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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วน
ตําบลในจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานคลังของ
องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี และเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการ
บริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล เครื่องมือที่
ใช้เป็นแบบสอบถามแบบช้ันภูมิจากประชากรจํานวน 1,200 คน กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 300 คน สถิติที่ใช้
ได้แก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การทดสอบค่าที  การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  และเมื่อพบความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่  
 จากผลการวิจัยพบว่า   
 1. ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี 
ตําแหน่งข้าราชการ ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้อยู่ระหว่าง 15,001-20,000 บาท      มีระยะเวลา
ในการทํางานมากกว่า 10 ปีขึ้นไป และส่วนใหญ่สังกัดอยู่ในองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง  

 2. ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี มีต่อการ
บริหารงานด้านงานคลังภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าบุคลากรสังกัด
องค์การบริหารส่วนตําบล มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านงานคลัง ในระดับปานกลาง  

 3. ผลการทดสอบสมมุติฐานบุคลากรที่มี เพศ อายุ ตําแหน่งงาน ระดับการศึกษา รายได้ 
ระยะเวลาในการทํางาน  และขนาดองค์การบริหารส่วนตําบลต่างกันมีหลักการบริหารงานด้านงานคลัง
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were 1) to study the staff’s opinions toward 
the fiscal management of sub-district administrative organization, Pathum Thani 
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province, and 2) to compare the level of staff’s opinions toward the fiscal 
management of sub-district administrative  organization, Pathum Thani province, The 
population was consisted of 1,200 people. The instrument used in this research was 
a questionnaire. Data was collected through the questionnaire which had a sample 
of 300 people. The statistical analysis was carried out in order to obtain the values on 
percentage, mean, standard deviation, t-test, one way ANOVA (F-test), and Scheffe test 
by using the significant level of .05. 
 The results of this research found that: 
 1.  The majority of the sample group were female, aged between 30 and 40 
years old, employed in the public sectors as SAO officers, held a bachelor’s degree, 
the average income per month range from 15,001 to 20,000 baht, working period 
more than 10 years, and worked in the medium size of SAO. 
 2. Overall and each aspect, the staff’s opinions toward the fiscal 
management of sub-district administrative organization, Pathum Thani province were 
found at moderate level. 
 3. There were difference between the individual factors which consisted of 
gender, age, working positions, level of education, income, working period, and size 
of SAO and the  opinions toward the fiscal management at the significant level of 
.05. 
 
คําสําคัญ   
 งานคลัง   องค์การบริหารส่วนตําบล   การบริหารงานคลัง 
  
ความสาํคญัของปัญหา 
  ปัจจุบันการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคม และ
การเมือง “การกระจายอํานาจ” เป็นคําหรือสิ่งที่คนในสังคมไทยให้ความสนใจและติดตามเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ภายหลังที่ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เป็น
รัฐธรรมนูญที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับการกระจายอํานาจและการปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจนที่สุดฉบับ
หน่ึง และเป็นผลสืบเน่ืองมาถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ทําให้การกระจาย
อํานาจมีความชัดเจนย่ิงขึ้น ในหมวด 14 สําหรับการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal 
Institution) เรียกกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นการปกครองท้องถิ่น (Local Self Government) มีลักษณะ
เด่นๆ คือ รัฐให้การรับรอง ซึ่งการรับรองดังกล่าว          อาจเขียนไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ 
หรือตราไว้ในพระราชบัญญัติก็ได้ การรับรองโดยรัฐดังกล่าวส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็น
นิติบุคคล (Juristic Person) สามารถแบ่งออก   ได้เป็น 2 รูปแบบคือ การกระจายอํานาจทางการบริหาร 
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(Administrative Decentralization)           การกระจายอํานาจทางการเมือง (Political 
Decentralization)  
  การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะเป็นทางการและเป็นการปกครองตนเองของ
ประชาชนย่อมมีผลสําคัญต่อการก้าวขึ้นมาดํารงตําแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น ตลอดจนถึงสมาชิกสภาของ
ท้องถิ่น การกระจายอํานาจเป็นการปกครองที่รัฐและรัฐบาลกลางได้สละอํานาจ หรือมอบอํานาจการ
ตัดสินใจในทางการปกครองและการบริหารของส่วนกลางให้แก่องค์กรอ่ืนอย่างเป็นทางการ ทั้งน้ี มีการ
ประกาศหลักและแนวทางการมอบอํานาจน้ันไว้เป็นกฎหมาย หรือโดยนโยบายที่สําคัญของประเทศและ
องค์กรที่สามารถรับมอบอํานาจจากรัฐบาลกลาง มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถมีทรัพย์สิน มี
งบประมาณรายจ่ายประจําและงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมให้จัดทําเป็นข้อบัญญัติตามระเบียบและวิธีการ
ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด มีอํานาจหน้าที่ที่ชัดเจน รวมทั้งมีบุคลากร  ตลอดรวมจนถึงผู้บริหารและสภา
ที่มาจากการเลือกต้ังของประชาชนโดยทําหน้าที่ให้บริการประชาชนภายในอาณาบริเวณหน่ึงๆ ที่มีความ
ชัดเจนแน่นอน องค์กรที่สามารถรับมอบอํานาจ        ที่รัฐบาลกลางสละอํานาจมาให้น้ีได้เรียกว่า “องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น” (นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ และคนอ่ืน ,ๆ 2546) 
  การคลังท้องถิ่นเป็นเครื่องมือหรือกระบวนการในการจัดการอันหน่ึงที่ เป็นกลไกในการ
บริหารงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารงานคลัง หรือจัดการ
เก่ียวกับกิจกรรมทางการคลังในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะต้องวิเคราะห์   ถึง
ประเด็น หรือตัวแปรของการบริหารต่างๆ เช่น การจัดองค์การ การวางแผน  การกําหนดนโยบาย       การ
อํานวยการ การประสานงานระบบรายงาน การตรวจสอบควบคุม และติดตามประเมินผล รวมท้ัง
กระบวนการตัดสินใจ  และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านต่างๆ เพ่ือหาข้อมูลสรุปใน
ประเด็นปัญหาแต่ละเรื่อง และเสนอแนะให้มีการแก้ไขปัญหาต่อไป (เทศบาลเมืองภูเก็ต, 2545) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าการบริหารจัดการด้านงานคลังเป็นเรื่องสําคัญที่จะทํา
ให้การพัฒนาท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ  และปัจจัยเรื่องการจํากัดรายได้ที่ทําให้ท้องถิ่นจะ      พึงได้รับน้ัน
ย่อมส่งผลถึงสถานะทางการคลังของท้องถิ่นเอง ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาองค์การบริหาร      ส่วนตําบลท่ีมี
จํานวนมากในขณะน้ีองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี เพราะมีศักยภาพในระดับต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะทําการศึกษาและนําผลการศึกษามาช้ีให้เห็นประเด็นที่จะทําให้ท้องถิ่นเข้มแข็งและสามารถ
บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
โจทย์วิจัย / ปัญหาวิจัย  
 ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกันหรือไม่ 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นในการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัด
ปทุมธานีของบุคลากรที่ทํางานในองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี 
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  2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของบุคลากรในการบริหารงานคลังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา  พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ  พนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 45 แห่ง จํานวน 1,200 
คน ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 (สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี, 2553) 
   กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีได้มาจากสูตรยามาเน (Yamane, 1967 อ้างในประคอง  
กรรณสูต, 2542: 10) กําหนดที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 เพ่ือกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง 300 คน 
  การสุ่มตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่ง
ประชากรออกตามตําแหน่งต่างๆ คือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ  
พนักงานจ้างทั่วไป 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการศึกษาครั้งน้ี  ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารงานคลัง  ได้แบ่งคําถามออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี 
  ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ ตําแหน่งงาน
ระดับการศึกษา  รายได้  ระยะเวลาในการทํางาน  และองค์การบริหารส่วนตําบล 

 ตอนที่ 2 เป็นคําถามที่เก่ียวกับการบริหารงานด้านงานคลังองค์การบริหารส่วนตําบล ใน
จังหวัดปทุมธานี  ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานในด้านการเงินและการบัญชี โดยครอบคลุมถึงการ
บริหารงานคลัง ตามหลักการบริหาร “POSDCORB”   

 3.  การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
   ผู้วิจัยได้เสนอแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นสําหรับการศึกษาไปทําการทดสอบหาความเที่ยงตรง 
(Validity)  และความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ดังน้ี 
   3.1  การหาความเที่ยงตรง (Validity) เป็นการหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา โดยนํา
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนําเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงใน
เน้ือหาโดยหาค่าดรรชนีมีความสอดคล้อง (Item Objective Congruency Index หรือ IOC) ระหว่างคําถาม
กับนิยามศัพท์ (อ้างใน ยุทธพงษ์  กัยวรรย์, 2543: 123) และเลือกข้อที่มีค่าดรรชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคําถาม มากกว่าหรือเท่ากับ .05 ส่วนที่มีค่าน้อยกว่า .05 นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมตามคําแนะนําของ
ผู้เช่ียวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.98 
   3.2 การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้วิจัยจะหาความเช่ือมั่นโดยการนําแบบสอบถาม
ที่ปรับปรุงแล้วไปทดสอบ (Try Out) กับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง
ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 
โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติหาค่าความเชื่อมั่น โดยวิธีการของ Cronbach  (บุญเรียง  ขจรศิลป์, 
2542: 183-193) ได้ค่าความเช่ือมั่นที่ 0.952 
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 4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   4.1 ขอความอนุเคราะห์เพ่ือให้ทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์                   
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดทําหนังสือขออนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูลจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี 45 แห่ง 
   4.2 ประสานกับองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 45 แห่ง เพ่ือขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแบบสอบถามให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และขอให้ส่งกลับภายใน 1 สัปดาห์ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล หลังจากรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามได้แล้วผู้วิจัยได้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังต่อไปนี้   
   5.1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม โดยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่มีความ
สมบูรณ์ มาทําการวิเคราะห์ และตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กําหนด 
   5.2 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
   5.3 นําแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ โดยใช้ 
    1) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
    2) ค่าคะแนนเฉล่ีย (Mean หรือ X ) เพ่ือใช้แปลความหมายของข้อมูลด้านต่างๆ 
    3) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใช้รวมกับค่าเฉลี่ยเพ่ือ
แสดงการกระจายของข้อมูล 
   5.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรแตกต่างกัน 
จะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน 
โดยใช้การทดสอบค่าที แบบเป็นอิสระต่อกัน (t-test: Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (F-test) เมื่อพบความแตกต่างจะทําการเปรียบเทียบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe test) 
 
ผลการวิจัย 
  1. ผลการศึกษาข้อมูลความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานด้านงานคลัง ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น   ต่อการบริหารงาน
ด้านงานคลัง ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ ด้านการงบประมาณ  รองลงมา ได้แก่      ด้านการจัดองค์การ  ด้าน
การวางแผน ด้านการอํานวยการ    ด้านการรายงานผล ด้านการจัดคนเข้าทํางาน และด้านการประสานงาน 
ตามลําดับ (ดังตารางที่ 1) 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานด้านงานคลัง        

ขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวม 
           
การบริหารงานด้านงานคลัง X  S.D. แปลผล 
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ด้านการวางแผน 3.02 .51 ปานกลาง 
ด้านการจัดองค์การ 3.05 .52 ปานกลาง 
ด้านการจัดคนเข้าทํางาน 2.88 .49 ปานกลาง 
ด้านการอํานวยการ 2.95 .50 ปานกลาง 
ด้านการประสานงาน 2.87 .49 ปานกลาง 
ด้านการรายงานผล 2.92 .50 ปานกลาง 
ด้านการงบประมาณ 3.06 .52 ปานกลาง 

รวม 2.96 .50 ปานกลาง 
* n=300 
 
  2. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีกับความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านงานคลังขององค์การ
บริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี พบว่า  
   2.1 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ที่มีเพศ และรายได้ต่อ
เดือนต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังในองค์ประกอบทั้ง 7 ด้าน ไม่แตกต่างกัน  
   2.2 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ที่มีอายุต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการบริหารงานคลังต่างกัน ในองค์ประกอบด้านการวางแผน และด้านการจัดองค์การ อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
   2.3 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ที่มีตําแหน่งงานต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังต่างกัน ในองค์ประกอบด้านการจัดคนเข้าทํางาน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
   2.4 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังต่างกัน ในองค์ประกอบด้านการวางแผน และด้านการ
อํานวยการ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.5 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ที่มีระยะเวลาในการ
ทํางานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังต่างกัน ในองค์ประกอบด้านการจัดองค์การ อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
   2.6 บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ที่มีขนาดขององค์การที่
สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังต่างกัน ในองค์ประกอบด้านการประสานงาน และ
ด้านการงบประมาณ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
อภิปรายผล 
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
คลัง ด้านการวางแผน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การจัดทําบัญชีมีการวางแผนเป็นขั้นตอน กระบวนการที่
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ถูกต้อง ชัดเจนสามารถนําไปปฏิบัติได้ ทั้งน้ีเป็นเพราะในการปฏิบัติงานจัดทําบัญชีน้ัน เป็นงานที่เก่ียวข้อง
กับตัวเลข ซึ่งมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ดังน้ัน การวางแผนที่มีขั้นตอนและกระบวนการที่ถูกต้อง
ชัดเจน  จึงเปรียบเสมือนเป็นการป้องกันข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
คลังด้านการจัดองค์การ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ งานที่ยุ่งยากซับซ้อนต้องใช้ความรอบคอบละเอียด
รัดกุมในการทํางาน ทั้งน้ีเป็นเพราะงานที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ ประกอบกับต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องหลายครั้ง ดังน้ัน จึงต้องใช้ความ
ละเอียดและรอบคอบในการทํางานมาก  
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
คลังด้านการจัดคนเข้าทํางาน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การคัดเลือกบุคลากรในงานด้านการเงินและ
บัญชี ควรใช้วิธีการสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคลากรที่จะเข้ามาทํางานในด้านการเงิน
และบัญชี ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในงานเฉพาะตําแหน่ง เน่ืองจากเป็นงานที่มี
ความสําคัญต่อการดําเนินงาน ขององค์การ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของกิตติ  บุนนาค  (2543) กล่าวไว้ว่า 
การบัญชีเป็นศาสตร์แห่งการบริหาร และเป็นเครื่องมือชนิดหน่ึง โดยการนําข้อมูลทางการบัญชีมาผ่านการ
คํานวณ  และวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือนําข้อมูลน้ันมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ  
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
คลัง ด้านการอํานวยการ อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การบริหารงานคลังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของงานคลัง ทั้งน้ีเป็นเพราะ ในการดําเนินงานขององค์การให้ประสบความสําเร็จต้องดําเนินงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กําหนดไว้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวราภรณ์  ศรี
พะเนิน (2550) ที่กล่าวไว้ว่า การกําหนดนโยบายและแผนการคลัง หมายถึง การใช้เครื่องมือทางการคลังให้
บรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ดังน้ัน ก่อนที่จะเริ่มกําหนดนโยบายการคลัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีแผนพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ในทางปฏิบัติหากเป็นไปได้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณากําหนดเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลด้วยก็ได้   
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ด้านงานคลัง ด้านการประสานงาน อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานใน
กองคลังมีความสะดวกรวดเร็ว  ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งน้ีเป็นเพราะในการดําเนินงานของทุกองค์การ ต้องมี
ประสานงานระหว่างหน่วยงานในองค์การน้ันๆ เพ่ือให้เกิดการเช่ือมโยงและขับเคลื่อนองค์การให้ก้าวไป
ข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ดังน้ันการประสานงานท่ีมีความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ระหว่างหน่วยงาน
ในกองคลังจึงเป็นปัจจัยที่มีความสําคัญต่อผลการดําเนินงานของกองคลัง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวรเดช  
จันทรศร (2541) ในประเด็นเก่ียวกับตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development 
Model) ตัวแบบนี้เน้นการมีส่วนร่วมในองค์การ โดยมีฐานคติว่าการมีส่วนร่วมจะทําให้เกิดการทํางานเป็น
ทีม การนํานโยบายไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสําเร็จน่าจะเป็นเรื่องของการจูงใจและการใช้ภาวะผู้นําที่เหมาะสม
การสร้างความผูกพันและการสร้างการยอมรับของสมาชิกในองค์กร สร้างจิตสํานึกในการรักองค์กร 
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  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
ด้านงานคลัง  ด้านการรายงานผล  อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ มีการจัดเก็บข้อมูลในงานการเงินและบัญชี
ต่างๆ และรายงานข้อมูลตามระเบียบฯ ทั้งน้ีเป็นเพราะในการทํางานด้านการเงินและบัญชีจะมีความ
เก่ียวข้องกับการอ้างอิงทางเอกสารเป็นสําคัญ ดังน้ันการจัดเก็บข้อมูลและรายงานข้อมูลตามระเบียบของ
กองคลังจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นต่อการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักการบริหาร
ของกูลิคและเออร์วิค (อ้างถึงในสมยศ  นาวีการ, 2547) ที่กล่าวไว้ว่า          การรายงานการปฏิบัติงานและ
การประชาสัมพันธ์ขององค์การในการบริหารงานน้ันผู้บริหารจะต้องดําเนินการตามกระบวนการบริหารเร่ิม
จากการวางแผนการจัดการองค์การ การบริหารงานบุคคล  การสั่งการ การประสานงาน ต่อจากน้ันก็เป็น
หน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องติดตามผลว่าการที่ได้สั่งการหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ร่วมงานน้ัน ผลการ
ปฏิบัติงานรุดหน้าหรือไม่เพียงใดมีอุปสรรคและข้อขัดข้องประการใด ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องและบรรลุ
เป้าหมายขององค์การหรือไม่  ทั้งน้ีเพ่ือจะได้เป็นการประเมินผลงานขององค์การ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานด้วย และจะได้เป็นข้อมูลในการรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา และ
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบด้วย 
  บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานีมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน
คลังด้านการงบประมาณ  อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การบริหารงบประมาณในงานคลังมีความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได้ ทั้งน้ีเป็นเพราะงานด้านงบประมาณในงานคลังเป็นงานที่เก่ียวข้องกับเงินจํานวนมาก 
จึงเป็นงานที่ถูกเพ่งเล็งและจับตามองถึงความถูกต้อง ดังน้ัน จึงต้องดําเนินงานด้วยความโปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เป็นสําคัญซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของดรุณี  ด้วงอําไพ  (2552)  กล่าวถึง 
แนวคิดในการจัดทําด้านระบบบัญชีขององค์การ ด้านระเบียบ กฎหมายทางการเงิน ด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ด้านภาวะผู้นําขององค์การด้านการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ด้านการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากร ด้านการตรวจสอบความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในด้านหลักนิติธรรม ด้านหลักคุณธรรม ด้านหลักความโปร่งใส ด้านหลักการมีส่วนร่วมและความ
รับผิดชอบ ด้านหลักความคุ้มค่า 
  อายุที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังแตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะบุคคลที่มีช่วง
อายุแตกต่างกัน ย่อมมีความคิดเห็นและทัศนคติ และมุมมองต่อเรื่องราวต่างๆ ที่แตกต่างกัน  
  ตําแหน่งงานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังแตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะ 
บุคลากรที่มีตําแหน่งงานต่างกัน ย่อมมีหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบต่างกัน ดังน้ัน บุคลากรที่มี
หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบมาก ก็จะมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังในระดับที่สูงกว่าบุคลากร
ที่มีหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบน้อย 
  ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังแตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะ
การศึกษามีส่วนในการสร้างเสริมความรู้ ประสบการณ์ ดังน้ัน เมื่อบุคคลมีการศึกษาที่แตกต่างกัน    จึงทํา
ให้มีความรู้  ประสบการณ์แตกต่างกัน ส่งผลต่อความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังที่แตกต่างกันด้วย 
  ระยะเวลาในการทํางานที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลังแตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็น
เพราะระยะเวลาในการทํางานมีผลต่อประสบการณ์ที่ได้รับ ผู้ที่มีระยะเวลาการทํางานมากกว่าย่อมมี
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ประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า และมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานขององค์การแตกต่างกับผู้ที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่า  
  ขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบลที่สังกัดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานคลัง
แตกต่างกัน ทั้งน้ีเป็นเพราะขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบลท่ีสังกัด เป็นปัจจัยแวดล้อมในการทํางาน ใน
กรณีมีความสะดวกสบายในการทํางานและมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี ก็จะส่งผลต่อความคิดเห็นใน
ระดับมาก ในกรณีไม่มีความสะดวกสบายในการทํางาน หรือมีสภาพแวดล้อมในการทํางานที่ไม่ดี ก็จะส่งผล
ต่อความคิดเห็นในระดับน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งน้ี 
  1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรให้ความสําคัญกับการจัดกิจกรรม
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การ และกําหนดแนวทางในการดําเนินงานในรูปแบบการ
เช่ือมโยง แต่ละหน่วยงานให้เกิดความเป็นหน่ึงเดียว เพ่ือสงผลต่อความสําเร็จของงาน  
  2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรให้ความสําคัญกับการกําหนด
กรอบนโยบายในการควบคุมภายในที่มีความชัดเจน  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และไม่เกิดการปฏิบัติงานที่ซ้ําซ้อนที่อาจส่งผลเสียหายได้ 
  3. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรมีการกําหนดการจัดฝึกอบรม
บุคลากรด้านการเงินและบัญชีให้มีความต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้เพ่ิมมากย่ิงขึ้น 
  4. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรมีการกําหนดหน้าที่และขอบเขต
ความรับผิดชอบของบุคลากรให้มีความชัดเจน  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
  5. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรให้ความสําคัญกับการเปิดโอกาส
ในการแสดงความคิดเห็นของบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน โดยจัดประชุม เพ่ือรับฟังปัญหาและความคิดเห็น
ในการปฏิบัติงานเพ่ือนําข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติให้เกิด ผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานต่อไป 
  6. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรให้ความสําคัญกับการนําเสนอ
ข้อมูลการเงินและบัญชีในแต่ละเดือนให้มีความถูกต้องและตรงตามกําหนดเวลา 
  7. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี ควรให้ความสําคัญกับการดําเนินงาน
ด้านการจัดทํางบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดเพ่ือไม่ให้ส่งผลต่อการดําเนินงานใน
ภาพรวมขององค์การในอนาคต 
 
 
  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครั้งต่อไป    
  1. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่มีความครอบคลุมและเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานคลังและดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมากย่ิงขึ้น  
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  2. ควรทําการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานคลังขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี 
  3. ควรทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจต่อปัจจัยในการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินและ
บัญชี สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดปทุมธานี 
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