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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดประสงค เพื่อศึกษาความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย

การเงินของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ไดแก ดานการรับเงิน      

ดานการจายเงิน ดานธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน 

 กลุมตัวอยางคือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จงัหวัดนครปฐม จำนวน 195 คน 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร หาคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐาน 

เพื่อเปรียบเทียบใชสถิติการทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติความแปรปรวนทางเดียว  

(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

 ผลการวิจยัพบวา 1) พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม จำนวน 195 คน 

สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ 68.2 มีอายุ 30 - 40 ป จำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 

39.5 สถานภาพโสด จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 51.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 130 คน คิดเปน

รอยละ 66.7 ระยะเวลาปฏิบัติงาน นอยกวา 5 ป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 28.2 ตำแหนงนอยกวาระดับ 5 

จำนวน 64 คน คิดเปนรอยละ 32.8 ระดับเงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท บาท จำนวน 109 คน ตามลำดับ 

 2) ความรู ความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงานการไฟฟา 

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ดานที่มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก คือดานการรับเงิน ดานการจายเงิน ตามลำดับ สวนดานที่

มีความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง คือดานธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: ความรูความเขาใจ, พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 
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Abstract 

 The objectives of this study were to study knowledge understanding on financial 

regulations of the employees’ Provincial Electricity Authority Area 3 (Central) Nakhon Pathom 

Province in further receiving, payment and banking and keeping. 

 The sample is 195 employees’ Provincial Electricity Authority Area 3 (Central) 

Nakhon Pathom Province by using accidental sampling. In addition, data were statistics 

analyzed using frequency, percentage, mean, standard deviation. The hypothesis test is used 

to compare the test statistics suing the t-test to test the hypothesis with one-way ANOVA.   

If differences are found, they are compared on a pair basis. By using LSD methods.  

 The study results were as follows: 1) The samples group consisted of 195 

employees’ Provincial Electricity Authority Area 3 (Central) Nakhon Pathom Province.  

The majority are male 133 people representing 68.2%. Most aged between 30 - 40 years old 

77 people representing 39.5%. Most of them are single 100 people representing 51.3%.  

The most of graduated is Bachelor’s degree 130 people representing 66.7%. Most period of 

work performance less than 5 years 55 people representing 28.2%. Most position less than 

level 5 64 people representing 32.8%. Most Salary level 20,000 - 40,000 baht 109 people 

representing 55.9%. 

 2) Knowledge understanding on financial regulations of the employees’ Provincial 

Electricity Authority Area 3 (Central) Nakhon Pathom Province overall in moderate level. 

Considering each aspect order, they need knowledge understanding receiving, payment and 

banking and keeping respectively. 

 

Key words: knowledge understanding, Employees’ Provincial Electricity Authority area 3 

(central) Nakhon Pathom Province  

 

บทนำ 

 ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ปรับปรุงจากระเบียบการ

ไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน พ.ศ. 2556 (แกไขครั้งที่ 1) เพื่อใหเปนไปตามอนุมัติผูวาการการไฟฟาสวน

ภูมิภาค ใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารงาน เพิ่มการกระจายอำนาจ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และ

ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหการปฏิบัติงานทางดานการเงินของการไฟฟาสวนภูมิภาค

มีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน ของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558  

 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ปฏิบัติตามระเบียบการไฟฟา           

สวนภูมิภาควาดวยการเงิน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558) ซึ่งมีโครงสรางการบริหารงาน เพิ่มการกระจาย

อำนาจ ปรับปรุงการปฏิบัติงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน   

พ.ศ. 2556 (แกไขครั้งที่ 1) ทำใหพนักงานเขาทำความเขาใจและเรียนรูเปนอยางมาก มีระเบียบที่เกี่ยวของ 

ซึ่งประกอบดวย 3 หมวด ดังนี้ หมวดการรับเงิน หมวดการจายเงิน และหมวดธนาคารและการเก็บรักษาเงิน 
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พนักงานที่เกี่ยวของโดยตรงตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน 

คือ พนักงานแผนกการเงิน กองอำนวนการ นอกจากนี้พนักงานทุกคนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน เพื่อใหพนักงานผูปฏิบัติดำเนินการไปในแนวทางเดียวกันตาม

ขอบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ ที่การไฟฟาสวนภูมิภาคกำหนดไว 

 ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน

ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม เพื่อนำขอมูลที่ไดไปปรับใชเปน

แนวทางใหกับผูบริหารระดับสูงใชในการตัดสินใจ วางแผนใหมีการใหความรูกับพนักงานจากการจัดอบรม

พนักงาน เก่ียวกับระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคกรและการบริหาร

จัดการดานการเบิกจายของการไฟฟาสวนภูมิภาคใหเปนไปในแนวปฏิบัติเดียวกัน และถูกตองครบถวนไมเกิด

ความลาชาของข้ันตอนการเบิกจายเงิน 

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกำหนดวตัถุประสงค ดังนี ้

 1. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

 2. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการวิจัยครั้งนี ้เปนการศึกษาเรื ่อง ความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย

การเงินของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม มีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 

 ขอบเขตดานเน้ือหา มุงเนนหาความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของ

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม โดยมีตัวแปรในการศึกษา ดังนี้ 

 ต ัวแปรตน คือ ป จจ ัยส วนบุคคลของพนักงานการไฟฟาส วนภูม ิภาค เขต 3 (ภาคกลาง)  

จังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ตำแหนง และระดับเงินเดือน 

 ตัวแปรตาม คือ ความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน ซึ่งประกอบดวย 

ดานการรับเงิน ดานการจายเงิน และดานธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน 

 

 ขอบเขตดานประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3    

(ภาคกลาง) จ ังหวัดนครปฐม จำนวน 379 คน (ที ่มา: เว ็บไซต http://intranet.pea.co.th ณ ว ันที่              

1 มีนาคม 2563) โดยผูวิจัยไดใชวิธีการคำนวณขนาดตัวอยางดวยวิธีการใชการคำนวณของ ทาโร  ยามาเน 

(Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกำหนดคาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางเทากับ 5% 

(Taro Yamane, 1973) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 195 คน 

 

 ขอบเขตดานเวลา การวิจัยคร้ังนี้จะทำการวิจัย ตั้งแตเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2563 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. เพื่อทราบถึงระดับความตองการความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน

ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

 2. เพื่อนำผลการวิจัยที่ไดมาใชเปนแนวทางในการเสริมสรางความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟา

สวนภูมิภาควาดวยการเงิน และสอดคลองกับระดับความรูความเขาใจในแตละดานของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง ความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของ

พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ

งานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

         ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

สมมติฐานในการวิจัย 

 พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐมที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ 

อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหนง และระดับเงินเดือน แตกตาง

กัน ความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน แตกตางกัน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับความรูความเขาใจ 

 พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ไดใหความหมายของคำวา ความรู คือ สิ่งที่ 

สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ 

เชน ความรูเรื่องประวัติศาสตร สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง การคิด หรือการปฏิบัติ เชน ความรูเรื่อง

สุขภาพ ความรูเร่ืองนิทานพื้นบาน 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพสมรส 

4. ระดับการศึกษา 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

6. ตำแหนง 

7. ระดับเงินเดือน 

ความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวน

ภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัด

นครปฐม 

มี 3 ดาน ดังนี ้

1. ดานการรับเงิน 

2. ดานการจายเงนิ 

3. ดานธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน 
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 อังคณา  อินประดิษฐ (2556) ความเขาใจ หมายถึง กระบวนการทางจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับสิ่งใด

สิ่งหนึ่งซึ่งทำใหบุคคลสามารถ ครุนคิดถึงสิ่งนั้นและสามารถใช มโนทัศน เพื่อจัดการกับ สิ่งนั้นไดอยาง

เพียงพอ สิ่งที่กลาวถึงนี้อาจจะมีลักษณะเปนนามธรรมหรือเปนสิ่งทางกายภาพก็ได 

 ผูชวยศาสตราจารยสุขุม  พรมเมืองคุณ (2549) ความรูความเขาใจ สรุปไดวา ความรูความเขาใจ

เปนกระบวนการรับรูเรื่องราวหรือขอมูลตาง ๆ เขาสูตัวมนุษยเปนลำดับขั้นตอน โดยมีระบบความรูสมอง 

จัดความรูนั้นเปนหมวดหมู สามารถรวบรวมเรื่องเดียวกันไวดวยกันและแยกแยะเรื่องที่ตางกันออกจากกัน 

นอกจากรวบรวมและแยกแยะแลวเปนหมวดหมูยังสามารถจัดลำดับข้ันตอนไดโดยมนุษยตองเกิดความรูกอน

จึงจะเขาใจ แตถาถามวาจะจำเปนตองเขาใจทั้งหมดที่รูหรือไม อันที่จริงไดกลาวไว ขางตนแลววาสมองไดจัด

ความรูเปนหมวดหมู และสามารถแบงประเภทเร่ืองราวหรือขอมูลที่เขามาสูการรับรูของสมองวาสามารถรับรู

และทำความเขาใจไดเพียงใด เรื่องของความรูจึงแบงแยกออกเปนระดับดังเชนความรูที่ไดอธิบายในเชิง

จิตวิทยานั้นเอง 

 สุชาติ  บัวงาม (2551) ความรูความเขาใจ คือการเรียนรูของบุคคลเริ่มจากการสัมผัส รูป รส กลิ่น 

เสียง ไปสูการเรียนรูที่สลับซับซอนมากยิ่งข้ึนเชนการเรียนรูจากหนังสือ กฎหมายและสามารถนำสิ่งที่เรียนรู

นั้นมาสูการปฏิบัติที่เกิดประโยชนแกสังคม 

 คารเตอร วี กูด (Carter V. Good, 1973) ไดกลาวไวในพจนานุกรมทางการศึกษา (dictionary of 

education) วาความรู หมายถึง ขอเท็จจริง (facts) ความจริง (truth) กฎเกณฑและขอมูลตาง ๆ ที่มนุษย

ไดรับและรวบรวมสะสมไว จากมวลประสบการณตาง ๆ 

 

 ทฤษฎีเกี่ยวกับระเบียบการเงิน 

 เยาวลักษณ  พรหมกิ่งแกว (2553) การรับเงินจากคลังหรือสวนราชการ โรงเรียนตองปฏิบัติตาม

ระเบียบคือ เมื่อไดรับการชำระใหออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง ใหใชใบเสร็จเลมเดียวกันรับเงินทุกประเภทรับ

เงินวันใดใหบันทึกรายการบัญชีรับเงินในวันนั้น เวนแตไดรับเงินภายหลังการปดบัญชีใหลงบัญชีในวันทำการ

ถัดไป และนำเงินพรอมสำเนาใบเสร็จสงเจาหนาที่การเงินเมื่อสิ้นเวลาการรับเงินแตละวันโดยมีหลักฐานการ

สงมอบเพื่อเจาหนาที่การเงินจะไดตรวจสอบจำนวนเงินใหตรงกับหลักฐานและบญัชีใหผูตรวจรวมยอดเงินรับ

ทั้งสิ้น ตามใบเสร็จรับเงินทุกฉบับที่ไดรับในวัน นั้นในสำเนาใบเสร็จรับเงินฉบับสุดทาย และลงลายมือชื่อ

กำกับไวดวย  

 การจายเงิน คือ การจายเงินโรงเรียนตองจายใหแกบุคคลผูมีสิทธิที ่ไดรับเงินจากทางราชการ  

โดยตองเปนไปตามวัตถุประสงคที่ผูมีสิทธิขอเบิกมาจายและมีหนี้ผูกพันหรือมีความจำเปนที่ตองจายและถึง

กำหนดที่จะตองจายเงิน ในการจายเงินแตละครั้งจะตองมีหลักฐานการจายไวเพื่อ ตรวจสอบในกรณีที่ผูมี

สิทธิรับเงินไมสามารถมารับเงินดวยตนเองได จะกระทำการมอบฉันทะใหผูอ่ืนเปนผูรับเงินแทน การจายเงิน

ใหแกเจาหนี้ในกรณีซื้อเชาทรัพยสิน หรือจางทำของโรงเรียนตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายกอนจายเงินทุกคร้ัง 

กรณียืมเงินจากทางราชการผูยืมตองทำสัญญายืมเงินโดยแสดงประมาณการใชจายและกำหนดเวลาใชคืน

เมื่อครบกำาหนดยืมเงินผูยืมตองสงใชเงินยืมตอสถานศึกษา 

 การเก็บรักษาเงิน คือ การเก็บรักษาเงินของทางราชการไวใหปลอดภัยตาม ระเบียบการเก็บรักษา

เงินโดยใหผูบริหารโรงเรียนจัดใหมีตูนิรภัยสำหรับการเก็บรักษาเงินทาง ราชการโดยแตงตั้งขาราชการครู 

ในโรงเรียนเปนผูดูแล ลูกกุญแจตูนิรภัยตูหนึ่งจะมีสำหรับที่เหลือ นอกนั้นใหฝากเก็บรักษา ณ สำนักงานคลัง
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จังหวัด เจาหนาที่การเงินของโรงเรียนตองทำรายงานเงิน คงเหลือประจำวันทุกวันเวนแต วันใดไมมีการ 

รับจายเงินเจาหนาที่การเงินจะตองนำเงินที่จะเก็บ รักษาและรายงานเงินคงเหลือประจำวันสงมอบตอ

คณะกรรมการการเก็บรักษาเงิน 

 

 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม สังกัดสายงานการไฟฟาภาค 3 

ควบคุมดูแลการไฟฟาในความรับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และ

ราชบุรี (เฉพาะอำเภอบานโปง) มีหนาที่กำหนดนโยบายและแผนงาน ใหคำแนะนำ ตลอดจนจัดหาวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ ใหหนวยงานในสังกัด แบงการบริหารงาน ประกอบดวย ผูอำนวยการไฟฟาเขต ผูอำนวยการฝาย 

ผูอำนวยการกอง ใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน เปาหมายของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

 วิสัยทัศน (Vision) กฟภ. เปนองคกรชั้นนำที่ทันสมัยในระดับภูมิภาค มุงมั่นใหบริการพลังงานไฟฟา 

และธุรกิจเกี่ยวเนื่องอยางครบวงจร มีประสิทธิภาพ เชื่อถือได เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อยางยั่งยืน 

 ภารกิจ (Mission) จัดหา ใหบริการพลังงานไฟฟาและดำเนินธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องเพื่อตอบสนอง

ความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจทั้งดานคุณภาพและบริการโดยการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 

มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

 คานิยม (Core Value) ทันโลก บริการดี มีคุณธรรม 

 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 อังคณา  อินประดิษฐ (2556) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ความเขาใจระเบียบการเบิกจายเงินจาก

คลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ของขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร กองบัญชี 

สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแหงชาติ ผลการวิจัยพบวา 1. ขาราชการตำรวจชั้น

สัญญาบัตร กองบัญชี สำนกังานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจ แหงชาติ จำนวน 52 คน สวนมาก

เปนเพศหญิง มีอายุ 26 - 35 ป มีอายุราชการ 15 - 20 ป มีระดับชั้นยศ รอยตำรวจตรี - รอยตำรวจเอก     

มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและมีรายได เฉลีย่ตอเดอืน 20,000 - 25,000 บาท 2. ความเขาใจระเบียบการ

เบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 ของ ขาราชการตำรวจชั้น 

สัญญาบัตร กองบัญชี สำนกังาน งบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแหงชาติ โดยภาพรวมอยูในระดับ

มากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความเขาใจอันดับที่หนึ่งคือ ดานการเบิกเงิน และอันดับ 

ที่สองคือ ดานการจายเงินของสวนราชการ ตามลำดับ 

 ยุภาลัย  เตียงนิล และคณะ (2558) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือการเบิกจายเงิน

งบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ผลการวิจัยพบวา การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษา

ปญหาการพัฒนาคูมือ และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน โดยวัตถุประสงค

เพื ่อเพื่อศึกษาและหาแนวทางการแกไขปญหาการเบิกเงินงบประมาณแผนดินของมหาวิทยลัยราชภัฏ    

จันทรเกษม และเพื่อพัฒนาคูมือการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเบิกเงินงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏจันทรเกษม ซึ่งผูวิจัยไดใชวิธีเชิงปฏิบัติการ สำหรับกลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผูอำนวยการ

กองคลัง จำนวน 1 คน โดยวธิีเลือกแบบเจาะจง และบคุลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติการเก่ียวกับการเบิกเงิน
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งบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยใชวิธีเลือกแบบเจาะจงฉพาะบุคลากรมีความ

เกี่ยวของกับการเบิกเงินงบประมาณแผนดิน จำนวน 15 คน สำหรับเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ คือ    

แบบสัมภาษณ การสนทนากลุม รวมทั้งการจดบันทึกของผูวิจัย เพื่อใหทราบถึงความคิดเห็นและวิธีการที่ใช

งานในปจจุบัน สภาพสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบการเบิกจายเงินงบประมาณ การสนทนากลุม

เพื่อยืนยันวิธีการปฏิบัติงานเปนไปแนวทางเดียวกันอยางถูกตอง 

 1. ปญหาที่พบในการวิจัยครั ้งนี ้ แบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 1.1 ดานระเบียบการเบิกจาย 

ผูปฏิบัติงานขาดความรูความเขาใจ กฎระเบียบขอบังคับคำสั่งและแนวปฏิบัติที่เก่ียวของเนื่องจากมีจำนวนมาก 

กฎระเบียบขอบังคับหนังสือสั่งการจากกระทรวงการคลังมีความยุงยากซับซอนในการตรวสอบเอกสาร

หลักฐานการเบิกจายเงิน ผู ปฏิบัติงานไมเขาใจเกี ่ยวกับหลักเกณฑของระเบียบขอบังกับที่กำหนดไว

ผูปฏิบัติงานขาดการติดตามขอมูลขาวสารในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบขอบังคับคำสั่งและ 

แนวปฏิบัติ การเลือกประเภทรายการเบิกจายเงินไมถูกตองตามลักษณะของการเบิก การเลือกหมวดรายจาย

ไมตรงกับลักษณะของการเบิกจายเงิน การบันทึกขอมูลไมครบถวนตามหลักเกณฑที่กำหนดไว การเบิก

จายเงินไมตรงตามอัตราที่กำหนด 1.2 ดานแผนการใชเงินงบประมาณ การอนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อ

จัดทำแผนการใชจายลาชา งบประมาณไมไดถูกใชตามแผนงาน/ไตรมาสที่กำหนด การปรับแผนการใชจาย

งบประมาณระหวางป การดำเนินกิจกรรมไมเปนไปตามเวลาที่กำหนดในแผน 1.3 ดานขั้นตอนการเบกิจาย 

กระบวนการเบิกเงินมีหลายขั้นตอน ผูขออนุญาตเบิกไมดำเนินการตามขั้นตอนการเบิกจายเงิน การลงนาม

ในเอกสารมีผู เกี ่ยวของจำนวนมาก การบันทึกวันที่ในระบบไมถูกตองตามขั ้นตอนวิธีการเบิกงายเงิน  

การอางอิงเลขที่เอกสารไมถูกตองทำใหเกิดการลาชาในการเบิกงายเงิน บันทึกรายการเบิกจายเงินกอนไดรับ

อนุมัติกรณีเรงดวน ปญหาการเบิกงายเงินตามหมวดรายจายตาง ๆ 1.4 ดานบุคลากรการเบิกจายจำนวน

บุคลากรไมเพียงพอตอการปฏิบัติหนาที ่ ขาดความรู ความเขาใจในการแกไขปญหาที ่เกิดขึ ้นขั ้นตน  

ขาดความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดินระบบ GFMIS ขาดความรูจาก

การอบรมหลักสูตรตาง ๆ ที่นำมาใชในการปฏิบัติงาน ความรูความเขาใจในดาน GFMIS ความสามารถใช

ระบบ GFMIS ในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับรหัสงบประมาณ 

ในการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน ขาดความเขาใจขั้นตอนในการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจายเงิน 

การกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานแตละคนไมชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงผูปฏิบัติงาน

บอยครั้ง ผูปฏิบัติงานไมเก็บหลักฐานในการเบิกจายเงินใหเปนระบบ 1.5 ดานอุปกรณสำหรับการเบิกจาย 

ดานอุปกรณและดานเทคโนโลยีที่ใชสำหรับการเบิกจายเงินงบประมาณ ไมมีผลกระทบตอการปฏบิัติงานใน

ภาพรวม แตมีผลกระทบคือหนวยงานมีเคร่ืองคอมพิวเตอรระบบ GFMIS จำนวน 1 เคร่ือง ซึ่งผลกระทบนี้ไม

ทำใหเกิดปญหาหรืออุปสรรคตาง ๆ ตอการดำเนินงานเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนยังสงผลใหมีประสทิธิ

กาพและประสิทธิผล 

 2. แนวทางการเกไขปญหาการเบิกจายเงินงบประมาณเผนดิน 2.1 ดานระเบียบการเบิกจาย  

จากปญหาดังกลาวพบวา ผูปฏิบัติงานควรศึกษหาความรู ใหความสำคัญ และศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวของ

กับการเบิกจายเงินเพิ่มเติม ซึ่งกฎระเบียบขอบังคับที่กำหนดหลักเกณฑของการเบิกจายเงินงบประมาณมี

เอกสารที่เกี่ยวของจำนวนมาก ทำใหการปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงินงบประมาณเปนไปอยางไมถูกตอง 

ทำใหเกิดขอบกพรองผิดพลาดในการปฏิบัติงาน เมื่อมีการพัฒนาตนเองดวยการเขารวมอบรมในหัวขอที่

เกี ่ยวของกับกฎระเบียบ ทำใหเกิดวามเชี่ยวชาญชำนาญงานมากยิ่งขึ ้น สงผลใหเกิดประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลตอการปฏิบัติงาน กฎระเบียบขอบังคับขอกำหนด ตลอดจนหลักเกณฑตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ

เบิกจาย ควรจัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบระเบียบสะดวกตอการคนหาอางอิง 2.2 ดานแผนการใชเงิน

งบประมาณ การอนุมัติวงเงินงบประมาณเพื ่อจัดทำแผนการใชจายประจำปตรงตามเวลาที ่กำหนดไว  

ตองกำกับดูแลการจัดโครงการกิจกรรมใหเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน ผลการใชงบประมาณควรเปนไปตาม

เปาหมายที่กำหนดในแผน ตรวจสอบวางแผนการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม การเขียนโครงการกิจกรรมควร

วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจายเงินไดอยางถูกตอง 2.3 ดานขั้นตอนการเบิกจาย 

กระบวนการเบิกจายเงินควรมีขั ้นตอน คูมือ หรือหลักเกณฑวิธีการ ตลอดจนเอกสารประกอบการเบิก

จายเงินพรอมตัวอยางประกอบใหศึกษา เพื่อใหผู ปฏิบัติงานดำเนินการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและ 

ถือปฏิบัติใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และหาแนวทางแกไขปญหาในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

เบิกจายเงิน เพื่อที่จะสามารถลดปญหาและผลกระทบดานความผิดพลาดในการปฏิบัติงานใหนอยที่สุด           

กอประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติงาน 2.4 ดานบุคลากรการเบิกจาย หนวยงานควรเพิ่มผู ปฏิบัติงานให

เหมาะสมเพียงพอตอภาระงานหรือกระจายงานใหทั ่วถึง หรือจัดหาผู ปฏิบัติงานใหตรงกับสายงาน           

วุฒิการศึกษา ใหผูปฏิบัติงานทำแผนพัฒนาตนเองตอหัวหนาหนวยงาน กำหนดหนาที่ความรับผิดชอบของ

ผูปฏิบัติงานแตละคนใหชัดเจน ควรจัดอบรมสงเขาอบรมใหความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานอยาง

สม่ำเสมอ ผูปฏิบัติงานตองมีความรูความเขาใจที่ถูกตองแมนยำสามารถใหคำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับการเบิก

จายเงินแกผูที่เกี่ยวของได ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของกับการเบิกจายเงินควรชี้แจงวิธีการในการเบิก

จายเงิน ควบคุมดานเอกสารการเบิกจายเงินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเอกสาร จัดทำคูมือการเบิกจายเงิน 

รวบรวมกฎระเบียบใหเปนปจจุบัน พรอมแจงเวียนใหผูปฏิบัติงานทราบและถือปฏิบัติเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน เพื่อลดปญหาการสงเอกสารเบิกจายเงินที่ไมถูกตองตรงกัน 2.5 ดานอุปกรณสำหรับการเบิกจาย    

มีการสงเสริมพัฒนาใหความรูดานอุปกรณและดานเทคโนโลยีที่ใชสำหรับการเบิกจายเงินแกผูปฏิบัติงาน

อยางสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ภัทรวรรณ  พัดเจริญ (2559) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพปญหาและพัฒนาการเบิก

จายเงินตามระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พบวา ผูปฏิบัติงานสวนใหญไมมี

แนวทางการเขาใชงานในระบบ GFMIS บันทึกบัญชีผิดประเภท มีการลงบัญชีไมถูกตอง มีการเบิกจาย

งบประมาณลาชา ขอซื้อขอจางไมระบุราคากลางไมมีการเปรียบเทียบราคา การยืมเงินชำระหนี้ลาชา         

สงชดใชเงินยืมเกินระยะเวลาที่กำหนด ปญหาอุปสรรคจากการปฏิบัติงานพบวาบุคลากรขาดความรูความ

ชำนาญ สวนการพัฒนาแนวทางการเบิกจายเงิน พบวา สถานที่เบิกเงินของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    

จะเบิกเงินจากกองคลังหลักเกณฑการเบิกเงิน พบวา ทุกหนวยงานจะตองตรวจสอบเก่ียวกับวงเงิน

งบประมาณและเงินประจำงวดที่ไดรับอนุมัติกอน จึงจะกอหนี้ผูกพันสวนวิธีการเบิกเงินพบวาวิธีการเบิกเงิน

ไดกำหนดประเภทของเงินที่เบิกจากคลัง วิธีการปฏิบัติงานในการเบิกเงิน พบวา ไดกำหนดวิธีการปฏิบัติงาน

ในการเบิกเงินตามระเบียบพัสดุฯ กรณีไมตองดำเนินการตามระเบียบพัสดุและกรณียืมเงินเพื่อปฏิบัติหนาที่

ราชการ ในสวนหลักเกณฑการจายเงิน กองคลัง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะยึดกฎหมายและระเบียบที่

เกี่ยวของกับการจายเงินเปนหลัก ในสวนภูมิภาคจะเปนเงินที่สำนักงานการคลังจังหวัดกระบวนการรับและ

นำสงเงินพบวา ยึดหลักเกณฑตามประเภทของเงินที่พึงชำระใหกับสวนราชการ สวนวิธีการปฏิบัติการรับ 

เก็บรักษาเงิน และการนำสงเงิน พบวา การรับเงินใหรับเปนเงินสด เช็ค ดราฟท หรือตราสารอยางอ่ืน       

ใหปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลังกำหนดกระบวนการจัดทำบัญชีและรายงาน พบวา การจะจัดทำบัญชี    
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การบันทึกบัญชี จะทำการบันทึกบัญชีเก่ียวกับรายไดแผนดิน/รายไดเงินนอกงบประมาณตามประเภทรายได

ของหนวยงาน และตามประเภทรายไดแทนหนวยงานอื่น สวนดานการรายงาน พบวา การจัดทำรายงาน

การเงิน จะทำรายงานประจำวนั รายงานประจำเดือน และรายงานประจำปสวนการแกไขขอผิดพลาด พบวา 

สวนใหญจะดำเนินการแกไขขอผิดพลาดเก่ียวกับการเบิกจายเงิน การรับและนำสงและบัญชีแยกประเภท 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูลในลักษณะของแบบสอบถาม (Questionnaire)  

 

 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม 

จำนวน 379 คน 

 กลุมตัวอยางผูวิจัยไดใชวิธีการคำนวณขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดมาจากการใช

วิธีคำนวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งกำหนดคาที่ระดับ

ความคลาดเคลื ่อน 5% ไดจำนวนตัวอยางจากการคำนวณจำนวน 195 คน โดยอาศัยความนาจะเปน 

(Probability Sampling) สุมแบบแบงชั้นภูมิ (Stratified Random sampling)  

 

 เคร่ืองมือที่ใชการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตร เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหนง และระดับเงินเดือน  

 สวนที่ 2 คำถามแบบใหผูตอบแบบสอบถามแสดงระดับความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวน

ภูมิภาควาดวยการเงิน โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังตอไปนี้ มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3,      

นอย = 2, นอยที่สุด = 1 

 

 การทดสอบวัดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 การทดสอบทำไดโดยนำแบบสอบถามไปทดลองใชกลับกลุมตัวอยางจำนวน 30 ชุด เพื่อตรวจสอบ

ความเชื่อมั่น 

 การทดสอบทำโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) 

 การหาคาสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอนบาค ตองมีคามากกวา 0.70 จึงสามารถสรุปไดวา

แบบสอบถามนั้นมีความนาเชื่อถือได 

 การทดสอบโดยพิจารณาจากคาอำนาจจำแนกรายขอ (Corrected Item-Total Correlation) 

 การทดสอบคาอำนาจจำแนกทำไดโดยการพิจารณาคาอำนาจจำแนกรายขอนั้น ๆ โดยเกณฑ 

ที ่กำหนดคือตองมีคา 0.30 ขึ ้นไป จึงสามารถสรุปไดวาคำถามนั ้น ๆ มีคาอำนาจจำแนกใชไดและ

แบบสอบถามนั้นมีความนาเชื่อถือได 
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 การเก็บรวมรวมขอมูล 

 การศึกษาครั ้งนี ้ไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยนำแบบแบบสอบถามออนไลน (Google 

Forms) ใหแก พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม โดยสุมแบบแบงชั้นภูมิ 

เก็บรวบรวมแบบสอบถามออนไลนที่ไดรับขอมูลครบถวน และใหคะแนนแบบสอบถามทั้งหมดตามเกณฑ 

ที่กำหนดไว 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ทำการประมวลผลวิเคราะหขอมูลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง

คอมพิวเตอร 

 

 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

 1. ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) สำหรับการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล 

 2. ใชคาเฉลี่ย (x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) สำหรับการวิเคราะหระดับความรูความเขาใจ

ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวดั

นครปฐม 

 สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) 

 1. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม จำแนกตาม เพศ โดยใชการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติ t-test 

 2. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม จำแนกตาม อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ตำแหนง และระดับเงินเดือน โดยใชการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติความแปรปรวน

ทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

จำนวน 195 คน สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ 68.2 และเพศหญิง จำนวน 62 คน 

คิดเปนรอยละ 31.8 สวนใหญมีอายุ 30-40 ป จำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาคือนอยกวา   

30 ป จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 26.7, 41 - 50 ป จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 21.0 และมากกวา   

50 ป จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.8 สวนใหญมีสถานภาพโสด จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 51.3 

รองลงมาคือสมรส จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 43.6 และหมาย / หยาราง / แยกกันอยู จำนวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 5.1 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาคือ 

มากกวาปริญญาตรี จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 22.1 และนอยกวาปริญญาตรี จำนวน 22 คน คิดเปน

รอยละ 11.3 สวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติงาน นอยกวา 5 ป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 28.2 รองลงมา

คือ 5 - 10 ป จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 27.2, 11 - 20 ป จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 26.7 และ

มากกวา 20 ป จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.9 สวนใหญมีตำแหนง นอยกวาระดับ 5 จำนวน 64 คน 
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คิดเปนรอยละ 32.8 รองลงมาคือ ระดับ 7 - 8 จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 32.3, ระดับ 5 - 6 จำนวน   

57 คน คิดเปนรอยละ 29.2 และมากกวาระดับ 8 จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.6 สวนใหญมีระดับ

เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท บาท จำนวน 109 คน คิดเปนรอยละ 55.9 รองลงมาคือ 40,001 - 60,000 

บาท จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.5, นอยกวา 20,000 บาท จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.4 และ

มากกวา 60,000 บาท จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.2 

 ผลการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 2 วิเคราะหขอมูลความรูความเขาใจระเบยีบการไฟฟาสวนภูมิภาควา

ดวยการเงินของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม มีองคประกอบ 3 ดาน 

ไดแก ดานการรับเงิน ดานการจายเงิน และดานธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน ดวยคาเฉลี่ย (x�) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบวา ความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน โดยรวมอยู

ในระดับปานกลาง (x� = 3.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก 

คือดานการรับเงิน ดานการจายเงิน (x� = 3.53, x� = 3.42) ตามลำดับ สวนดานที่มีความรูความเขาใจอยูใน

ระดับปานกลาง คือ ดานธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน (x� = 3.39) ตามลำดับ 

  

สรุปผลการวิจัย 

 ปจจัยสวนบุคคล 

 การศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงานการ

ไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม มีพนักงานผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน      

195 คน สวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 133 คน คิดเปนรอยละ 68.2 และเพศหญิง จำนวน 62 คน คิดเปน

รอยละ 31.8 สวนใหญมีอายุ 30-40 ป จำนวน 77 คน คิดเปนรอยละ 39.5 รองลงมาคือนอยกวา 30 ป 

จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 26.7, 41 - 50 ป จำนวน 41 คน คิดเปนรอยละ 21.0 และมากกวา 50 ป 

จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 12.8 สวนใหญมีสถานภาพโสด จำนวน 100 คน คิดเปนรอยละ 51.3 

รองลงมาคือสมรส จำนวน 85 คน คิดเปนรอยละ 43.6 และหมาย / หยาราง / แยกกันอยู จำนวน 10 คน 

คิดเปนรอยละ 5.1 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 130 คน คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมาคือ 

มากกวาปริญญาตรี จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 22.1 และนอยกวาปริญญาตรี จำนวน 22 คน คิดเปน

รอยละ 11.3 สวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติงาน นอยกวา 5 ป จำนวน 55 คน คิดเปนรอยละ 28.2 รองลงมา

คือ 5 - 10 ป จำนวน 53 คน คิดเปนรอยละ 27.2, 11 - 20 ป จำนวน 52 คน คิดเปนรอยละ 26.7 และ

มากกวา 20 ป จำนวน 35 คน คิดเปนรอยละ 17.9 สวนใหญมีตำแหนง นอยกวาระดับ 5 จำนวน 64 คน 

คิดเปนรอยละ 32.8 รองลงมาคือ ระดับ 7 - 8 จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 32.3, ระดับ 5 - 6 จำนวน  

57 คน คิดเปนรอยละ 29.2 และมากกวาระดับ 8 จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 5.6 สวนใหญมีระดับ

เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท บาท จำนวน 109 คน คิดเปนรอยละ 55.9 รองลงมาคือ 40,001 - 60,000 

บาท จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 20.5, นอยกวา 20,000 บาท จำนวน 34 คน คิดเปนรอยละ 17.4 และ

มากกวา 60,000 บาท จำนวน 12 คน คิดเปนรอยละ 6.2 
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 ความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน 

 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความรูความเขาใจอยูใน

ระดับมาก คือดานการรับเงิน ดานการจายเงิน ตามลำดับ สวนดานที่มีความรูความเขาใจอยูในระดับ 

ปานกลาง คือดานธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน ตามลำดับ  

 

 สรุปทดสอบสมมติฐาน 

 ผลการศึกษาความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

 1. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐมที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แตกตางกัน ทำใหความรูความ

เขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินโดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 

 2. พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐมที ่มีปจจัยสวนบุคคล           

ที่มีตำแหนง และระดับเงินเดือน แตกตางกัน ทำใหความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย

การเงินโดยภาพรวม แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ 0.05 

 

อภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัย เรื่องความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลำดับจาก

ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการรับเงิน ดานการจายเงิน และดานธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน โดยมี

ประเด็นอภิปรายเพิ่มเติม ดังนี้  

 

 1. ดานการรับเงิน 

 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก 

คือ วิธีการรับชำระเงินคาไฟฟา, การแจงคาไฟฟา ระยะเวลาการชำระเงิน และวันครบกำหนดชำระเงิน,   

การรับชำระเงินคาไฟฟาผานชองทางเลือกอ่ืน ๆ, การรับชำระเงินเปนเงินสด หรือเช็ค, การใชใบเสร็จรับเงิน, 

ประเภทใบเสร็จรับเงิน, การรับชำระเงินคาไฟฟาโดยวิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีบัตรเครดิต, 

คาธรรมเนียมตอกลับการใชไฟ, หมายเลขกำกับใบเสร็จรับเงิน, การงดจายไฟ, การดำเนินงานเกี่ยวกับ

ใบเสร็จรับเงิน, การจดหนวยการใชไฟฟา, การจัดเก็บรายไดคาไฟฟา, การติดตามเรงรัดหนี้, การรับชำระเงิน

ของการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขายอย, การแกไขขอความในใบเสร็จรับเงิน, การหักเงินประกันของผูใชไฟฟา

เอกชนรายยอย และขอหามในการรับชำระเงิน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ลัคนา  ชาววังกรานต 

(2557) พบวา ดานรับเงิน เจาหนาที่ตรวจสอบภายในมีความคิดเห็นวาดานรับเงินมีปญหาอันเนื่องมากจาก 

ผูปฏิบัติงานไมปฏิบัติตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนดไว ไดแก รับเงินแลวไมออกใบเสร็จในทันที 

ออกใบเสร็จหลายรายการในใบเดียวกัน ไมจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน และเจาหนาที่รับเงินเปน

เจาหนาที่คนเดียวกับเจาหนาที่จายเงิน  
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 2. ดานการจายเงิน 

 โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความรูความเขาใจอยูในระดับมาก 

คือ การจายเงิน, อำนาจอนุมัติสั่งจายเงิน, อำนาจการอนุมัติสั่งจายเงิน และการลงนามอนุมัติจายเงินใน

ใบสําคัญจายเงิน, การตรวจสอบใบสําคัญจายเงิน และการจายเงินคืนใหบุคคลภายนอก และอำนาจอนุมัติ

จายเงิน ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อังคณา อินประดิษฐ (2556) พบวา ขอที่มีความเขาใจ

อันดับที่หนึ่งคือ การจายเงินใหแกบุคคลนอกหนวยงาน หากบุคคลนั้นไมสามารถมารับเงินไดดวยตนเอง 

สามารถทำหนังสือมอบอำนาจใหบุคคลอื่นมารับเงินแทนได รองลงมาคือ ขาราชการ ลูกจาง หรือผูรับ

บำนาญหรือเบี้ยหวัดที่ไมสามารถมารับเงินไดดวยตนเอง จะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเปนผูรับเงินแทนก็ได  

 

 3. ดานธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน  

 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่มีความรูความเขาใจอยูในระดับ

ปานกลาง คือ ความรูความเขาใจการเก็บรักษาลูกกุญแจตูนิรภัย หรือหองนิรภัย, การสอบยอดเงินฝาก

ธนาคาร, บัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานในสวนภูมิภาค, การควบคุม และเก็บรักษาเงินประจำวันใน

สวนภูมิภาค, ความรูความเขาใจการควบคุมการจายเช็ค การเก็บรักษาเช็คและตนขั้วเช็คและสำเนาใบรับ 

ฝากเงินของธนาคาร (Pay-in), การโอนเงินรายไดเขาสำนักงานใหญ, การถอนเงินหรือสั่งจายเงินจากธนาคาร

, การโอนเงินจากสำนักงานใหญใหหนวยงานในสวนภูมิภาค, การควบคุม และเก็บรักษาเงินประจำวันใน

สำนักงานใหญ และบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานในสำนักงานใหญ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ภัทรวรรณ  พัดเจริญ (2559) พบวา วิธีการปฏิบัติการรับ เก็บรักษาเงิน และการนำสงเงิน 

พบวา การรับเงินใหรับเปนเงินสด เช็ค คราฟท หรือตราสารอยางอ่ืน ใหปฏิบัติตามที่กระทรวงการคลัง 

 

ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จากผลการศึกษาเร่ือง ความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม สามารถสรุปขอเสนอแนะผลการวิจัย ดังนี้ 

 

 1. ดานการรับเงิน 

 สิ ่งที่ตองปรับปรุง คือ ตองการเรียนรูการรับเงินรายไดอื่น ๆ เงินประกันการใชไฟฟา และเงิน

ประกันอ่ืน ๆ, การแกไขขอมูลคาไฟฟา และการปรับปรุงคาไฟฟา, การรับชำระเงินคาบริการแกกระแสไฟฟา

ขัดของ, การรับชำระเงินคาใชจายงานกอสรางขยายเขตระบบไฟฟา คาซอมแซม หรือคาปรับปรุงระบบไฟฟา, 

การเรียกใหผู ค้ำประกันชำระหนี้แทนผูใชไฟฟาเอกชนรายใหญ และการรับชำระเงินผานระบบ GFMIS 

พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ โดยตองการใหฝายบัญชีและพลังงาน

ไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม จัดอบรม หรือประชุมชี้แจง เกี ่ยวกับ

ระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน ดานการรับเงินใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของพนักงาน 

เพื่อใหพนักงานไดพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้แผนกพัฒนาและฝกอบรม  

กองอำนวยการ การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม มีแผนการจัดอบรมผานระบบ        

e-Learning ประจำป 2563 สำหรับพนักงานเพื่อเปนชองทางในการศึกษาพัฒนาตนเอง หลักสูตรของ     
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กองบัญชี การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ชื่อหลักสูตร ระเบียบ กฟภ. วาดวยการเงิน 

ใหพนักงานที่มีความประสงคเขาศึกษา สามารถลงทะเบียนผานระบบไดดวยตนเอง 

 

 2. ดานการจายเงิน 

 สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ตองการเรียนรูเอกสารประกอบการเบิกจายเงินสูญหาย, การยืมเงิน และ 

การหักลางเงินยืมทดลองจาย และเงินหมุนเวียนของหนวยงาน พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ โดยตองการใหฝายบัญชีและพลังงานไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3  

(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม จัดอบรม หรือประชุมชี้แจง เกี่ยวกับระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวย

การเงิน ดานการรับเงินใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใหพนักงานไดพัฒนาศักยภาพใน

การปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้แผนกพัฒนาและฝกอบรม กองอำนวยการ การไฟฟาสวนภูมิภาค 

เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม มีแผนการจัดอบรมผานระบบ e-Learning ประจำป 2563 สำหรับ

พนักงานเพื่อเปนชองทางในการศึกษาพัฒนาตนเอง  หลักสูตรของกองบัญชี การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 

(ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ชื่อหลักสูตร ระเบียบ กฟภ. วาดวยการเงิน ใหพนักงานที่มีความประสงค 

เขาศึกษา สามารถลงทะเบยีนผานระบบไดดวยตนเอง 

 

 3. ดานธนาคาร และการเก็บรักษาเงิน  

  สิ่งที่ตองปรับปรุง คือ ตองการเรียนรูการเก็บรักษาลูกกุญแจตูนิรภัย หรือหองนิรภัย, การสอบ

ยอดเงินฝากธนาคาร, บัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานในสวนภูมิภาค, การควบคุม และเก็บรักษาเงิน

ประจำวันในสวนภูมิภาค, ความรูความเขาใจการควบคุมการจายเช็ค การเก็บรักษาเช็คและตนขั้วเช็คและ

สำเนาใบรับ ฝากเงินของธนาคาร (Pay-in), การโอนเงินรายไดเขาสำนักงานใหญ, การถอนเงินหรือ 

สั่งจายเงินจากธนาคาร, การโอนเงินจากสำนักงานใหญใหหนวยงานในสวนภูมิภาค, การควบคุม และเก็บ

รักษาเงินประจำวันในสำนักงานใหญ และบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานในสำนักงานใหญ พัฒนา

ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ โดยตองการใหฝายบัญชีและพลังงานไฟฟา  

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม จัดอบรม หรือประชุมชี้แจง เก่ียวกับระเบียบการ

ไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงิน ดานการรับเงินใหสอดคลองกับการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อใหพนักงาน

ไดพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ นอกจากนี้แผนกพัฒนาและฝกอบรม กองอำนวยการ  

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม มีแผนการจัดอบรมผานระบบ e-Learning 

ประจำป 2563 สำหรับพนักงานเพื ่อเปนชองทางในการศึกษาพัฒนาตนเอง หลักสูตรของกองบัญชี  

การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม ชื่อหลักสูตร ระเบียบ กฟภ. วาดวยการเงิน  

ใหพนักงานที่มีความประสงคเขาศึกษา สามารถลงทะเบียนผานระบบไดดวยตนเอง 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษาความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงินของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค เขตพื้นที่อ่ืน ๆ  

 2. ควรศึกษากลุมตัวอยางในการไฟฟาสวนภูมิภาค ที่เปนสำนักงานหนางานประจำจังหวัด และ 

นำผลที่ไดมาเปรียบเทียบกันจะทำใหทราบถึงความรูความเขาใจระเบียบการไฟฟาสวนภูมิภาควาดวยการเงนิ 
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ซึ่งจะทำใหการวิจัยเรื่องนี้มีกลุมตัวอยางของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) จังหวัด

นครปฐม และพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคหนางาน 
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