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บทคัดย่อ 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน การบญัชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร4 ดา้น คือ ดา้นคุณสมบติั 
ด้านสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงาน  ด้านผลตอบแทนการปฏิบัติงาน และด้าน กฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั เก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากตวัอยา่ง ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานฝ่ายการเงิน การบญัชี 
หน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 152 คน  ใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์
ขอ้มูล เป็นการวเิคราะห์องคป์ระกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) 

 ผลการวิจยัสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน
การบญัชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ คือปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงานได้แก่ผู ้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ สถานท่ีปฏิบัติงาน การ
ติดต่อส่ือสาร รองลงมาคือ ด้านคุณสมบติั ได้แก่ ประสบการณ์ การศึกษา ต าแหน่ง  ด้านกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และด้านผลตอบแทนการปฏิบัติ ได้แก่ เงินเดือน สิทธิสวสัดิการ การเล่ือนขั้น
ต าแหน่ง ตามล าดบั 

 

 
 



1.  บทน ำ 

การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของหน่วยงานราชการ เป็นงานท่ีมีลักษณะการ

ปฏิบติังานค่อนขา้งยากและเป็นต าแหน่งท่ีมีความส าคญัในการพฒันา บริหารจดัการดา้นการเงินการ

คลงัภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพซ่ึงเป็นการปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงิน การงบประมาณและการบญัชีทัว่ไป

ของส่วนราชการ เช่นการตรวจสอบหลกัฐานใบส าคญัการเบิกจ่าย  การบนัทึกบญัชีผา่นระบบ GFMIS 

จดัท ารายงานทางบญัชีการรวบรวมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัการขอจดัตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย

ประจ าปี การพิจารณาจดัสรรงบประมาณรายจ่ายและปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงจะต้องปฏิบัติ

ภายใต ้กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีส่วนราชการก าหนดอยา่งเคร่งครัด เพราะฉนั้นการปฏิบติังานของ

เจา้หน้าท่ี ฝ่ายการเงิน การบญัชีส่วนราชการ นอกจากจะตอ้งมีทกัษะ ประสบการณ์การปฏิบติังาน

เฉพาะดา้นแลว้ ยงัจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั กฎหมาย ระเบียบ ดว้ย ซ่ึงการปฏิบติัหน้าท่ี ตาม 

กฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบั ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยให้การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

การบญัชี ของหน่วยงานราชการ มีประสิทธิภาพ เพราะหากไม่ปฏิบติัตามก็จะถือวา่เจา้หนา้ท่ีไดก้ระท า

ผดิวนิยัของส่วนราชการได ้

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุ

วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และนอกจาก กฎหมาย ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีก าหนดข้ึนเพื่อ

ควบคุมการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน การบญัชี ส่วนราชการแล้วนั้น  ปัจจยัท่ีจะส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานยงัประกอบไปดว้ยปัจจยัอ่ืน ๆหลายดา้น ไม่วา่จะเป็น ปัจจยัดา้นคุณสมบติั

ของผูป้ฏิบติังาน ปัจจยัดา้นค่าตอบแทน ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในองค์กร ก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีมีผลต่อ

การปฏิบติังาน หากเจา้หน้าท่ีมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานก็จะส่งผลให้การด าเนินงานในภาพรวม

ขององคก์รประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน การบญัชี 

ส่วนราชการ เขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ทราบวา่ ปัจจยัใดท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานทั้งท่ีส่งผลให้

การปฏิบติังานส าเร็จและท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน เพื่อน ามาสู่แนวทางแก้ไขปัญหาให้การ

ปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์รได ้

 



2.  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน การบญัชี 

หน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

 

3. ประโยชน์ของกำรวจัิย 

 1.  เป็นแนวทางในการปรับปรุง พฒันา และแกไ้ขปัญหาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน การ

บญัชี ของหน่วยงานราชการใหส้ าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  2.  เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหารหน่วยงานราชการให้เห็นถึงความถึงความส าคญัของปัจจยัต่างๆท่ีมีผล

ต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน และสามารถน าขอ้มูลการศึกษาวจิยัไปปรับปรุง พฒันา ส่งเสริมใหก้าร

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน การบญัชีมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 การศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ เจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน 

การบญัชี ของหน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ี จ  านวน 152 คน 

 

5.  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ดา้นคุณสมบติัของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน  ไดแ้ก่ การศึกษาประสบการณ์การปฏิบติังาน 

ต าแหน่ง 
2.  ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา การติดต่อส่ือสาร/

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชใ้นองคก์ร สถานท่ีการปฏิบติังาน 

 
 
3. ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บในการปฏิบติังาน     ไดแ้ก่    เงินเดือน      การเล่ือนขั้น/ต าแหน่ง     

และสิทธิสวสัดิการของทางราชการ 

4. ดา้นกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั  การปฏิบติังาน 



6.  ระเบียบวธีิวจัิย  

   การวิจัย เป็นการวิจัย เชิ งป ริม าณ  (Quantitative Research) โดยใช้วิ ธี วิจัย เชิ งส ารวจ                   

(Survey Research)ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรโดยใช้เคร่ืองมือคือ

แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลลกัษณะของแบบสอบถามท่ีใช้

เป็นลกัษณะแบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Question)ท่ีก าหนดค าตอบไวใ้ห้ผูต้อบเลือกตอบ 

และค าถามปลายเปิด (Open Ended Question) ท่ีใหผู้ต้อบโดยแบบสอบถามจะประกอบไปดว้ย 4 ส่วน 

 ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ได้แก่ เพศ  ช่วงอายุ  ระดับการศึกษา  

ประสบการณ์การปฏิบติังาน  ต าแหน่ง  

    ส่วนท่ี 2  ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆท่ีมีผลประสิทธิภาพการปฏิบติังานโดยใช้ตวัแปรการ

วิจยัท่ีก าหนดโดยแบ่งเป็น 4ดา้น คือ ดา้นคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม ดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การปฏิบติังานดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บในการปฏิบติังานและ ด้านกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัการ

ปฏิบติังานเป็นลกัษณะการประเมินค่า 5 ระดบัคือ 

 1 หมายถึง ระดบัความเห็นดว้ยกบัปัจจยัท่ีก าหนดนอ้ยท่ีสุด 

 2 หมายถึง ระดบัความเห็นดว้ยกบัปัจจยัท่ีก าหนดนอ้ย 

 3 หมายถึง ระดบัความเห็นดว้ยกบัปัจจยัท่ีก าหนดปานกลาง 

 4 หมายถึง ระดบัความเห็นดว้ยกบัปัจจยัท่ีก าหนดมาก 

 5 หมายถึง ระดบัความเห็นดว้ยกบัปัจจยัท่ีก าหนดมากท่ีสุด 

 ส่วนท่ี 3  ค  าถามเก่ียวปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบติังาน โดยให้เรียงล าดบัความส าคญัจาก

นอ้ยไปมาก  

    ส่วนท่ี 4  ส่วนท่ีให้ผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงความเห็นวา่ปัจจยัใดนอกเหนือจากท่ี

กล่าวในแบบสอบถามมีผลต่อการปฏิบติังานของท่าน  

 

 

 



7.ผลกำรวจัิย 

     จากผลการวจิยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุช่วงระหวา่ง 26-35  ปี   

มีต าแหน่งเป็นขา้ราชการทัว่ไป  มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และปฏิบติังานอยูใ่นแผนการบญัชี  มี

อายรุาชการตั้งแต่ไม่ถึง 1 ปี  และ สูงสุด  40 ปี 

  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีฝ่าย

การเงิน การบญัชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครสรุปผลไดด้งัน้ี 

  1. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน มีระดบัความเห็นในระดบัมากสูงสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.42  

โดยเห็นด้วยว่าการติดต่อส่ือสารท่ีดีก่อให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่วมมือปฏิบัติงานให้

สอดคลอ้งทั้งเวลา และกิจกรรมท่ีจะตอ้งกระท าใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นระดบัมากท่ีสุดท่ีค่าเฉล่ีย 4.54 

การอยู่ร่วมกนักบัเพื่อนร่วมงานในท่ีท างานอย่างราบร่ืน จะช่วยให้ผลงานออกมาดีข้ึน รวมไปถึงการ

ติดต่อประสานงานท่ีราบร่ืนปราศจากปัญหาการท างานท่ีมุ่งความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายร่วมกนั หรือ

การท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.4ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูมี้

อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังาน ส่งผลต่อก าลงัใจ เป็นพลงัผลกัดนัให้การปฏิบติังานประสบ

ความส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดใน ระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย  4.43สถานท่ีปฏิบติังานท่ีมีอุปกรณ์

อ านวยความสะดวกในการท างานมีบรรยากาศการท างานท่ีดี ส่งผลให้สภาพจิตใจ และอารมณ์ท่ีดี และ

มีผลให้ท างานดีตามไปด้วยในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.36เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีท่านใช้ในการ

ปฏิบติังาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน โดยเป็นเคร่ืองมือให้ท่านปฏิบติังานท่ีรวดเร็วข้ึนและ

ลดความผดิพลาดในการปฏิบติังานไดใ้นระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย  4.3  

  2.  ดา้นคุณสมบติัมีระดบัความเห็นในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย 4.27 โดยเห็นวา่ประสบการณ์ใน

การปฏิบติังานมีผลท าให้ภารกิจงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยผลงานมี

ความถูกตอ้ง  ครบถว้น ไม่มีความผิดพลาดในการปฏิบติังานในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.32ต าแหน่งงานมี

ผลต่อความรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบติัส าเร็จและมีคุณภาพมากกวา่ผูป้ฏิบติังานอ่ืน ๆ ในระดบัมาก ท่ี

ค่าเฉล่ีย 4.31 ความรู้ท่ีไดรั้บการศึกษาน ามาปรับปรุงการปฏิบติังานให้เกิดความส าเร็จภายในระยะเวลา

ท่ีก าหนด ลดความผิดพลาดและมีความคิดสร้างสรรคร์วมถึงน ามาปรับปรุงพฒันาการปฏิบติัให้ดียิง่ข้ึน 

ในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.14 

 



 

  3.  ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัการปฏิบติังาน มีระดบัความเห็นในในระดับมาก ท่ี

ค่าเฉล่ีย4.13  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานคิดเป็น 0.674 โดยเห็นดว้ยวา่การปฏิบติังาน ให้ถูกตอ้ง และ

แลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัการปฏิบติังาน ก าหนดในระดบัมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 

4.43  การแกไ้ข ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัการปฏิบติังานมีผลท าให้ท่านเกิดขอ้ผิดพลาดใน

การปฏิบติังานเน่ืองจากไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย ฯ ท่ีออกใหม่ในระดบัปานกลาง ท่ีค่าเฉล่ีย 3.82 

     4.  ดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บในการปฏิบติังานอยูใ่น มีความเห็นในระดบัมากท่ีค่าเฉล่ีย4.09 

โดยเห็นดว้ยวา่ สิทธิ สวสัดิการ ท่ีได้รับเสริมสร้างขวญัและก าลังใจให้ท่านปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.18 การเล่ือนขั้น ต าแหน่ง เงินเดือนเป็นแรงจูงใจให้การ

ปฏิบติังานให้ส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และไม่เกิดขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน  เพื่อให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติท่ีดีในระดับมาก ท่ีค่าเฉล่ีย 4.12เงินเดือนท่ีท่านได้รับเป็นแรงจูงใจให้การ

ปฏิบติังานด้วยความกระตือรือร้นให้ผลงานส าเร็จ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ในระดบัปานกลาง ท่ี

ค่าเฉล่ีย 3.97 

   

8.อภิปรำยผลกำรวจัิย 

การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

การเงิน การบัญชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ผู ้วิจ ัยขออภิปรายผลตามล าดับ

ความส าคญัขององคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1.  องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานและคุณสมบติัของผูป้ฏิบัติงานเป็น

องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัมากท่ีสุดนั่นคือ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน การบญัชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ี กรุงเทพมหานครโดยประกอบดว้ย 

  1.1  การติดต่อส่ือสารท่ีดีก่อให้เกิดความคิดความเขา้ใจในการร่วมมือปฏิบติังานให้

สอดคล้องทั้ งเวลาและกิจกรรมท่ีจะต้องกระท าให้บรรลุวตัถุประสงค์สอดคล้องกับงานวิจยัของ               

ชรัลชิดา ชินค า (2556) ท่ีกล่าวว่า การติดต่อส่ือสารท่ีดี (Good Communications) คือการติดต่อส่ือสาร

เป็นไปอย่างถูกตอ้งชัดเจนเหมาะสม ส่ือสารกนัทางตรง มีการส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร

ความคิดเห็น มีการประชุมปรึกษาหารือและหาแนวทางปฏิบติัร่วมกนัในการตดัสินใจจะใชข้อ้มูลและ



ความเห็นของสมาชิกทุกคน การติดตามผลการปฏิบติังานอยางสม ่าเสมอวา่มีปัญหาใดท่ีจะตอ้งร่วมกนั

แกไ้ขปรับปรุงอยา่งไรเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

  1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการปฏิบติังาน มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

โดยเป็นเคร่ืองมือใหก้ารปฏิบติังานท่ีรวดเร็วข้ึนและลดความผดิพลาดในการปฏิบติังานได ้

  1.3 การอยูร่่วมกนักบัเพื่อนร่วมงานในท่ีท างานอย่างราบร่ืน จะช่วยให้ผลงานออกมาดี

ข้ึน รวมไปถึงการติดต่อประสานงานท่ีราบร่ืนปราศจากปัญหาการท างานท่ีมุ่งความส าเร็จตาม

จุดมุ่งหมายร่วมกนั หรือการท างานเป็นทีมหรือกลุ่ม ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั

ของ ดุจพร ปิยะพนัธ  การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน สามารถอยู่ร่วมกันได้มี

ความสุขและสามคัคีกนั ก่อให้เกิดแรงจูงใจใน การปฏิบติังานดว้ยความรับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ

และจะท าใหอ้งคก์รนั้นประสบความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีผูบ้ริหารก าหนดไว ้

   1.4  ผูบ้งัคบับญัชาเป็นผูมี้อิทธิพลต่อพฤติกรรมในการปฏิบติังานส่งผลต่อก าลงัใจ เป็น
พลงัผลกัดนัให้การปฏิบติังานประสบความส าเร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ จิรัฏฐิติ ไทยศิริ และคณะ (2556)และงานวจิยัของ ดุจพร ปิยะพนัธท่ีกล่าวโดยสรุปวา่ นโยบายและ
การบริหารผูบ้ ังคับบัญชา ซ่ึงจะต้องก าหนดนโยบายท่ีชัดเจน และจริงจงัในการปฏิบัติงาน มีการ
ถ่ายทอดนโยบายสู่ผูป้ฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม ในการวางแนวทาง
รวมทั้งมีการควบคุมก ากบัท่ีมีประสิทธิภาพ  มีการจดัหาทรัพยากร รวมถึงการจดัสรรบุคลากรใหเ้หมาะ
กับภาระงานท่ีได้รับ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการท างานก่อให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผดิชอบ ใหมี้ 
   1.5  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมีผลท าให้ภารกิจงานท่ีได้รับมอบหมาย ส าเร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยผลงานมีความถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่มีความผิดพลาดในการปฏิบติังานซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกมณี หอมแก้ว และคณะ(2556)ท่ีกล่าวว่า ความสามารถ ความช านาญ
ของผูป้ฏิบติังานและการจูงใจในการปฏิบติังานท่ีน าไปสู่การใชค้วามสามารถอยา่งเต็มท่ีการปฏิบติังาน 
ท่ี มีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของอาทรณ์  กิจจา และคณะ (2560) ท่ีกล่าวว่า 
ประสบการณ์การท างาน มีผลต่อสมรรถนะในการปฏิบติังาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากจากวา่เม่ือประสบการณ์
ในการท างานมากข้ึน จะมีทักษะ ความช านาญในงานสูงข้ึนวามคิดและการกระท าต่าง ๆ มีความ
รอบคอบมากข้ึน ท าใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ 



   1.6  การตอ้งปฏิบติังาน ให้ถูกตอ้ง และแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัการปฏิบติังาน ก าหนด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อรอุษา ดว้งช้าง และคณะ (2561) ท่ีกล่าววา่ ความรู้
และทกัษะทางวิชาชีพและความรู้ความเขา้ใจในกฎหมายทางบญัชีมีผลต่อศกัยภาพภาพการปฏิบติังาน
ทางการบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ เน่ืองจากศักยภาพภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชี ผู ้ปฏิบัติงาน
จ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐาน 
   1.7  สถานท่ีปฏิบติังานท่ีมีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท างานมีบรรยากาศการ
ท างานท่ีดี  ส่งผลให้สภาพจิตใจ และอารมณ์ท่ีดี และมีผลให้ท างานดีตามไปดว้ย สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ จิรัฏฐิติ ไทยศิริ และคณะ ,2556 ท่ีกล่าวว่า การมีสภาพแวดล้อมท่ีดีในการปฏิบติังานมีอุปกรณ์
เคร่ืองมือในการท างานท่ีความเหมาะสม ช่วยให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะตอ้งจดัสรรให้
เพียงพอตรงกบัความตอ้งการก่อใหเ้กิดความสะดวกในการปฏิบติังาน 
   1.8  ความรู้ท่ีไดรั้บการศึกษาน ามาปรับปรุง  การปฏิบติังานให้เกิดความส าเร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด ลดความผิดพลาดและมีความคิดสร้างสรรคร์วมถึงน ามาปรับปรุงพฒันาการปฏิบติั
ให้ดียิง่ข้ึนซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิมพพ์ิศา วรรณวิจิตร และคณะ (2560) ท่ีกล่าววา่ ความรู้ความ
เขา้ใจในการปฏิบติังานดา้นบญัชีของผูจ้ดัท าบญัชีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
   1.9  ต  าแหน่งงานมีผลต่อความรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบติัส าเร็จและมีคุณภาพมากกวา่ 
ผูป้ฏิบัติงานอ่ืน ๆ สอดคล้องกับงานวิจยัของ นลพรรณ บุญฤทธ์ิ (2558) ท่ีกล่าว่า ต าแหน่งหน้าท่ี 
รายละเอียดของงานแต่ละประเภทให้ เป็นสัดส่วนท่ีถูกต้องและเหมาะสม ก าหนดเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ท าให้การปฏิบติังานไม่ซ ้ าซ้อนความสามารถเป็นคุณสมบติัเฉพาะบุคคลซ่ึงจะมีความ
เหมาะสมเฉพาะต าแหน่งหน้าท่ีของงาน และควรมีความสามารถท่ีหลากหลายด้านจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 
 2.  องค์ประกอบดา้นผลตอบแทนท่ีไดรั้บในการปฏิบติังานเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญั
มากเป็นอนัดบั 2  นัน่คือ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินการ
บญัชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยประกอบดว้ย 
   2.1  การเล่ือนขั้น ต าแหน่ง เงินเดือน เป็นแรงจูงใจให้ท่านปฏิบัติงานให้ส าเร็จภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด และไม่เกิดขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน  เพื่อให้มีการประเมินผลการปฏิบติัท่ีดี ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ชรัลชิดา ชินค า และคณะ(2556) ท่ีกล่าวว่า การส่งเสริมและสร้างขวญั
ก าลงัใจดว้ยการเลือนขั้นเงินเดือนให้แก่บุคลากร ผูมี้ความรู้ ความสามารถทุ่มเทและเสียสละในการ
ปฏิบติังานเพื่อองคก์รเป็นแรงจูงใจท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 



  2.2  เงินเดือนท่ีไดรั้บเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบติังานดว้ยความกระตือรือร้นให้ผลงานส าเร็จ 
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สอดคลอ้งกบังานวิจยัของชรัลชิดา ชินค า และคณะ(2556) ท่ีกล่าววา่ การ
พิจารณาค่าตอบแทนค่าจา้งท่ีเหมาะสม มีสวสัดิการท่ีดีเพียงพอกบัสถาณการณ์สังคมและเศรษฐกิจค่า
ครองชีพท่ีกระทบต่อการด าเนินชีวิต หากได้รับค่าจา้งและสวสัดิการท่ีดีเพียงพอเหมาะสม ย่อมเกิด
ความสุขแก่การปฏิบติังานไร้ความกงักล เม่ือไม่มีปัญหาเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานก็สามารถปฏิบติังาน
ใหแ้ก่องคก์รไดอ้ยา่งเตม็ท่ีมีประสิทธิภาพ 
    2.3  สิทธิ สวสัดิการ ท่ีได้รับ เสริมสร้างขวญัและก าลังใจให้ท่านปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2.4  หากมีการแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ ขอ้บังคบัการปฏิบัติงานมีผลท าให้เกิด
ขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังานเน่ืองจากไม่มีความรู้ความเขา้ใจในกฎหมาย ฯ ท่ีออกใหม่ 
 
9.  ข้อเสนอแนะ 
      1.  ข้อเสนอแนะจำกผลวจัิย 

         1.1  ผูบ้ ริหารหน่วยงานราชการ ต้องให้ความส าคัญกับการติดต่อส่ือสารการประสานงาน  

เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงจะตอ้งก าหนดเป็นนโยบายท่ีชดัเจน มีการจดัหาทรัพยากรรวมถึงการจดัสรร

บุคลากรให้เหมาะสมกบัภาระงานท่ีไดรั้บสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการท างานสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บับุคลากรผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหง้านส าเร็จตามวตัถุประสงค ์ผลงานท่ีไดมี้ประสิทธิภาพ  

         1.2  ผูบ้ริหารหน่วยงานราชการ ตอ้งสนับสนุนส่งเสริมและสร้างขวญัก าลงัใจดว้ยการเล่ือนขั้น

เงินเดือน มอบสิทธิสวสัดิการให้แก่บุคลากร ผูมี้ความรู้ ความสามารถทุ่มเทและเสียสละในการ

ปฏิบติังานเพื่อองคก์รเป็นแรงจูงใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

      2.  ข้อเสนอแนะในกำรวจัิยคร้ังต่อไป 

         2.1  การท าวิจยัคร้ังต่อไปควรใชส้ถิติท่ีหลากหลายเช่น ตรวจสอบเชิงโครงสร้างขององคป์ระกอบ

ของปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีฝ่ายการเงิน การบญัชี ดว้ยการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเชิงยนืยนั (Confirmation Factor Analysis) 

         2.2 การท าวิจัยคร้ังต่อไปควรสร้างกรอบแนวคิดและสมมุติฐานเก่ียวกับปัจจัยท่ี มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงิน การบญัชีท่ีไดจ้ากผลการวจิยัในคร้ังน้ี และใชก้าร

วเิคราะห์ขอ้มูลสถิติเชิงอนุมาน ดว้ยการทดสอบสมมุติฐาน(Hypothesis testing) 



 

10. กติติกรรมประกำศ 

 การศึกษาค้นคว้าเร่ืองปัจจัยท่ี ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี                  

ฝ่ายการเงิน การบัญชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี                 

โดยได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากหลายๆท่าน โดย ดร.พทัธนันท์ เพชรเชิดชู  ท่ีให ้          

ค  าแนะน าในการศึกษางานวิจยัในภาพรวม  ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม ท่ีให้ค  าแนะน าในการออกแบบ

แบบสอบถามให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถเก็บขอ้มูลท่ีใช้ในการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยัไดอ้ยา่ง

ถูกตอ้ง และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารณี เอ้ือชนะจิต  ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้ห้ค  าแนะน าในการ

คดัเลือกวิธีวิเคราะห์ขอ้มูลการแกไ้ขปรับปรุงรายละเอียดเน้ือหาต่างๆของงานวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี ผูท้  าการศึกษาซาบซ้ึงในความกรุณาของท่านเป็นอยา่งยิง่ 

 การด าเนินการศึกษาคร้ังน้ีจะส าเร็จลงไม่ได้ หากขาดความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าท่ี                 

ผูป้ฏิบัติในฝ่ายการเงิน การบัญชี หน่วยงานราชการ เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร จ านวน 152 ท่าน              

ท่ีไดเ้สียสละเวลาในการกรอกขอ้มูลในแบบสอบถาม ท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

ในท้ายท่ีสุดน้ี ต้องขอระลึกถึงความกรุณาของคณาจารยทุ์กท่านท่ีเป็นผูช้ี้แนะแนวทาง

การศึกษาในตอนตน้ รวมทั้งให้ค  าแนะน าในการประมวลผลขอ้มูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และการ

ทดสอบต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีมิไดก้ล่าวนามมา ณ ท่ีน้ี ท่ีมีส่วนช่วยเหลือ

และเป็นก าลงัใจรวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจนท าใหก้ารศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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