปนตน
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรศึกษาถึงปจจัยแทรก หรือปจจัยอื่น ๆ ที่อาจสงผลตอความสัมพันธของการ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานกับผลสัมฤทธิ์การทํางานของบุคลากรกลุมบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชน แรงจูงใจในการปฏิบัติงานดาน
ตาง ๆ ประกอบดวย ดานความเจริญกาวหนาในอาชีพ ดานสวัสดิการและคาตอบแทน ดานความ
ผูกพันกับองคกร ดานความซื่อสัตยและจงรักภักดีตอองคกร เปนตน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธนี้สําเร็จ ได ดวยความอนุ เคราะห ของบุ คคลและหนวยงานที่ เกี่ย วข อ ง
หลายแหง ซึ่งไมอาจกลาวได ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภัทรษร ทวีจันทร ดร.
ดาระณี สุรินทรเสรี และ ดร.ญาณิศา ศรีบุญเรือง ที่ใหความชวยเหลืออยางดียิ่งโดยการเอาใจ
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ใส ตรวจแก ไ ข วิ ท ยานิ พ นธ เ พื่ อ ให มี ค วามสมบู ร ณ ที่ สุ ด และขอขอบคุ ณ บุ ค ลากรกลุ ม
บริ ห ารงานการเงิ น และสิ น ทรั พ ย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกทานที่กรุณาตอบแบบสอบถามและกรุณาใหขอมูลที่เปนประโยชน
ตอการวิจัยครั้งนี้
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