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บทคัดย่ อ
การศึกษาเรื่ องปั จจัยด้ านการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เป็ นการวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative
Research) เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยแบบสอบถาม จากกลุม่ ตัวอย่าง คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับ
การเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จานวน
532 คน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ทดสอบสมมติฐานด้ วยสถิติการทดสอบ t - test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว(Oneway ANOVA หรื อ F-test) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้ านการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง
จังหวัด มหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =3.98,S.D.=0.86) เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านการวางแผน อยู่ในระดับมากที่สดุ ( =4.32,S.D.= 0.88) และ
ด้ านที่ มี ค่ า เฉลี่ ย ต่ า ที่ สุ ด คื อ ด้ านการจั ด การองค์ ก ร อยู่ ใ นระดั บ มาก ( =3.73,S.D.=0.81)
ประสิ ท ธิ ภ าพการจัด การงานคลัง ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอ าเภอเมื อ ง จั ง หวัด
มหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก( =4.15,S.D.=0.89) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านปริ มาณงาน อยู่ในระดับมาก ( =4.20, S.D.=0.85) และด้ านที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่สดุ คือ ด้ านเวลา อยู่ในระดับมาก( =4.05, S.D.=0.91) การทดสอบสมมติฐานปั จจัยส่วนบุคคลที่
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้ าน ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจาแนกตามตาแหน่ง และเงินเดือน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ปั จจัยด้ านการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การจัดการงาน
คลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม พบว่า ด้ านการวางแผน
และด้ านภาวการณ์เป็ นผู้นา ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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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.
Keywords : Management, Local government organization, Efficiency

บทนา (Introduction)
การจัดการการคลังแบบใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นของไทย หมายถึง การปฏิรูป
ระบบแบบเดิมที่ม่งุ เน้ นการควบคุม นับตังแต่
้ ควบคุมการได้ มาซึ่งรายได้ ควบคุมการใช้ จ่าย อีกทัง้
ยังรวมถึงการให้ ความสาคัญกับความสาเร็ จหรื อผลลัพธ์ ที่ได้ จากการทางานการองค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ซึ่งเป็ นภารกิจที่มีความยุ่งยากซับซ้ อน และมีปัจจัยสาคัญที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการ
การเงิ นการคลัง ที่ ดีหลายประการ ได้ แก่ การจัดทางบประมาณการบัญชี องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น และการติดตามตรวจสอบจนถึงการประเมินผลการทางาน การปฏิรูปการจัดการการเงิน
การคลังสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น จึงเกี่ยวข้ องกับการปรับปรุ งระบบงบประมาณ
และการระบบบัญ ชี ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น การคลัง ท้ อ งถิ่ น จึ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ หรื อ
กระบวนการในการจัดการอย่างหนึ่งที่เป็ นกลไกใน การงานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยการ
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น การงานคลังหรื อจัดการเกี่ ยวกับกิ จกรรมทางการคลังใน ด้ านต่างๆ ให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยจะต้ องวิเคราะห์ ถึงประเด็น หรื อตัวแปรของการต่างๆ เช่น การ
วางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้ าทางาน การอานวยการ การประสานงาน การรายงานและ
การ จัดทางบประมาณ รวมทังกระบวนการตั
้
ดสินใจ และระบบข้ อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
ด้ านต่าง ๆ เพื่อหาข้ อมูลสรุปในประเด็นปั ญหาแต่ละเรื่ องได้ แก่ ปั ญหาในการปฏิบตั ิงานเกิดจาก
ความไม่เข้ าใจและการขาดความรู้ในระเบียบเกี่ ยวกับการเงินการบัญชีของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน
ทาให้ การปฏิบตั ิงานการเงินและบัญชีไม่เป็ นปั จจุบนั และไม่ถกู ต้ อง การขาดขวัญ กาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งลักษณะงานมีความรับผิดชอบสูงเกินอานาจหน้ าที่ของผู้ปฏิบตั ิงาน เป็ นเหตุให้ เกิด
ข้ อบกพร่ องผิ ดพลาดทางด้ านงานงานคลังของหน่วยงานและการบันทึกบัญชีโดยระบบบันทึก
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System)
e-LAAS ผู้ปฏิ บตั ิงานส่วนมากขาดความรู้ ความเข้ าใจจากการวัดผลดาเนินงานและตรวจสอบ
ข้ อมูลในภาพรวมของทังประเทศ
้
การปฏิบตั งิ านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ ไม่ประสบผลสาเร็จ(มาลัย ฟั กเงิน และปริตา ธนสุกาญจน์, 2552)
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ นผู้วิจยั จึงเห็นว่าการจัดการด้ านงานคลังเป็ นเรื่ องสาคัญที่จะทา
ให้ การพัฒนาท้ องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ และปั จจัยการจัดหารายได้ ที่ ทาให้ ท้องถิ่นจะพึงได้ รับนัน้
ย่อมส่งผลถึงสถานะทางการคลังของท้ องถิ่นเอง ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาปั จจัยด้ านการจัดการที่
ส่ง ผลต่อประสิ ทธิ ภ าพการจัดการงานคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในเขตอาเภอเมื อง
จังหวัดมหาสารคาม เพื่อนาผลการศึกษามาประยุกต์ใช้ พฒ
ั นางบประมาณทาให้ ท้องถิ่นเข้ มแข็ง
เพิ่มมากขึ ้นและสามารถงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1.เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านการจัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
2.เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดมหาสารคาม
3.เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยสถานภาพส่วนบุคคล ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
4.เพื่อศึกษาปั จจัยด้ านการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
สมมติฐานของการวิจัย
1.ปั จจัยด้ านประชากรศาสตร์ แตกต่างกัน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
2.ปั จจัยด้ านการจัดการ แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม แตกต่างกัน
ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากร คือ พนักงานที่ปฏิบตั ิงานที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเงินและการคลังขององค์กร
ปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น ในเขตอ าเภอเมื อ ง จัง หวัด มหาสารคาม จ านวน 15 แห่ง โดยมี จ านวน
พนักงานที่ ปฏิ บัติง านของกองคลัง รวมทัง้ สิ น้ 532 คน โดยผู้วิจัยได้ ใช้ ประชากรทัง้ หมดใน
การศึกษาในครัง้ นี ้
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษาปั จจัยด้ านการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
มีขอบเขตในการศึกษา ดังนี ้
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ 1.เพศ 2.อายุ 3.ระดับการศึกษา 4.ตาแหน่ง 5.เงินเดือน ปั จจัย
ด้ านการจัดการ 1.การวางแผน (Planning) 2.การจัดการองค์กร (Organizing)3.ภาวะการเป็ นผู้นา
(Leading) 4.การควบคุม (Controlling) ที่มา : Louis Allen (1958, p. 46)
3.2 ตัวแปรตาม ได้ แก่ ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
เขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. คุณภาพของงาน (Quality) 2. ปริ มาณงาน (Quantity) 3.
เวลา (Time) 4. ค่าใช้ จา่ ย (Costs)

กรอบแนวคิดของงานวิจัย
ปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขต
อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเป็ นทฤษฎี การจัดการที่สร้ างประสิทธิภาพให้ กับองค์กร (
POLC) ตามแนวคิดของ Louis Allen (1958, p. 46) จานวน 4 ด้ านได้ แก่ 1.การวางแผน
(Planning) 2.การจัดการองค์กร (Organizing) 3.ภาวะการเป็ นผู้นา (Leading) 4.การควบคุม
(Controlling)และใช้ ตวั ชี ้วัดแนวคิดประสิทธิภาพของ Peterson and Plowman (1989, p. 325)
จานวน 4 ด้ าน ได้ แก่ 1. คุณภาพของงาน (Quality) 2. ปริ มาณงาน (Quantity) 3. เวลา (Time)
4. ค่าใช้ จา่ ย (Costs)
สถานภาพส่ วนบุคคล
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.ตาแหน่ง
5.เงินเดือน
ปั จจัยด้ านการจัดการ
1.การวางแผน (Planning)
2.การจัดการองค์กร (Organizing)
3.ภาวะการเป็ นผู้นา (Leading)
4.การควบคุม (Controlling)
ที่มา : Louis Allen (1958, p. 46)

ประสิทธิภาพการจัดการงานคลัง
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
1. คุณภาพของงาน (Quality)
2. ปริมาณงาน (Quantity)
3. เวลา (Time)
4. ค่าใช้ จ่าย (Costs)
ที่มา : Peterson and Plowman (1989,
p. 325)

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิภาพ เป็ นคาศัพท์ที่ใช้ อย่าง กว้ างขวางไม่ว่าจะเป็ นวงการธุรกิจและรัฐกิจ โดย
สามารถให้ คาจากัดความของประสิทธิภาพ คือ การเปรี ยบเทียบระหว่างผลผลิตที่ได้ กบั ทรัพยากร
ที่ใช้ ไป หรื อเปรี ยบเทียบระหว่าง Output กับ Input โดยใช้ ทรัพยากร ปั จจัยต่าง ๆ รวมถึงกาลังคน
อย่างคุ้มค่าที่สดุ มีการสูญเปล่าน้ อยที่สดุ อีกทังในการด
้
าเนินการเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายขององค์กร
โดยผลที่ได้ นนดี
ั ้ แค่ไหน อย่างไร ซึ่งอาจเปรี ยบเทียบได้ หลายมิติ เช่น มิติทางเศรษฐศาสตร์ โดย
ไม่ใช่เพียงเรื่ องเงินแต่อย่างเดียว แต่หมายถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่ใช้ ในกระบวนการผลิตนันๆ
้ ด้ วย เช่น
เวลาหรื อวัตถุดิบ มิติทางการอาจพิจารณาจากความพึงพอใจของสมาชิกในองค์กรต่อวิธีการเพื่อ

บรรลุเป้าหมาย มิติทางสังคมอาจพิจารณาจากผลการสะท้ อนกลับ (สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ,2558,
หน้ า120) ในขณะที่ พิทยา บวรวัฒนา (2558, หน้ า 181) กล่าวว่า ประสิทธิภาพหมายถึง
อัตราส่วนที่สะท้ อนให้ เห็นการเปรี ยบเทียบระหว่างการปฏิบตั ิงานหนึ่งหน่วยต่อค่าใช้ จ่ายที่ต้องเสีย
ไปสาหรับการปฏิ บัติง านหนึ่ง หน่วยนัน้ ๆ และสอดคล้ องกับ ประสิทธิ ภาพในการปฏิ บัติง าน
หมายถึง ความสัมพันธ์ในแง่บวกกับสิ่งที่ทมุ่ เทให้ กบั งานซึง่ ประสิทธิภาพในการทางานนันมองจาก
้
แง่มมุ ของการทางานแต่ละบุคคล โดยพิจารณาเปรี ยบเทียบกับสิ่งที่ให้ กบั งาน เช่น กาลังงานกับ
ผลลัพธ์ที่ได้ จากงานนัน้ (ติน ปรัชญพฤทธิ์, 2560,หน้ า 77) และสอดคล้ องกับวิรัช สงวนวงศ์วาน
,2559,หน้ า10) ได้ กล่าวถึง ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน หมายถึง การมีสมรรถนะสูง สามารถมี
ระบบการทางานสร้ างสมทรัพยากรและความมัง่ คัง่ เก็บไว้ ภายในเพื่อขยายตัวต่อไปและเพื่อเอาไว้
สาหรับรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดวิกฤตการณ์จากภายนอกได้ ด้วย
แนวคิดเกี่ยวกับองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
การปกครองส่วนท้ องถิ่ น คือ การปกครองซึ่ง ราชการส่วนกลางได้ ม อบอานาจในการ
ปกครองและกิจการงานให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในขอบเขตอานาจหน้ าที่และพื ้นที่ของ
ตนที่ กาหนดไว้ ตามกฎหมาย โดยมี ความเป็ นอิ สระตามสมควรไม่ต้องอยู่ในบัง คับ บัญชาของ
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนกลางเป็ นเพี ยงคอยกากับดูแลให้ องค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่ น
ดาเนินกิจการไปด้ วยความเรี ยบร้ อย หรื ออี กนัยหนึ่งการปกครองส่วนท้ องถิ่ น คือ การกระจาย
อานาจของราชการส่วนกลางเพื่ อ ให้ ประชาชนในท้ องถิ่ นนัน้ ๆ ได้ ป กครองตนเอง ตามระบบ
ประชาธิ ป ไตย ซึ่ง เป็ นอิ ส ระต่า งหากจากการปกครองของราชการส่ว นกลาง ที่ ใ ห้ อ านาจแก่
ประชาชนในท้ องถิ่นได้ ปกครองตนเอง
สรุ ปได้ ว่า การปกครองท้ องถิ่นเป็ นการปกครองซึ่งรัฐบาลกระจายอานาจให้ ท้องถิ่นใด
ท้ องถิ่นหนึง่ หรื อหลายๆ ท้ องถิ่นเป็ นผู้ดาเนินการภายในขอบเขต กิจกรรมที่รัฐมอบหมายให้ กระทา
ได้ การปกครองในลักษณะนี ้ถึงแม้ จะมีอิสระในการดาเนิน กิจกรรมของท้ องถิ่นเอง เช่น การตรา
กฎหมายของท้ องถิ่น ระเบียบ ข้ อบังคับและบทบัญญัติที่บงั คับในท้ องถิ่นตลอดจน นโยบายต่าง ๆ
โดยไม่ขัด ต่อ กฎหมายหรื อ ข้ อบัง คับ อื่ น ใดของรั ฐ และมิ ใ ช่เ ป็ นอิ สระในการด าเนิ น กิ จ การทุก
ประเภทในท้ องถิ่นใดโดยสิ ้นเชิง นอกจากนี ้ เพื่อให้ การดาเนินการเป็ นไปโดยอิสระ การปกครอง
ท้ องถิ่นจาเป็ นต้ องมีองค์กรหรื อหน่วยงานรับผิดชอบในการปกครองท้ องถิ่นและ เพื่อให้ ตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชน ในการปกครองท้ องถิ่นจะต้ องมีประชาชนร่ วม ดาเนินการไม่ว่าใน
ฐานะผู้ปกครองท้ องถิ่น ผู้เลือกตัวแทนเข้ ามาปกครอง ผู้กาหนดเสนอแนะ นโยบาย ผู้ควบคุม หรื อ
ผู้เข้ าร่วมในรูปอื่นก็ตาม
แนวคิดเกี่ยวกับการคลังท้ องถิ่น
1. ความหมายของการคลังท้ องถิ่น

การคลังท้ องถิ่นเป็ นเครื่ องมือหรื อกระบวนการในการจัดการอันหนึ่งที่เป็ นกลไกสาคัญการ
งานเพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การปกครองท้ องถิ่ น ดังนันการคลั
้
งท้ องถิ่นจึงมี ความสาคัญต่อ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นอย่างมากที่จะช่วยให้ สามารถงานได้ อย่าง ประสิทธิ ภ าพท้ องถิ่นมี
ความเจริ ญก้ าวหน้ าและสามารถให้ บริ การและตอบสนองความต้ องการ ของประชาชนในท้ องถิ่น
ได้ เป็ นอย่างดี มีนกั วิชาการได้ ให้ ความหมายเกี่ยวกับการคลังท้ องถิ่น (Local Finance)
สรุ ปได้ ว่า การคลังท้ องถิ่น หมายถึง การระดมกาลังแรงคน สิ่งของ ทรัพย์สิน ที่ดิน เพื่อ
จัดทาบริ การสาธารณะให้ แก่ประชาชนในท้ องถิ่น ซึ่งการงานคลังขององค์กรปกครองส่วน ท้ องถิ่น
ต้ องพิจารณาถึงการจัดหารายได้ เพื่อกาหนดรายจ่าย และการจัดทางบประมาณ การจัดซื ้อวัสดุ
การว่าจ้ าง การบัญชี และการตรวจบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น โดยมุ่งเน้ นในการแก้ ไข
ปั ญหาปั ญหาและตอบสนองความต้ องการของประชาชนในท้ องถิ่นตัวเอง
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาปั จจัยด้ านการจัดการที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม สามารถสรุปผลได้ ดงั นี ้
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 280 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 52.60 อายุ 36 – 45 ปี จานวน 212 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.80 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี
จานวน 233 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.80 ตาแหน่งจ้ างเหมาบริ การทัว่ ไป/พนักงานจ้ างทัว่ ไป จานวน
211 คน คิดเป็ นร้ อยละ 39.70 และมีเงินเดือน16,001 – 32,000 บาท จานวน 234 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 44.00
ปั จจัยด้ านการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ตอนที่ 2 ปั จจัยด้ านการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานปั จจัยด้ านการจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมและรายด้ าน
ปั จจัยด้ านการจัดการของ
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1.ด้ านการวางแผน
2.ด้ านการจัดการองค์กร
3.ด้ านภาวะการเป็ นผู้นา
4.ด้ านการควบคุม
เฉลี่ย

4.32
3.73
3.83
4.06
3.98

S.D.

ระดับการจัดการ

0.88
0.81
0.86
0.87
0.86

มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 1 ผลการวิเ คราะห์ พ บว่า ปั จ จัย ด้ า นการจัด การขององค์ ก รปกครองส่ว น
ท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =3.98,S.D.=0.86)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านการวางแผน อยู่ในระดับมากที่สุด
( =4.32, S.D.= 0.88) ลาดับถัดมา ด้ านการควบคุม อยู่ในระดับมาก ( =4.06, S.D.= 0.87),
ด้ านภาวะการเป็ นผู้นา อยู่ในระดับมาก ( =3.83, S.D.= 0.86) และด้ านการจัดการองค์กร อยู่ใน
ระดับมาก ( =3.73, S.D.=0.81
ตอนที่ 3 ประสิ ทธิ ภาพการจัดการงานคลัง ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในเขตอาเภอเมื อง
จังหวัด มหาสารคาม
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขต อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ในภาพรวมและรายด้ าน
ประสิทธิภาพการจัดการงานคลังของ
ระดับประสิทธิภาพ
S.D.
องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
การจัดการงานคลัง
1.ด้ านคุณภาพของงาน
4.19 0.90
มาก
2.ด้ านปริมาณงาน
4.20 0.85
มาก
3.ด้ านเวลา
4.05 0.91
มาก
4.ด้ านค่าใช้ จา่ ย
4.17 0.89
มาก
เฉลี่ย
4.15 0.89
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพการจัดการงานคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่ นในเขตอาเภอเมื อง จัง หวัดมหาสารคาม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.15,
S.D.=0.89)เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านที่มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ ด้ านปริ มาณงาน อยู่ในระดับ
มาก ( =4.20, S.D.=0.85) ลาดับถัดมา ด้ านคุณภาพของงาน อยู่ในระดับมาก ( =4.19,
S.D.=0.90), ด้ านค่าใช้ จ่ายอยู่ในระดับมาก ( =4.17, S.D.=0.89) และด้ านเวลา อยู่ในระดับมาก
( =4.05, S.D.=0.91)
ตอนที่ 4 การทดสอบสมมุติฐานปั จจัยด้ านการจัดการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ การจัดการงานคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการงานคลัง
ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จาแนกตามเพศ
ประสิทธิภาพการจัดการงานคลัง
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
1.ด้ านคุณภาพของงาน
2.ด้ านปริมาณงาน
3.ด้ านเวลา
4.ด้ านค่าใช้ จา่ ย
เฉลี่ย

ชาย
S.D.
4.18 0.40
4.19 0.45
3.94 0.41
4.09 0.39
4.10 0.20

จาแนกตามเพศ
หญิง
S.D.
4.16 0.39
4.21 0.43
3.95 0.40
4.13 0.37
4.12 0.21

t

sig

0.599
0.500
0.465
1.354
0.848

0.550
0.617
0.642
0.176
0.397

( P < 0.05 )
จากตารางที่ 3 แสดงผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
จัดการงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จาแนก
ตามเพศ โดยภาพรวมและรายด้ านไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1.ควรศึกษาปั จจัยด้ านค่านิยมร่ วมที่มีความสัมพันธ์ กบั ประสิทธิภาพการจัดการงานคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
2.ควรมี การศึกษาเปรี ยบเที ยบปั จ จัยที่ ส่ง ผลต่อประสิทธิ ภ าพการจัดการงานคลัง ของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม กับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
จังหวัด อื่น ๆ เพื่อนาข้ อมูลมาปรับปรุงนโยบายการจัดการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
3.ควรทาการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างจัดการงานคลังกับคุณภาพการให้ บริ การของ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในเขตอาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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