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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัด้านการจดัการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการงานคลงัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัมหาสารคาม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) เก็บรวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถาม จากกลุม่ตวัอย่าง คือ พนกังานที่ปฏิบตัิงานเก่ียวกับ
การเงินและการคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม จ านวน 
532 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ t - test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(One-
way ANOVA หรือ F-test) และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการศกึษา พบว่า ปัจจยัด้านการจดัการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก(  =3.98,S.D.=0.86) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียสงูสดุคือ ด้านการวางแผน อยู่ในระดบัมากที่สดุ (  =4.32,S.D.= 0.88) และ

ด้านที่ มีค่า เฉลี่ ยต ่ าที่ สุดคือ ด้านการจัดการองค์กร อยู่ ในระดับมาก (  =3.73,S.D.=0.81)
ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

มหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก(  =4.15,S.D.=0.89) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ี

มีค่าเฉลี่ยสงูสดุคือ ด้านปริมาณงาน อยู่ในระดบัมาก (  =4.20, S.D.=0.85) และด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่า

ที่สดุคือ ด้านเวลา อยู่ในระดับมาก(  =4.05, S.D.=0.91) การทดสอบสมมติฐานปัจจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เม่ือจ าแนกตามเพศ อาย ุและระดบัการศกึษา โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เม่ือจ าแนกตามต าแหน่ง และเงินเดือน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ปัจจยัด้านการจดัการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การจดัการงาน
คลงัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ด้านการวางแผน 
และด้านภาวการณ์เป็นผู้น า สง่ผลต่อประสทิธิภาพการจดัการงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 



ค าส าคัญ : การจดัการ, องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน, ประสิทธิภาพ 
1นกัศกึษาหลกัสตูร บริหารธุรกิจมหาบณัทิต  มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดั
นครราชสมีา Email : 6324101404@rumail.ru.ac.th 

2 อาจารย์ประจ าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง  Email : 6324101421@rumail.ru.ac.th 
 

Abstract 
 

 This study the Management Factors Affecting Efficiency Fiscal Management of  
Subdistrict Administrative Organization in Muang District MahaSarakham Province. 
Quantitative Research collected data with questionnaires. From the sample group were 
employees working on finance and finance of local administrative organizations in 
Muang district. Maha Sarakham Province consisted of 532 people. The statistics used in 
the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The hypothesis 
was tested using t-test statistics, One-way ANOVA (F-test) and Multiple Regression 
Analysis. 
 The results showed that the Factors Affecting Efficiency Fiscal Management of  
Subdistrict Administrative Organization in Muang District MahaSarakham Province. 

Overall was at a high level (  =3.98, S.D.=0.86) when considered each aspect 

specifically, Planning was at a most level (  =4.32,S.D.= 0.88)and lowest average 

Organizing was at a high level(  =3.73, S.D.=0.81)Efficiency Fiscal Management of 
Subdistrict Administrative Organization in Muang District MahaSarakham Province. 

Overall was at a high level (  =4.15,S.D.=0.89)when considered each aspect 

specifically, Quantity was at a high level (  =4.20, S.D.=0.85) and lowest average Time 

was at a high level (  =4.05, S.D.=0.91) The hypothesis of personal Factors Affecting 
Efficiency Fiscal Management of  Subdistrict Administrative Organization in Muang 
District MahaSarakham Province.  By Sex, Age and Education, overall and each aspect 
were not significantly different at the 0.05 level. By position and salary There was a 
statistically significant difference at the 0.05 level.  the Management Factors Affecting 
Efficiency Fiscal Management of  Subdistrict Administrative Organization in Muang 
District MahaSarakham Province. found that planning and leadership Affecting 
Efficiency Fiscal Management of Subdistrict Administrative Organization in Muang 
District MahaSarakham Province. 
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บทน า (Introduction) 
 การจดัการการคลงัแบบใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินของไทย หมายถึง การปฏิรูป 
ระบบแบบเดิมท่ีมุ่งเน้นการควบคมุ นบัตัง้แตค่วบคมุการได้มาซึ่งรายได้ ควบคมุการใช้จ่าย อีกทัง้ 
ยงัรวมถึงการให้ความส าคญักับความส าเร็จหรือผลลพัธ์ท่ีได้จากการท างานการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นภารกิจท่ีมีความยุ่งยากซบัซ้อน และมีปัจจยัส าคญัท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการ
การเงินการคลังท่ีดีหลายประการ ได้แก่ การจัดท างบประมาณการบัญชีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และการติดตามตรวจสอบจนถึงการประเมินผลการท างาน การปฏิรูปการจดัการการเงิน
การคลงัสมยัใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จึงเก่ียวข้องกับการปรับปรุงระบบงบประมาณ
และการระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การคลังท้องถ่ินจึงเป็นเคร่ืองมือหรือ
กระบวนการในการจดัการอย่างหนึ่งท่ีเป็นกลไกใน การงานเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ของหน่วยการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน การงานคลังหรือจัดการเก่ียวกับกิจกรรมทางการคลังใน ด้านต่างๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจะต้องวิเคราะห์ ถึงประเด็น หรือตวัแปรของการต่างๆ เช่น การ
วางแผน การจดัองค์การ การจดัคนเข้าท างาน การอ านวยการ การประสานงาน การรายงานและ
การ จดัท างบประมาณ รวมทัง้กระบวนการตดัสินใจ และระบบข้อมลูของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
ด้านต่าง ๆ เพ่ือหาข้อมลูสรุปในประเด็นปัญหาแต่ละเร่ืองได้แก่ ปัญหาในการปฏิบตัิงานเกิดจาก
ความไม่เข้าใจและการขาดความรู้ในระเบียบเก่ียวกบัการเงินการบญัชีของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
ท าให้การปฏิบตัิงานการเงินและบญัชีไม่เป็นปัจจุบนัและไม่ถกูต้อง การขาดขวญั ก าลงัใจในการ
ปฏิบตัิงาน ซึ่งลกัษณะงานมีความรับผิดชอบสูงเกินอ านาจหน้าท่ีของผู้ปฏิบตัิงาน เป็นเหตใุห้เกิด 
ข้อบกพร่องผิดพลาดทางด้านงานงานคลังของหน่วยงานและการบนัทึกบญัชีโดยระบบบนัทึก
บญัชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (Electronic Local Administrative Accounting System) 
e-LAAS ผู้ปฏิบตัิงานส่วนมากขาดความรู้ความเข้าใจจากการวัดผลด าเนินงานและตรวจสอบ
ข้อมลูในภาพรวมของทัง้ประเทศ การปฏิบตังิานการคลงัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตามระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ไมป่ระสบผลส าเร็จ(มาลยั ฟักเงิน และปริตา ธนสกุาญจน์, 2552) 
  ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้นผู้วิจยัจงึเห็นวา่การจดัการด้านงานคลงัเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะท า
ให้ การพฒันาท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ และปัจจยัการจดัหารายได้ท่ีท าให้ท้องถ่ินจะพึงได้รับนัน้ 
ย่อมส่งผลถึงสถานะทางการคลงัของท้องถ่ินเอง ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาปัจจัยด้านการจัดการท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดัมหาสารคาม เพ่ือน าผลการศกึษามาประยุกต์ใช้พฒันางบประมาณท าให้ท้องถ่ินเข้มแข็ง
เพิ่มมากขึน้และสามารถงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ 



 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านการจดัการงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพการจดัการงานคลงัขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 3.เพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัสถานภาพส่วนบคุคล ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการงานคลงั
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 4.เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านการจดัการท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการงานคลงัขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1.ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ แตกตา่งกนั ส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการงานคลงัของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม แตกตา่งกนั 
 2.ปัจจยัด้านการจดัการ แตกตา่งกนั สง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการงานคลงัขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม แตกตา่งกนั 
 

ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากร คือ พนกังานท่ีปฏิบตัิงานท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวกบัการเงินและการคลงัขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จ านวน 15 แห่ง โดยมีจ านวน
พนักงานท่ีปฏิบัติงานของกองคลัง รวมทัง้สิน้ 532 คน โดยผู้ วิจัยได้ใช้ประชากรทัง้หมดใน
การศกึษาในครัง้นี ้ 
 
ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 การศึกษาปัจจัยด้านการจดัการท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการงานคลงัขององค์กร
ปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 มีขอบเขตในการศกึษา ดงันี ้ 
 3.1 ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 1.เพศ 2.อาย ุ3.ระดบัการศกึษา 4.ต าแหน่ง 5.เงินเดือน ปัจจยั
ด้านการจดัการ 1.การวางแผน (Planning) 2.การจดัการองค์กร (Organizing)3.ภาวะการเป็นผู้น า 
(Leading) 4.การควบคมุ (Controlling) ท่ีมา : Louis Allen (1958, p. 46) 
 3.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพการจดัการงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 1. คณุภาพของงาน (Quality) 2. ปริมาณงาน (Quantity) 3. 
เวลา (Time) 4. คา่ใช้จา่ย (Costs)  
 



  



กรอบแนวคิดของงานวิจัย 
 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจดัการงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็นทฤษฎีการจัดการท่ีสร้างประสิทธิภาพให้กับองค์กร  ( 
POLC) ตามแนวคิดของ Louis Allen (1958, p. 46) จ านวน 4 ด้านได้แก่ 1.การวางแผน 
(Planning) 2.การจดัการองค์กร (Organizing) 3.ภาวะการเป็นผู้น า (Leading) 4.การควบคมุ 
(Controlling)และใช้ตวัชีว้ดัแนวคิดประสิทธิภาพของ Peterson and Plowman (1989, p. 325)
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่  1. คณุภาพของงาน (Quality) 2. ปริมาณงาน (Quantity) 3. เวลา (Time)  
4. คา่ใช้จา่ย (Costs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพ 
 ประสิทธิภาพ เป็นค าศพัท์ท่ีใช้อย่าง กว้างขวางไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจและรัฐกิจโดย
สามารถให้ค าจ ากดัความของประสิทธิภาพ คือ การเปรียบเทียบระหว่างผลผลิตท่ีได้กบัทรัพยากร
ท่ีใช้ไป หรือเปรียบเทียบระหว่าง Output กบั Input โดยใช้ทรัพยากร ปัจจยัตา่ง ๆ รวมถึงก าลงัคน
อยา่งคุ้มคา่ท่ีสดุ มีการสญูเปลา่น้อยท่ีสดุอีกทัง้ในการด าเนินการเพ่ือให้บรรลเุป้าหมายขององค์กร
โดยผลท่ีได้นัน้ดีแค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรียบเทียบได้หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์โดย
ไมใ่ชเ่พียงเร่ืองเงินแตอ่ยา่งเดียว แตห่มายถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีใช้ในกระบวนการผลิตนัน้ๆ ด้วย เช่น 
เวลาหรือวตัถดุิบ มิติทางการอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการเพ่ือ

ประสิทธิภาพการจัดการงานคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 
 

1. คณุภาพของงาน (Quality) 
2. ปริมาณงาน (Quantity) 
3. เวลา (Time) 
 4. คา่ใช้จ่าย (Costs) 
ท่ีมา : Peterson and Plowman (1989,  
        p. 325) 

ปัจจัยด้านการจัดการ 
1.การวางแผน (Planning)  
2.การจดัการองค์กร (Organizing)  
3.ภาวะการเป็นผู้น า (Leading) 
4.การควบคมุ (Controlling) 
ท่ีมา : Louis Allen  (1958, p. 46) 
 

สถานภาพส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ 
3.ระดบัการศกึษา  
4.ต าแหนง่  
5.เงินเดือน 
 

  



บรรลุเป้าหมาย มิติทางสงัคมอาจพิจารณาจากผลการสะท้อนกลบั (สมบรูณ์ ศิริสรรหิรัญ,2558,
หน้า120)  ในขณะท่ี พิทยา บวรวฒันา (2558, หน้า 181) กล่าวว่า ประสิทธิภาพหมายถึง 
อตัราสว่นท่ีสะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบระหวา่งการปฏิบตัิงานหนึ่งหน่วยตอ่คา่ใช้จ่ายท่ีต้องเสีย
ไปส าหรับการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยนัน้ ๆ  และสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง ความสมัพนัธ์ในแง่บวกกบัสิ่งท่ีทุม่เทให้กบังานซึง่ประสิทธิภาพในการท างานนัน้มองจาก
แง่มมุของการท างานแตล่ะบคุคล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกบัสิ่งท่ีให้กบังาน เช่น ก าลงังานกับ
ผลลพัธ์ท่ีได้จากงานนัน้ (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2560,หน้า 77) และสอดคล้องกบัวิรัช สงวนวงศ์วาน
,2559,หน้า10) ได้กลา่วถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน หมายถึง การมีสมรรถนะสงู สามารถมี
ระบบการท างานสร้างสมทรัพยากรและความมัง่คัง่เก็บไว้ภายในเพ่ือขยายตวัตอ่ไปและเพ่ือเอาไว้
ส าหรับรองรับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดวิกฤตการณ์จากภายนอกได้ด้วย  
 

แนวคิดเก่ียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ การปกครองซึ่งราชการส่วนกลางได้มอบอ านาจในการ
ปกครองและกิจการงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในขอบเขตอ านาจหน้าท่ีและพืน้ท่ีของ
ตนท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมาย โดยมีความเป็นอิสระตามสมควรไม่ต้องอยู่ในบังคับบัญชาของ
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนกลางเป็นเพียงคอยก ากับดูแลให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน
ด าเนินกิจการไปด้วยความเรียบร้อย หรืออีกนัยหนึ่งการปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ การกระจาย
อ านาจของราชการส่วนกลางเพ่ือให้ประชาชนในท้องถ่ินนัน้ ๆ ได้ปกครองตนเอง ตามระบบ
ประชาธิปไตย ซึ่งเป็นอิสระต่างหากจากการปกครองของราชการส่วนกลาง ท่ีให้ อ านาจแก่
ประชาชนในท้องถ่ินได้ปกครองตนเอง 
 สรุปได้ว่า การปกครองท้องถ่ินเป็นการปกครองซึ่งรัฐบาลกระจายอ านาจให้ท้องถ่ินใด 
ท้องถ่ินหนึง่หรือหลายๆ ท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการภายในขอบเขต กิจกรรมท่ีรัฐมอบหมายให้กระท า
ได้การปกครองในลักษณะนีถ้ึงแม้จะมีอิสระในการด าเนินกิจกรรมของท้องถ่ินเอง เช่น การตรา
กฎหมายของท้องถ่ิน ระเบียบ ข้อบงัคบัและบทบญัญัติท่ีบงัคบัในท้องถ่ินตลอดจน นโยบายตา่ง ๆ 
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับอ่ืนใดของรัฐและมิใช่เป็นอิสระในการด าเนิน กิจการทุก
ประเภทในท้องถ่ินใดโดยสิน้เชิง นอกจากนี ้เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปโดยอิสระ การปกครอง
ท้องถ่ินจ าเป็นต้องมีองค์กรหรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปกครองท้องถ่ินและ เพ่ือให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ในการปกครองท้องถ่ินจะต้องมีประชาชนร่วม ด าเนินการไม่ว่าใน
ฐานะผู้ปกครองท้องถ่ิน ผู้ เลือกตวัแทนเข้ามาปกครอง ผู้ก าหนดเสนอแนะ นโยบาย ผู้ควบคมุ หรือ
ผู้ เข้าร่วมในรูปอ่ืนก็ตาม  
 

แนวคิดเก่ียวกับการคลังท้องถิ่น 
 1. ความหมายของการคลังท้องถิ่น 



 การคลงัท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือหรือกระบวนการในการจดัการอนัหนึ่งท่ีเป็นกลไกส าคญัการ
งานเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์การปกครองท้องถ่ิน ดงันัน้การคลงัท้องถ่ินจึงมีความส าคญัตอ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอย่างมากท่ีจะช่วยให้สามารถงานได้อย่าง ประสิทธิภาพท้องถ่ินมี
ความเจริญก้าวหน้าและสามารถให้บริการและตอบสนองความต้องการ ของประชาชนในท้องถ่ิน
ได้เป็นอยา่งดี มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายเก่ียวกบัการคลงัท้องถ่ิน (Local Finance) 
 สรุปได้ว่า การคลงัท้องถ่ิน หมายถึง การระดมก าลงัแรงคน สิ่งของ ทรัพย์สิน ท่ีดิน เพ่ือ
จดัท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน ซึ่งการงานคลงัขององค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน
ต้องพิจารณาถึงการจดัหารายได้เพ่ือก าหนดรายจ่าย และการจดัท างบประมาณ การจดัซือ้วสัด ุ
การว่าจ้าง การบญัชี และการตรวจบญัชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมุ่งเน้นในการแก้ไข
ปัญหาปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินตวัเอง 
 

สรุปผลการศึกษา 
 จากการศกึษาปัจจยัด้านการจดัการท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการงานคลงัของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม สามารถสรุปผลได้ดงันี ้
 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 280 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.60 อาย ุ36 – 45 ปี จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 39.80 ระดบัการศกึษาปริญญาตรี 
จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ 43.80 ต าแหน่งจ้างเหมาบริการทัว่ไป/พนกังานจ้างทัว่ไป จ านวน 
211 คน คิดเป็นร้อยละ 39.70 และมีเงินเดือน16,001 – 32,000 บาท จ านวน 234 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.00 
ปัจจยัด้านการจดัการขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 

ตอนท่ี 2 ปัจจยัด้านการจดัการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
มหาสารคาม 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปัจจยัด้านการจดัการขององค์กรปกครอง  
สว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ในภาพรวมและรายด้าน 
 

ปัจจัยด้านการจัดการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    S.D. ระดับการจัดการ 

1.ด้านการวางแผน 4.32 0.88 มากท่ีสดุ 

2.ด้านการจดัการองค์กร 3.73 0.81 มาก 

3.ด้านภาวะการเป็นผู้น า 3.83 0.86 มาก 

4.ด้านการควบคมุ 4.06 0.87 มาก 

เฉล่ีย 3.98 0.86 มาก 
 



 

 จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยด้านการจัดการขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (   =3.98,S.D.=0.86) 
เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการวางแผน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 

(   =4.32, S.D.= 0.88) ล าดบัถดัมา ด้านการควบคมุ อยู่ในระดบัมาก (   =4.06, S.D.= 0.87), 

ด้านภาวะการเป็นผู้น า อยู่ในระดบัมาก (   =3.83, S.D.= 0.86) และด้านการจดัการองค์กร อยู่ใน

ระดบัมาก (   =3.73, S.D.=0.81 
 

ตอนท่ี 3 ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง 
จงัหวดั มหาสารคาม 

 
ตารางท่ี 2 แสดงคา่เฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพการจดัการงานคลงัขององค์กร 

ปกครองสว่นท้องถ่ินในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม ในภาพรวมและรายด้าน 
ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    S.D. 
ระดับประสิทธิภาพ 
การจัดการงานคลัง 

1.ด้านคณุภาพของงาน 4.19 0.90 มาก 
2.ด้านปริมาณงาน 4.20 0.85 มาก 

3.ด้านเวลา 4.05 0.91 มาก 

4.ด้านคา่ใช้จา่ย 4.17 0.89 มาก 
เฉล่ีย 4.15 0.89 มาก 

 

 
 

 จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์พบวา่ประสิทธิภาพการจดัการงานคลงัขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =4.15, 
S.D.=0.89)เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ด้านปริมาณงาน อยู่ในระดบั

มาก (   =4.20, S.D.=0.85) ล าดบัถัดมา ด้านคณุภาพของงาน อยู่ในระดบัมาก  (   =4.19, 

S.D.=0.90), ด้านคา่ใช้จ่ายอยู่ในระดบัมาก (  =4.17, S.D.=0.89) และด้านเวลา อยู่ในระดบัมาก

(   =4.05, S.D.=0.91) 
ตอนท่ี 4 การทดสอบสมมตุิฐานปัจจยัด้านการจดัการท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพ การจดัการงานคลงั

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
  



ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบคุคลท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิภาพการจดัการงานคลงั
ของ 
   องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม จ าแนกตามเพศ 
 

ประสิทธิภาพการจัดการงานคลัง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จ าแนกตามเพศ 
t sig ชาย หญิง 

   S.D.    S.D. 

1.ด้านคณุภาพของงาน 4.18 0.40 4.16 0.39 0.599 0.550 
2.ด้านปริมาณงาน 4.19 0.45 4.21 0.43 0.500 0.617 
3.ด้านเวลา 3.94 0.41 3.95 0.40 0.465 0.642 
4.ด้านคา่ใช้จา่ย 4.09 0.39 4.13 0.37 1.354 0.176 

เฉล่ีย 4.10 0.20 4.12 0.21 0.848 0.397 
 

 ( P < 0.05 ) 
จากตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

จดัการงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม จ าแนก
ตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.05  
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1.ควรศกึษาปัจจยัด้านคา่นิยมร่วมท่ีมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิภาพการจดัการงานคลงั
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
 2.ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จงัหวดั   อ่ืน ๆ เพ่ือน าข้อมลูมาปรับปรุงนโยบายการจดัการองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
 3.ควรท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างจัดการงานคลังกับคุณภาพการให้บริการของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 
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