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ประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ท�ำบัญชี ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
The Influence of Learning Efficiency toward Job Performance Effectiveness on
Accountants in Nakhonratchasima Province

ดร.ประทีป วจีทองรัตนา 1

บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท�ำบัญชี
ท้องถิน่ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ ผูท้ ำ� บัญชีในเขตจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน 335 คน
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ท�ำบัญชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้
เฉลี่ย 10,001-15,000 บาท และมีประสบการณ์ในการท�ำบัญชีน้อยกว่า 5 ปี ประสิทธิภาพการเรียนรู้โดยรวม และราย
ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านความเข้าใจ และด้านเจตคติ อยู่ในระดับมาก ส่วน
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพผลงาน อยู่ในระดับมากที่สุด และประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม และรายด้าน
ได้แก่ ด้านปริมาณผลงาน และด้านความตรงต่อเวลาในการท�ำงาน อยู่ในระดับมาก จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
1) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้านความรู้ และด้านทักษะ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพผลงาน 2)
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้านเจตคติ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณผลงาน 3) ประสิทธิภาพการเรียนรู้
ด้านเจตคติ และด้านทักษะ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านความตรงต่อเวลาในการท�ำงาน และ 4) ประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ และด้านความรู้ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม
ค�ำส�ำคัญ: ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ผู้ท�ำบัญชี

Abstract

		 The purpose of this research was to study the influence of learning efficiency towards job
performance effectiveness on accountants in Nakhonratchasima Province. Statistics used in this
research included frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression
analysis. It involved 335 Accountants in the local area of Nakhorncratchasima province. The findings
revealed that the majority of respondents were female with the age between 31-40 years old,
hold bachelor degree in accounting, married. The average income of respondents was between
10,001-15,000 baht with working experience as accountant for less than 5 years. The efficiency ratios
of the overall learning were knowledge, understanding, skills and attitudes that effect to the job
performance of the accountants. The job performance effectiveness in term of the quality of work
outputs are found at a highest level as the overall job performance effectiveness and the quantity
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of work outputs and punctuality in working found at a high level. The following results of hypothetical
test were found 1) the learning efficiency on the aspect of the knowledge and skills that influence towards job performance effectiveness on the aspects of the quality of work outputs, 2) the learning
efficiency on the aspect of the attitude that influence towards job performance effectiveness on the
aspects of the quantity of the work outputs, 3) the learning efficiency on the aspect of the attitude and
skills that influence towards job performance effectiveness on the aspect of the punctuality in working
and 4) the learning efficiency on the aspect of the attitude, skills and knowledge that influence towards the overall job performance effectiveness.
Keywords: Learning efficiency Job performance effectiveness Accountants.

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 ในปัจจุบนั ยุคโลกาภิวตั น์มกี ารเปลีย่ นแปลงต่อเนือ่ ง
อย่างรวดเร็วมีการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ท�ำงาน ซึง่ ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมมนุษย์
จึงมีความจ�ำเป็นที่แต่ละประเทศต้องมีการเรียนรู้เพื่อที่จะ
ปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายของกระแสโลก
ซึ่ ง จะส่ ง ผลกระทบต่ อ การประกอบวิ ช าชี พ ของมนุ ษ ย์
(ปรีดา จิรวิทวัส, 2546) นอกจากนีก้ ารน�ำเทคโนโลยีตา่ ง ๆ
ที่ทันสมัยมาใช้แทนทรัพยากรมนุษย์ ก็จะมีส่วนช่วยเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน การลดต้นทุน ตลอดจน
การเพิม่ ประสิทธิภาพขององค์กรอีกด้วย (สุเมธ วงศ์พานิชเลิศ
และนิตย์ จันทรมังคละศรี, 2538) คนที่มีทรัพยากรที่มี
คุณค่าเหนือทรัพยากรอื่นใด จึงจ�ำเป็นต้องได้รับการพัฒนา
เพื่อสร้างเสริมรักษาและท�ำนุบ�ำรุงให้สามารถสร้างคุณ
ประโยชน์ให้แก่องค์กรและตนเอง การก้าวต่อไปในอนาคต
ล้วนต้องอาศัยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็น
รากฐานทั้งสิ้น (ดนัย เทียนพุฒ, 2545) การเรียนรู้ถือเป็น
ส่วนหนึง่ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทีน่ บั ว่ามีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร โดยเฉพาะใน
สภาวการณ์ปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ อย่าง
รวดเร็ว ส่งผลให้องค์กรต้องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ในการ
จัดการ จึงจ�ำเป็นทีบ่ คุ ลากรต้องมีการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเพื่อให้
องค์กรอยู่รอดต่อไป
		 การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง คือ กระบวนการที่
เกิดขึ้นกับมนุษย์ตลอดชีวิต เป็นการเปลี่ยนแปลงศักยภาพ
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แห่งพฤติกรรมทีค่ อ่ นข้างถาวร ซึง่ เป็นผลมาจากการฝึกหรือ
การปฏิบัติที่ได้รับการเสริมแรง การเรียนรู้ (Chemers &
Ayman, 1985) หลักการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง คือ
การพัฒนาตนเองเริม่ ต้นด้วยการส�ำรวจและพิจารณาตนเอง
ว่ามีข้อดีและข้อบกพร่องอะไรบ้าง เมื่อทราบแล้วก็จะมา
วิเคราะห์ตนเองและตั้งเป้าหมายว่ามีสิ่งใดที่ดีและมีอยู่ใน
ตัวเราแล้ว เราก็ควรรักษาไว้ สิ่งใดที่ไม่ดีและมีอยู่ในตัวเรา
เราก็ควรจะหาทางท�ำให้ลดน้อยลงหรือควรขจัดให้หมดไป
และมีสิ่งใดที่ดีและยังไม่มีในตัวเรา เราก็ควรจะน�ำมาเพิ่ม
ให้กับตัวเราให้มากขึ้น เมื่อวิเคราะห์และตั้งเป้าหมายแล้ว
ต่อไปก็คิดหาวิธีการและวางแผนด�ำเนินการ โดยเลือกวิธี
การที่เหมาะสมกับตัวเอง เมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องน�ำแผนด�ำเนินการดังกล่าวมาด�ำเนินการ (ลงมือ
ปฏิบัติจริง) ถ้าเราสามารถท�ำได้ตามแผนที่วางไว้ก็ถือว่า
แผนการที่วางไว้เหมาะสมกับเรา แต่ถ้าท�ำไม่ได้ตาม
แผนการนั้นไม่เหมาะสมกับเรา ต้องปรับปรุงให้เหมาะสม
จนเราสามารถปฏิบตั ไิ ด้ เมือ่ ด�ำเนินการตามแผนแล้ว (จ�ำนง
อดิวัฒนสิทธิ์, 2545) การเรียนรู้สามารถหาได้จากแหล่ง
ข้อมูลต่าง ๆ จากการอ่าน หนังสือพิมพ์ การฟังวิทยุ การดู
โทรทัศน์ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสังคม ซึ่งจัดเป็น
การเรี ย นรู ้ ท างสั ง คมที่ เ กิ ด จากสภาพการณ์ ข องสั ง คม
(Social Setting) นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้จากสภาพ
การณ์ของการจัดการเรียนการสอน คือ ในลักษณะที่ผู้แทน
สถาบันองค์กรต่าง ๆ เป็นผู้จัดการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมอย่างมีจุดหมายและต่อเนื่องกัน (สุณี เชื้อสุวรรณ,
2542) พร้อมทัง้ การได้รบั เครือ่ งมือการเรียนรู้ แหล่งความรู้
ประสบการณ์ การสนับสนุนที่เหมาะสม และองค์ประกอบ
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ภายในของตัวบุคคลมีความสัมพันธ์กันในการเสริมสร้าง
ให้เกิดประสิทธิภาพ การเรียนรู้ คือ ความรู้ที่สะสมมาจาก
การศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า ประสบการณ์รวมทั้งความ
สามารถเชิงปฏิบัติ และทักษะความเข้าใจหรือสารสนเทศ
ทีไ่ ด้รบั จากแต่ละสาขาวิชา สามารถน�ำมาเชือ่ มโยงกับข้อมูล
ที่ มี อ ยู ่ ก ่ อ นแล้ ว สามารถเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
ด�ำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึง่ เป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ที่มีการสนับสนุนจากองค์กร ได้แก่ กิจกรรมการสอน การ
แนะน�ำ การฝึกอบรม การจัดสภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสม
สามารถท�ำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการแนวคิด
จนสามารถตีความ แปลความ ขยายความโดยการ อ่าน ฟัง
การสร้างแผนภูมิ แผนที่ ตาราง การจดบันทึก การใช้
เทคโนโลยี การสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นประโยชน์ใน
การแสวงหาความรูเ้ พือ่ ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมหรือแบบแผน
ในการท�ำงานโดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลให้เป็น
คนที่มีเหตุผล เข้าใจถึงความคิดของคนอื่นและเปิดใจรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย (วีรวุธ มาฆะศิรานท์, 2548)
ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีถือเป็นบุคคลส�ำคัญส่วนหนึ่ง ที่มี
ความส�ำคัญต่อองค์กร จึงจ�ำเป็นต้องส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้ การพัฒนาตนเองเพือ่ ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ าน
และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคต
ต่อไป
		 การประกอบวิชาชีพบัญชีในปัจจุบันมีการแข่งขัน
ค่อนข้างสูง ซึง่ นโยบายของสภาวิชาชีพบัญชีได้มกี ารปรับปรุง
โครงสร้างให้ความส�ำคัญกับการเรียนรู้และพัฒนาผลผลิต
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยพยายามหาวิธีการปรับปรุง
พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ความส�ำคัญกับ
บุคลากร การพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
รวมทั้งปรับปรุงการบริหารงานให้สามารถปรับตัวเข้ากับ
สิง่ แวดล้อม และนโยบายขององค์กร (บุษบา สงวนประสิทธิ,์
2543) การบัญชีเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่มาช่วยในการ
บริ ห ารงานท� ำ ให้ ท ราบฐานะทางการเงิ น และผลการ
ด�ำเนินงาน งานบัญชีเกีย่ วข้องกับทุกฝ่ายในองค์กรเกีย่ วข้อง
กับตัวเลขและเอกสารมากมาย ปริมาณงานทีท่ ำ� มีจำ� นวนมาก
และต้องอาศัยความละเอียด ระมัดระวังรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงานออกมามีคุณภาพเกิดจากความรู้
ความสามารถของผู้ท�ำบัญชี ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
องค์การท�ำงานอย่างมีประสิทธิผล แต่อย่างไรก็ตาม ความ
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พึงพอใจในงานทีท่ ำ� หมายถึง ทัศนคติ ความชอบ ความรูส้ กึ
พอใจของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบของงาน ที่เกิดจากการ
ได้รบั การตอบสนองความต้องการของปัจจัยต่าง ๆ ก่อให้เกิด
แรงจูงใจ หรือกระตุน้ ให้เกิดก�ำลังใจและเต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
(สิทธิชัย สุขวงศ์, 2540) ดังนั้นนักบัญชีที่เข้ามาปฏิบัติงาน
จะต้องมีความรูค้ วามสามารถด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี
มีการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจซึง่ ส่งผลท�ำให้สามารถปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิผล
ต่อองค์กรยิ่งขึ้น (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2541)
จากความส�ำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจ
ศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่มีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
โดยผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมาสามารถน�ำไปก�ำหนดเป็นแนวทาง
ในการส่งเสริม สร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาของผู้ท�ำบัญชีในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
กับความรู้ความสามารถ นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลสนเทศ
ให้กับหน่วยงานหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องน�ำไปปรับปรุงและ
เพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท�ำบัญชีให้มากยิ่งขึ้น
		 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
		 เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติ ง านของผู ้ ท� ำ บั ญชี ท ้ อ งถิ่ น ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา
		 สมมติฐานของการวิจัย
ประสิทธิภาพการเรียนรู้มีผลต่อประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
		 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
		 1. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา สามารถน�ำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนา หรือ
ปรับปรุง ตลอดจนการน�ำไปวางแผนระบบและกระบวนการ
ในการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ท ้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงาน
		 2. องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา สามารถน�ำเอาผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการ
ก�ำหนดแนวทางในการส่งเสริม และสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
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รวมตลอดทั้ ง เป็ น แนวทางในการพั ฒ นาของผู ้ ท� ำ บั ญ ชี
ในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ
		
		 นิยามศัพท์เฉพาะ
		 การวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ขอให้นยิ ามศัพท์เฉพาะทีเ่ กีย่ วข้อง
กับงานวิจัยเพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกันไว้ ดังนี้
		 1. ประสิทธิภาพการเรียนรู้ (Learning Efficiency)
หมายถึง ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้กับข้อมูลที่มี
อยู่ก่อน และการเพิ่มขีดความสามารถ ส�ำหรับการด�ำเนิน
การอย่างมีประสิทธิผล โดยการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอย่าง
ถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ
ทักษะ และเจตคติ แล้วน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อม และสถานการณ์เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย
			 1.1 ความรู้ (Knowledge) หมายถึง สิง่ ทีส่ ะสม
มาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้าหรือประสบการณ์
รวมทัง้ ความสามารถเชิงปฏิบตั ิ และทักษะความเข้าใจหรือ
สาระสนเทศทีไ่ ด้รบั จากประสบการณ์ของวิชาในแต่ละสาขา
			 1.2 ความเข้าใจ (Understanding) หมายถึง
ลักษณะที่เป็นผลต่อเนื่องจากความรู้ คือ เมื่อมีความรู้
ในหลักการหรือแนวคิดแล้วจะสามารถตีความ แปลความ
ขยายความในหลักการหรือแนวคิดนั้นได้ก็ถือว่ามีความ
เข้าใจเกิดขึ้น
			 1.3 ทักษะ (Skill) หมายถึง ความสามารถ
ในการแสวงหาข้อมูลความรู้ โดยการอ่าน การฟังและการ
สังเกตความสามารถในการใช้ชื่อสารโดยการพูด การเขียน
การบนทึก การน�ำเสนอ ความสามารถในการตีความ การ
สร้างแผนภูมิ แผนที่ ตารางเวลา และการจดบันทึกรวมทั้ง
การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสารสารสนเทศต่างๆ ให้เป็น
ประโยชน์ในการแสวงหาความรู้
			 1.4 เจตคติ (Attitude) หมายถึง เป็นการเรียนรู้
เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมหรื อ แบบแผนในการท� ำ งาน
โดยการปรั บ ทั ศ นคติ ข องบุ ค คลให้ เ ป็ น คนที่ มี เ หตุ ผ ล
เข้าใจถึงความคิด และความรู้สึกผู้อื่นขณะเดียวกันก็เปิดใจ
พร้อมที่จะรับฟังความเห็นผู้อื่นด้วย
		 2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน (Work Effectiveness) หมายถึง การที่บุคคลสามารถปฏิบัติตามหน้าที่
ของตนเองได้ สอดคล้องกับบทบาทองค์กร บรรลุเป้าหมาย
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ของงานที่วางไว้เกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของงาน
วัดได้ 3 ด้าน คือ คุณภาพผลงาน ปริมาณงาน ความตรง
ต่อเวลาในการท�ำงาน
			 2.1 คุณภาพผลงาน (Quality of Work) หมายถึง
ความถูกต้อง ประณีต และความเรียบร้อยของงาน
			 2.2 ปริมาณผลงาน (Quantity of Work)
หมายถึง จ�ำนวนผลงานที่ท�ำส�ำเร็จเปรียบเทียบกับปริมาณ
งานที่ก�ำหนดหรือปริมาณงานที่ควรจะท�ำได้ในเวลาหรือ
มาตรฐานที่ควรจะเป็น
			 2.3 ความตรงต่อเวลาในการท�ำงาน (Timing
of Work) หมายถึง ความสม�่ำเสมอในการท�ำงานตลอดปี
และการตรงต่อเวลา
3. ผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่น หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการท�ำบัญชีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล
องค์การบริหารส่วนต�ำบลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา
		 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
		 จากแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
น� ำ มาใช้ ใ นการก� ำ หนดกรอบแนวความคิ ด และใช้ เ ป็ น
แนวทางในการสร้างแบบสอบถามในการวิจัย โดยผู้วิจัยใช้
ประสิทธิภาพการเรียนรู้ (Learning Efficiency) โดย
ประยุกต์จากแนวคิดการเรียนรู้ของบุคคล (ดนัย เทียนพุฒ,
2545) ประกอบด้วยความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ
(Understanding) ทักษะ (Skill) และเจตคติ (Attitude) กับ
ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน (Performance Effectiveness)
โดยประยุ ก ต์ จ ากแนวคิ ด เกณฑ์ ก ารวั ด ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ท�ำงานของ Chemers and Ayman (1985) เป็นการ
ศึกษาเพื่อต้องการทราบว่าผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ
การเรียนรู้กับประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามทฤษฎีหรือไม่
ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถเป็นข้อมูลส�ำหรับ
การปรับปรุงหรือพัฒนาตนเองของผูท้ ำ� บัญชีให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น และสามารถเป็นข้อมูลสนเทศให้กับหน่วยงาน
หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องน�ำไปปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิผล
การปฏิบตั งิ านมากยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� มาเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิ จั ย เรื่ อ งประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้ ที่ มี ผ ลต่ อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติ ง านของผู ้ ท� ำ บั ญชี ท ้ อ งถิ่ น ในเขต
จังหวัดนครราชสีมาดังต่อไปนี้
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ประสิทธิภาพการเรียนรู้

ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท�ำบัญชี
- ด้านคุณภาพผลงาน
- ด้านปริมาณผลงาน
- ด้านความตรงต่อเวลาในการท�ำงาน

ความรู้
ความเข้าใจ
ทักษะ
เจตคติ

ภาพ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ท�ำบัญชี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจ�ำนวน
2,100 คน จากหน่วยงานทั้งหมด 334 หน่วยงาน (ท้องถิ่น
นครราชสีมา, 2555, เว็บไซต์)
		 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ท�ำบัญชี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลต่างๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จ�ำนวน
335 คน และเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามขั้นตอน
ดังนี้
		 ขั้นที่ 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน
(Proportional Stratified Random Sampling) กับ
กลุ่มตัวอย่างประชากรตามจ�ำนวนหน่วยงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต�ำบล
ต่าง ๆ ในเขตจังหวัดนครราชสีมาจ�ำนวน 334 หน่วยงาน
		 ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple
Random Sampling) โดยแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่ม
ตัวอย่างตามจ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ของแต่ละหน่วยงาน โดย
ก�ำหนดหมายเลขให้กับรายชื่อสมาชิกแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งผู้วิจัยจะสุ่มตัวอย่างให้ได้ตามขนาดตัวอย่างที่ก�ำหนด
โดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน
		 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
		 สถิติเชิงพรรณนา อธิบายคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
ดังนี้
		 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประสบการณ์
ในการท�ำบัญชี น�ำมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ และหาค่า
ร้อยละ
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		 2. ข้อมูลเกีย่ วกับประสิทธิภาพการเรียนรู้ และข้อมูล
เกีย่ วกับประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน น�ำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลีย่
และค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
		 สถิติเชิงอนุมาน สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน
คือ ประสิทธิภาพการเรียนรูม้ ผี ลต่อประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุในการวิเคราะห์ผล

ผลการวิจัย

		 จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ท�ำบัญชีส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง อายุ 31-40 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี รายได้เฉลี่ย 10,001-15,000 บาท และ
มีประสบการณ์ในการท�ำบัญชีน้อยกว่า 5 ปี ประสิทธิภาพ
การเรียนรูโ้ ดยรวม (X = 4.21) และรายด้าน ได้แก่ ด้านความรู้
(X = 4.33) ด้านทักษะ (X = 4.21) อยู่ในระดับมากที่สุด
ส่วนด้านความเข้าใจ (X = 4. 18) และด้านเจตคติ
(X = 4.09) อยู่ในระดับมาก นอกจากนี้ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวม (X = 4.14) และรายด้าน ได้แก่
ด้านปริมาณผลงาน (X = 4.13) และด้านความตรงต่อเวลา
ในการท�ำงาน (X = 3.97) อยูใ่ นระดับมาก ส่วนด้านคุณภาพ
ผลงาน (X = 4.32) อยู่ในระดับมากที่สุด
		 จากผลการทดสอบสมติฐานพบว่า 1) ประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ ด้านความรู้ และด้านทักษะ มีผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพผลงาน ดังแสดงในตาราง 1
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านคุณภาพผลงาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปร
B
SE
t
Sig. Tolerance VIF
ค่าคงที่ (Constant)
.330
.455
.724
.469		
ด้านความรู้ (X1)
.396
.140
2.839**
.005
.765
1.307
ด้านทักษะ (X3)
.269
.128
2.112*
.035
.757
1.321
2
Adjusted R = .310
หมายเหตุ : ค่า VIF ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00 ; ค่า Tolerance ไม่ควรน้อยกว่า .2000
			 ** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
			 * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้านเจตคติ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน ด้านปริมาณผลงาน ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านปริมาณผลงาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปร
B
SE
t
Sig. Tolerance
VIF
ค่าคงที่ (Constant)
1.444
.460
3.140**
.002		
ด้านเจตคติ (X4)
.331
.133
2.485*
.013
1.00
Adjusted R2 = .324
หมายเหตุ : ค่า VIF ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00 ; ค่า Tolerance ไม่ควรน้อยกว่า .2000
		
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
		
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

1.00

		 3) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้านเจตคติ และด้านทักษะ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านความตรงต่อเวลา
ในการท�ำงาน ดังแสดงในตาราง 3
ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านความตรงต่อเวลาในการท�ำงาน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความ
			 ถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปร
B
SE
t
Sig. Tolerance
VIF
ค่าคงที่ (Constant)
1.436
.354
4.055**
.000		
.398
.102
3.884**
.000
.572
1.748
ด้านเจตคติ (X4)
.215
.099
2.165*
.031
.659
1.518
ด้านทักษะ (X3)
Adjusted R2 = .415
หมายเหตุ : ค่า VIF ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00 ; ค่า Tolerance ไม่ควรน้อยกว่า .2000
		
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
		
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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		 4) ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้านเจตคติ ด้านทักษะ และด้านความรู้ มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม
ดังแสดงในตาราง 4
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวมของผู้ท�ำบัญชี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ
ตัวแปร
B
SE
t
Sig. Tolerance
ค่าคงที่ (Constant)
1.079
.246
4.379**
.000		
.283
.071
3.961**
.000
.701
ด้านเจตคติ (X4)
.217
.069
3.136**
.002
.737
ด้านทักษะ (X3)
.133
.055
2.425*
.016
.730
ด้านความรู้ (X1)
Adjusted R2 = .489
หมายเหตุ : ค่า VIF ที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 5.00 ; ค่า Tolerance ไม่ควรน้อยกว่า .2000
		
** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
		
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

อภิปรายผล

		 จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะ และด้านเจตคติ มีผลต่อประสิทธิผล
การปฏิบัติงานโดยรวม ส่วนประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้าน
ความเข้าใจ ไม่มีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานโดยรวม
สามารถน�ำมาอภิปรายผลดังนี้
		 1. ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้านความรู้ มีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิบัติงานของผู้ท�ำบัญ ชีท้องถิ่ น ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้ของ
บุคคลในองค์กรสามารถที่จะท�ำให้องค์กรนั้นได้เปรียบ
คู่แข่งขันจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อ
สามารถน�ำพาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายได้ องค์กรพัฒนาบุคลากร
ของตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและรวดเร็วกว่าย่อมได้
เปรียบคู่แข่ง โดยมีความพร้อมที่จะใช้ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรทุกระดับ ทั้งระดับผู้บริหารระดับผู้ปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยเหตุนี้
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบ
และวิธีการจากแบบดั้งเดิมคือ จากการฝึกอบรมเพื่อแก้
ปัญหาการท�ำงานเป็นครัง้ คราวหรือการส่งบุคลากรไปศึกษา
เพิ่มเติมเป็นราย ๆ กลายเป็นการเรียนรู้ตลอดเวลาอย่าง
ต่อเนื่อง และเนื้อหาของการเรียนรู้ไม่เน้นเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
งานในความรับผิดชอบเท่านัน้ แต่ยงั ต้องเรียนรูข้ า้ มสายงาน
เรียนรูไ้ ม่เน้นเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วกับงานในความรับผิดชอบเท่านัน้
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VIF
1.426
1.356
1.370

แต่ยังต้องเรียนรู้ข้ามสายงานเรียนรู้เรื่องภายในองค์กร
เรียนรู้ภาวะที่แท้จริงภายนอกองค์การเรียนรู้แนวโน้มและ
โอกาส และเรียนรูว้ ธิ กี ารน�ำความรูไ้ ปใช้ให้เกิดผลการเรียนรู้
เป็นการพัฒนาความรู้ใหม่และความเข้าใจอย่างถ่องแท้
ถึงพฤติกรรมองค์กรโดยมี Organizational Memory
เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญต่อความส�ำเร็จในการเรียนรูซ้ งึ่ เทคโนโลยี
สารสนเทศได้มีบทบาทส�ำคัญต่อการเรียนรู้ขององค์กรและ
ตัวบุคคลโดยมีฝ่ายบริหารเป็นผู้ให้การสนับสนุน (สมิต
สัชฌุกร, 2541) จึงส่งผลท�ำให้ผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมาปฏิบตั งิ านทางบัญชีทถี่ กู ต้องและเป็นไป
ตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
มีจ�ำนวนผลงานที่ปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์
มาตรฐานทีก่ ำ� หนด และสามารถน�ำเสนอข้อมูลและรายงาน
ทางการเงินได้ทนั ตามก�ำหนดเวลาก�ำหนด ผลการวิจยั ครัง้ นี้
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิไลวรรณ ศรีหาตา (2551) ได้
ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้
กั บประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติ ง านของผู ้ ท� ำ บั ญชี ใ นเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้าน
ความรูม้ คี วามสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผล
การปฏิบัติงาน
		 2. ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้านทักษะมีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิ บัติ ง านของผู ้ ท� ำ บั ญชี ท ้ อ งถิ่ น ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากทักษะเป็นความ
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สามารถที่จะระบุได้ มาจัดระบบ และเข้าใจสารสนเทศจาก
ผู้คน สิ่งพิมพ์ และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นความ
สามารถในการซักถาม การท�ำวิจัย การคิดอย่างมีเหตุผล
และเชิ ง วิ เ คราะห์ก ารใช้เหตุผลและการวิเคราะห์ อ ย่ า ง
ละเอียดรอบคอบ นอกจากนี้ทักษะยังเป็นความสามารถที่
ระบุปัญหาและแก้ไขปัญหาที่ไม่เป็นระบบในสถานการณ์ที่
ไม่คุ้นเคยได้อย่างมีประสิทธิภาพ (จรินทร์ อาสาทรงธรรม,
2546) จึ ง ส่ ง ผลท� ำ ให้ ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ท ้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา สามารถน�ำความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศและน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการท�ำงานได้เป็น
อย่างดี รวมตลอดทั้งสามารถใช้ความช�ำนาญในการท�ำงาน
ก�ำหนดแผนงาน เป้าหมายงานของท่านและของหน่วยงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิไลวรรณ ศรีหาตา (2551) ได้ศึกษาความ
สัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการเรียนรู้กับประสิทธิผล
การปฏิบตั งิ านของผูท้ ำ� บัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านทักษะมีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
		 3. ประสิทธิภาพการเรียนรู้ ด้านเจตคติมีผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการปฏิบัติงานของผู้ท�ำบัญ ชีท้องถิ่น ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้เนื่องจากเจตคติเป็นการเรียนรู้
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแบบแผนในการท�ำงานโดย
การปรับทัศนคติของบุคคลให้เป็นคนที่มีเหตุผลเข้าใจถึง
ความคิ ด และความรู ้ สึ ก ของผู ้ อื่ น ขณะเดี ย วกั น ก็ เ ปิ ด ใจ
พร้อมที่จะรับฟังความเห็นจากผู้อื่นด้วย จึงส่งผลท�ำให้ผู้ท�ำ
บัญชีท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาสามารถปรับเปลี่ยน
ความคิดหรือการกระท�ำ เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายของ
หน่วยงานหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี รวมตลอดทั้งสามารถ
แสดงออกถึ ง ความเต็ ม ใจที่ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ที่ ห ลาก
หลายจากผู้อื่น ผลการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวิไลวรรณ ศรีหาตา (2551) ได้ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ า งประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู ้ กั บ ประสิ ท ธิ ผ ลการ
ปฏิบัติงานของผู้ท�ำบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พบว่า ประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านเจตคติมีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิผลการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ประสิทธิภาพการเรียนรู้
ในด้านเจตคติมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท�ำ

06-

.indd 92

บัญชีท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นในการ
ด� ำ เนิ น การเพื่ อ พั ฒ นาผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ท ้ อ งถิ่ น ให้ ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุผลส�ำเร็จเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหาร
ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความส�ำคัญ
ต่อการพัฒนาในเรื่องเจตคติของผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นให้มาก
โดยอาจหาวิ ธี ก ารปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด หรื อ การกระท� ำ
ของผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่น เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายของ
หน่วยงานหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ เป็นต้น
		 2. จากผลการวิจัยที่พบว่า ประสิทธิภาพการ
เรียนรู้ในด้านทักษะมีผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นในการ
ด�ำเนินการเพือ่ พัฒนาผูท้ ำ� บัญชีทอ้ งถิน่ ให้สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างบรรลุผลส�ำเร็จเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนา
ในเรือ่ งทักษะของผูท้ ำ� บัญชีทอ้ งถิน่ ให้มาก เช่น การสนับสนุน
และส่ ง เสริ ม ให้ ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ท ้ อ งถิ่ น ความรู ้ ใ นเทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารถน�ำมาใช้เป็นเครือ่ งมือในการท�ำงานได้
เป็นต้น
		 3. จากผลการวิจยั ทีพ่ บว่า ประสิทธิภาพการเรียนรู้
ในด้านความรู้มีต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้ท�ำบัญชี
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา ดังนั้นในการด�ำเนินการ
เพื่อพัฒนาผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
บรรลุผลส�ำเร็จเพิ่มมากขึ้น ผู้บริหารขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาในเรื่อง
ความรู้ของผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นให้มาก เช่น จัดกิจกรรมอบรม
เชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ เพิม่ พูนความรูใ้ นเรือ่ งการบัญชี สนับสนุน
ด้านทุนการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
		 4. จากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาโดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้าน
ความรู้ โดยเฉพาะในเรื่องของสามารถน�ำความรู้ที่ได้จาก
การศึกษาเล่าเรียนหรือเกิดจากประสบการณ์มาพัฒนาให้
เกิดผลงานใหม่ ๆ หรือสร้างคุณค่าของงานได้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้น ผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดนครราชสีมา จึงควรให้การสนับสนุนส่งเสริมผู้ท�ำ
บัญชีท้องถิ่นให้มีโอกาสได้ออกไปศึกษา อบรม หาความรู้
และประสบการณ์ เพื่อจะได้น�ำความรู้ที่ได้มาปรับใช้กับ
กระบวนการท�ำงานของตนเอง เพื่อที่จะได้ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย
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ต�่ำสุด คือ ด้านเจตคติ โดยเฉพาะในเรื่องของการแสดงออก
ถึงความตั้งใจและพร้อมที่จะเรียนรู้และรับรู้ในข้อมูลต่างๆ
ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ท ้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา ยังไม่มคี วามพร้อมทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละรับรูใ้ นข้อมูล
ต่าง ๆ ดังนั้น ผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดนครราชสีมาจึงควรส่งเสริมและสนับสนุน
ตลอดจนจั ด กิ จ กรรมที่ จ ะกระตุ ้ น ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ท ้ อ งถิ่ น ให้ มี
ความกระตือรือร้นในการที่จะออกไปแสวงหาโอกาสใน
การเพิ่ ม พู น องค์ ค วามรู ้ เ พื่ อ ที่ จ ะได้ น� ำ กลั บ มาใช้ ใ นการ
พัฒนาตนเองให้มีคุณค่า และมีประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ที่ดียิ่งขึ้น เช่น ให้ทุนการศึกษาเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น
หรือจัดสรรงบประมาณการเงินให้ผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นน�ำไป
พัฒนาตนเอง เป็นต้น
		 5. จากผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลการปฏิบตั งิ าน
ของผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมาโดยรวม
อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านคุณภาพ
ผลงาน โดยเฉพาะในเรื่องของการปฏิบัติงานทางบัญชีที่
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ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายของทางราชการ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ผู้บริหารขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา จึงควรก�ำหนดเป็น
นโยบาย แนวทางในการปฏิบัติงานทางการบัญชีจะต้อง
ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง และเป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ นอกจากนี้ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้าน
ความตรงต่อเวลาในการท�ำงาน ในเรื่องของการวางแผน
บริหารเวลาเพื่อให้ผลงานเสร็จสิ้นทันตามก�ำหนด ซึ่ง
สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผู ้ ท� ำ บั ญ ชี ท ้ อ งถิ่ น ในเขตจั ง หวั ด
นครราชสีมา ยังไม่มีความสามารถในการวางแผนบริหาร
เวลาเพื่อให้ผลงานเสร็จสิ้นทันตามก�ำหนดเวลา ดังนั้น
ผู้บริหารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
นครราชสีมา จึงควรหามาตรการต่าง ๆ เพื่อน�ำมาใช้การ
วางแผนบริหารงาน และเวลาเพือ่ ให้ผลงานเสร็จสิน้ ทันตาม
ก�ำหนดโดยอาจจะจัดกิจกรรมให้ผู้ท�ำบัญชีท้องถิ่นได้เข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในเรื่องของวิธีการวางแผนบริหาร
เวลาในการท�ำงาน เป็นต้น
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