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บทคัดยอ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของงานวิจัย 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 

ดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 2) เพื ่อศึกษา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 3) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน

ดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

การเก็บรวบรวมขอมูล ผู วิจัยไดนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณที ่ไดรับการแกไขและผานความเห็นชอบ 

ของอาจารยแลวนำมาดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนดไว จำนวน  

179 คน ซึ่งกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลครบ 179 ชุด  

จึงนำขอมูลที ่ไดมาวิเคราะหคำนวณผลโดยผานโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ เพื ่อหาคาสถิติที ่ใช  

ไดแก คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สำหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู วิจัยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว  

(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษยในภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไมตางกัน 3) ปจจัยที่สงผล

ตอการปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย ปจจัยที ่สงผลตอการปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย  
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ดานความรูความเขาใจในงาน ดานขวัญกำลังใจ และดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทำงาน และ ปจจัยที่สงผลตอ 

การปฏิบัติงานที ่ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ดานความกาวหนาและความมั ่นคง 

และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

 

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 

ABSTRACT 

This research has the purpose of research 1) to study the efficiency in the performance of 

financial and accounting practitioners Under the office of the Permanent Secretary, Ministry of Social 

Development and Human Security 2) to study the efficiency of the operations of financial and 

accounting practitioners Under the office of the Permanent Secretary, Ministry of Social Development 

and Human Security Classified by personal factors 3) to study the factors affecting the performance 

of financial and accounting practitioners Under the office of the Permanent Secretary, Ministry of 

Social Development and Human Security. 

Data collection the researcher took the complete questionnaire which was revised and 

approved by the teacher and used it to prepare the online questionnaire. To collect data from  

a defined sample of 179 people, the sample group is civil servants, government employees and 

contractors Under the office of the Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human 

Security both central and regional After collecting 179 sets of data. Therefore the collected data was 

analyzed and calculated through a statistical ready-made computer program. To find the statistical 

values used are frequency, percentage, mean, standard deviation for hypothesis testing the 

researcher used t-test statistic, One-way variance statistic (One-way ANOVA), if differences are found, 

they lead to pairwise comparisons using LSD and Multiple Regression Analysis. 

The results showed that 1) the efficiency of the work of financial and accounting practitioners 

Under the office of the Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security as 

a whole is at a high level 2) the efficiency of the work of financial and accounting practitioners Under 

the office of the Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security Classified 

according to different personal factors, the overall performance was not different 3) factors affecting 

the performance of financial and accounting practitioners Under the office of the Permanent 

Secretary, Ministry of Social Development and Human Security Factors affecting the performance of 

work that affect the efficiency of work consists of knowledge and understanding of the job morale 

and relationships with people in the workplace and factors affecting performance that do not affect 

performance include: progress and stability and the working environment.  

 

Keywords: Operational efficiency of finance and accounting practitioners Under the Office  

of the Permanent Secretary, Ministry of Social Development and Human Security 



3 
 
บทนำ 

ภายใตวิถีชีวิตใหม (New Normal) ที่สงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี 

สิ่งแวดลอม รวมถึงพฤติกรรมของปจเจกบุคคล องคกรเอกชน ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินชีวิต กิจกรรม และพฤติกรรม 

ตางๆ ที่แตกตางไปจากเดิม สงผลใหภาครัฐจำเปนตองเตรียมพรอมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง อยางทันทวงที 

(Rapid Change) ประกอบกับยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศ 

ดานการบริหารราชการแผนดิน ไดกำหนดทิศทางที่สำคัญในการพัฒนาระบบราชการ ที่มุ งเนนทั้งในดานพัฒนา

ประสิทธิภาพภาครัฐและการยกระดับการบริการภาครัฐใหมีความรวดเร็ว งายขึ้น ลดคาใชจาย ทันตอเหตุการณ  

มีความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เขาถึงทุกกลุมโดยเนนการใหบริการตาม ความตองการของประชาชน 

อยางแทจริง รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดดียิ่งขึ้น 

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเห็นวา การพัฒนา ระบบ

ราชการไทยในอนาคตตองกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อมุงสูการเปน“ภาครัฐที่นาเชื่อถือ” ผานการ

พัฒนาระบบราชการเพื่อใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพลวัตในบริบทโลก ที่เต็มไปดวยความผัน

ผวน (Volatility) ความไมแนนอน (Uncertainty) ความซับซอน (Complexity) และความกำกวม (Ambiguity)  

ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) ไดกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบ ราชการไวใน  

3 ประเด็น ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการบริการภาครัฐเพื่อประชาชน มุงเนนใหภาครัฐมีบริการที่เปนมาตรฐานสากล 

ตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะผูรับบริการไดอยางทันทีทุกที่ ทุกเวลา ผานการเชื่อมโยงบริการ  

ของทุกหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และนวัตกรรม  

มาประยุกตใชในการใหบริการประชาชน  

ยุทธศาสตรที ่ 2 การปรับบทบาทภารกิจ และโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย ยืดหยุ น รองรับ  

การเปลี่ยนแปลง มุงเนนใหภาครัฐมีความทันสมัย มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีการจัดรูปแบบองคกรใหม 

ที่มีความยืดหยุนคลองตัว และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการเขามาชวยจัดทำบริการสาธารณะ ภาครัฐ 

มุงเนนการทำงานในลักษณะของเครือขาย  

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ มุงเนนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามา ประยุกต

ใชในการบูรณาการการทำงานและระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2564 – 2565) มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร 

ชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการบริการ

ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูป การบริหารจัดการภาครัฐ พรอมทัง้

ไดวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันที่มีผลกระบทตอการพัฒนา ระบบราชการ และกำหนดเปาหมาย 

การพัฒนาระบบราชการใหเปนไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศที่สำคัญ โดยมุงเนนใหภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและ

มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและฐานขอมูล (Data Driven) และนำนวัตกรรมมาเปนกลไกสำคัญ 

ในการขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐ (Innovation Driven) อันจะสงผลใหภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประชาชน 

ไดรับการบริการภาครัฐที ่ตรงตามความตองการ และประชาชนมีความเชื ่อมั ่นในภาครัฐ (Public Trust) ตอไป 

(สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.).2564) 
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สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนหนวยงานราชการ สังกัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งมีหนวยงานภายใตสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมีทั้งสวนกลางและ 

สวนภูมิภาค มีศูนยตนทุนทั้งสิ้น 90 ศูนยตนทุน ภารกิจในการปฏิบัติงานเปนศูนยกลางการบริหารของกระทรวง 

ในการพัฒนายุทธศาสตรและแปลงนโยบายของกระทรวงเปนแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการ

ทั่วไปของกระทรวง เพื ่อใหบรรลุเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยใหมีอำนาจหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 

1. พัฒนานโยบายและยุทธศาสตรและแปลงไปสูการปฏิบัติ รวมทั้งขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนตามกรอบ

ความรวมมือระหวางประเทศ 

2. พัฒนาปรับปรุงกฎหมาย และดำเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของ 

3. พัฒนาวิชาการและมาตรฐานดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยภาพรวมของประเทศ และ 

การเฝาระวัง ติดตาม วิเคราะหและรายงานสถานการณทางสังคม 

4. พัฒนานโยบายและแผนยุทธศาสตรดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษยและกำกับ ติดตามผลและ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน รวมทั้งการชวยเหลือและคุมครองสวัสดิภาพผูเสียหายจากการคามนุษย 

และบริหารจัดการกองทุนเพื่อการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวง รับเรื่องราวรองทุกขที่อยูในอำนาจหนาที่

ของกระทรวง และการใหความชวยเหลือผูประสบปญหาทางสังคม 

6. กำกับ เรงรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสังกัดกระทรวง 

7. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง 

8. ตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง 

9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนศูนยขอมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และ

ใหบริการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลแกหนวยงานของรัฐและประชาชน 

10. พัฒนาและฝกอบรม บุคลากรของกระทรวงและบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของตามอำนาจ หนาที่ตามกฎหมาย 

11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดใหเปนอำนาจหนาที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

งานดานการเงินและบัญชีเปนอีกดานหนึ่งที่มีสวนสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษยใหบรรลุถึงเปาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ ์ตามภารกิจของกระทรวง  

โดยผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีมีหนาที่ เบิกจายเงินตามเอกสารขอเบิก ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน

ใหถูกตองตามระเบียบ ควบคุมกำกับงบประมาณตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร ใหคำปรึกษาแกบุคลากรในหนวยงาน

เกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆในการเบิกจายเงิน และจัดทำรายงานการเงินเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน หนวยงาน 

ตนสังกัด สำนักงานการตรวจเงนิแผนดิน (สตง.) สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง เปนตน และนำเสนอตอผูบริหาร

ของหนวยงานเพื่อนำไปใชประกอบการวางแผนดานงบประมาณหรือวางแผนดานดำเนินงานของหนวยงาน 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจในเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน
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ของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยมี

แนวคิดในการวิจัย คือ ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อายุงาน อัตราเงินเดือนปจจุบัน และศึกษาปจจัยที ่สงผลตอการปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงาน 

ดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อแสดงใหเห็นวา

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย เมื่อจำแนกตามปจจัยตางๆ แลวจะมีความแตกตางกันหรือไม และปจจัยใดบางที่สงผล 

ใหผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาวิจัยในครั้งนี้จะนำไปใชเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานดานการเงินและบัญชี รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีของ

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

วัตถุประสงคของงานวิจยั 

 1. เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

2. เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

3. เพื ่อศึกษาปจจัยที ่สงผลตอการปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อใหทราบถึงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

2. เพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อายุงาน อัตราเงินเดือนปจจุบัน 

3. เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 

สมมติฐานการวิจัย  

สมมติฐานที ่ 1 ผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน อายุงาน และอัตราเงินเดือนปจจุบัน

ตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตางกัน 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตางกันทำใหประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยตางกัน 
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 กลุมตัวอยางในงานวิจัยในคร้ังน้ี คือ บุคลากรผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งประกอบดวยบุคลากร 3 ประเภท คือ 

ขาราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาบริการ ซึ่งรูจำนวนกลุมตัวอยางที่แนนอน จึงกำหนดกลุมตัวอยาง

โดยการคำนวณใชสูตรของ Taro Yamane ทางผูวิจัยใชคาความคาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 0.05 มีระดับความเชื่อมั่น 

ที่ 95% และจากการคำนวณที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% พบวา จำนวนกลุมตัวอยางที่ไดมีจำนวน 154.98 กลุมตัวอยาง  

แตเพื่อปองกันการเก็บขอมูลที่ไมสมบูรณจากแบบสอบถาม จึงเพิ่มขนาดตัวอยางเปนจำนวน 179 กลุมตัวอยาง  

โดยกำหนดสัดสวนกลุมตัวอยางจากกลุมตัวอยางทั้งหมดและมีขั้นตอนการสุมตัวอยาง ขั้นที่ 1 คือ การสุมตัวอยาง 

แบบชั ้นภูม ิ (Stratified Random Sampling) โดยแยกประชากรออกเปนกลุ มย อยๆ ตามประเภทบุคลากร  

และขั้นที่ 2 คือ การเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ โดยแบบสอบถามสรางแบบฟอรมผานกูเกิล ไดรฟ (Google Drive) 

แลวสงลิงค (Link) ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเพื่อใหไดจำนวนตามตองการโดยไมมีหลักเกณฑ กลุมตัวอยาง 

จะเปนใครก็ไดที่สามารถใหขอมูลไดอยางครบถวน ตรงตามขอมูลที่ตองการ 

 ตัวแปรที ่ใชในงานวิจัยในครั ้งน้ี ไดแก ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา อายุงาน อัตราเง ินเด ือนปจจุบ ัน และศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอการปฏิบ ัต ิงาน  

ไดแก  ดานความรูความเขาใจในงาน  ดานความกาวหนาและความมั่นคง ดานขวัญกำลังใจ ดานความสัมพันธกับ

บุคคลในที่ทำงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน สวนของตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 เคร ื ่องมือที ่ใช ในการวิจ ัยในครั ้ง น้ี ได แก แบบสอบถามที ่ เป นเครื่องม ือในการเก ็บรวบรวมขอมูล 

เพื่อจะนำเอาขอมูลที่ไดหลังจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห โดยแบบสอบถามถูกแบงออกเปน 4 สวน ดังตอไปนี้ 

สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล เปนขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามที่เกี่ยวของกับ ลักษณะ

สวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ตำแหนงงาน อายุงาน และอัตราเงินเดือนปจจุบัน มีจำนวน 

ขอคำถามทั้งหมด 7 ขอ เปนคำถามในลักษณะคำถามปลายปดแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) กำหนดใหผูตอบ

แบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค 1 คำตอบ 

 สวนที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน เปนคำถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน

ดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดแก ดานความรู

ความเขาใจในงาน ดานความกาวหนาและความมั่นคง ดานขวัญกำลังใจ ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทำงาน  

และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน มีขอคำถามทั้งหมด 27 ขอ ประกอบดวยคำถามในลักษณะประเมิน 

คาความสำคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนนเพื่อตีความหมาย 

 สวนที ่ 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย  

มีขอคำถามทั้งหมด 6 ขอ ประกอบดวยคำถามในลักษณะประเมินคาความสำคัญ 5 ระดับ (Rating Scale) โดยมีเกณฑ

การใหคะแนนเพื่อตีความหมาย 

สวนที่ 4 คำถามปลายเปด เปนสวนที่ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นวามีปจจัยใดหรือเรื่องใดที่

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการ
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยนอกเหนือจากที่ไดระบุในคำถามขางตน จำนวนขอคำถาม 1 ขอ เปนคำถามใน

ลักษณะคำถามปลายเปด 

 การตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือวิจัย ผูวิจัยดำเนินการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาและความ

นาเชื่อถือกอนนำแบบสอบถามไปดำเนินการใชจริง โดยนำรางแบบสอบถามใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญใน

กลุมการคลังของสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยทำการตรวจสอบขอคำถามใน

แบบสอบถามเพื่อความครอบคลุมเนื้อหาที่ตองการศึกษา การจัดเรียงลำดับขอคำถาม การใชภาษาในแบบสอบถาม 

และความเหมาะสมของขอคำถาม โดยใชวิธีการวัดความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ตามตาราง

ตรวจสอบคุณภาพความครอบคลุมดานเนื้อหา 

 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามฉบับสมบูรณที่ไดรับการแกไขและผานความเห็นชอบของ

อาจารยแลวมาดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน เพื่อเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางที่กำหนดไว จำนวน 179 คน 

ซึ่งกลุมตัวอยาง คือ ขาราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจางเหมาบริการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลครบ 179 ชุด  

จึงนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคำนวณผลโดยผานโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ เพื่อหาคาสถิติที่ใช ไดแก 

ค าความถี่ (Frequency) ร อยละ (Percentage)  คาเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) สำหรับการทดสอบสมมติฐาน ผู วิจัยใชสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว  

(One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคูโดยใชวิธี LSD และสถิติถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) 

 

ผลการวิเคราะห 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล  พบวา ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 25 – 35 ป สถานภาพโสด  

ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหนงงานขาราชการ อายุงานต่ำกวา 5 ป และอัตราเงินเดือนปจจุบันอยูระหวาง 

15,001 – 20,000 บาท 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยที ่สงผลตอการปฏิบัติงาน พบวา 

ผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย 

ใหระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี ่ยวกับปจจัยที ่สงผลตอการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก  

มีคาเฉล่ียเทากับ 3.70 และมีคา S.D. เทากับ 0.576 เมื่อพิจารณาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานในแตละดานจะพบวา

ดานขวัญกำลังใจมีคาเฉล่ียมากที่สุด คือมีคาเฉล่ียเทากับ 3.92 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลคาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบวา 

ผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย 

ใหระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 4.16 

และมีคา S.D. เทากับ 0.574 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในแตละขอจะพบ ขอที่ 1 ทานคิดวาทานได

ทุมเทความรูความสารถใหกับการปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือมีคาเฉลี่ยเทากับ 

4.39 
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ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยที่มีปจจัยสวนบุคคลตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ดานความรู

ความเขาใจในงาน ดานขวัญกำลังใจ และดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทำงานสงผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย 

 

สรุปผลการวิจยั  

 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามงานวิจัย เรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงิน

และบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สามารถสรุปผลการวิจัยได

ดังตอไปนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย พบวา ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสวนใหญ เปนเพศหญิง อายุอยูระหวาง 25 – 35 ป 

สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี ตำแหนงงานขาราชการ อายุงานต่ำกวา 5 ป และอัตราเงินเดือนปจจุบัน 

อยูระหวาง 15,001 – 20,000 บาท 

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานแยกเปนรายดาน พบวา ดานความรูความเขาใจในงาน 

ดานขวัญกำลังใจ ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทำงาน และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ระดับประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก มีเพียงดานความกาวหนาและความมั่นคงระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

อยูในระดับปานกลาง 

 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี  

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

ตำแหนงงาน อายุงาน และอัตราเงินเดือนปจจุบันตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมไมตางกัน 

 4. ผลการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 

ดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยสามารถสรุปได ดังนี้ 

  4.1 ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย ดานความรู 

ความเขาใจในงาน ดานขวัญกำลังใจ และดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทำงาน 

  4.2 ปจจ ัยที ่ส งผลตอการปฏิบ ัต ิงานที่ไมม ีผลตอประสิทธ ิภาพในการปฏิบ ัต ิงาน ประกอบดวย  

ดานความกาวหนาและความมั่นคง และดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

 

อภิปรายผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สามารถสรุปตามวัตถุประสงคได ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วิเคราะหไดวาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมาก โดยสวนใหญผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
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ความมั่นคงของมนุษยเห็นวาตนไดทุมเทความรูความสามารถใหกับการปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว  

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ อัครวัฒน  นิธิจิรวงศ (2559) ไดทำการวิจัยเรื ่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝายเทศกิจกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝายเทศกิจกรุงเทพมหานครรายดานพบวาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เจาหนาที่

เทศกิจสามารถดำเนินการแกไขปญหา รองเรียนไดรวดเร็ว และสอดคลองกับแนวคิดของ พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ไดทำ

การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวพบวาขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวสวนใหญมีความคิดเห็นเปนเชิงบวก ทั้งนี้อาจเนื ่องมาจากองคการบริหาร 

สวนจังหวัดสระแกวมีระบบโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจน มีการทำงานอยางเปนระบบ มีการกำหนดแผนงาน

โครงการใหสอดคลองกับแนวนโยบายของผูบริหารในขณะเดียวกันก็ตองเปนไปตามระเบียบ กฎเกณฑตางๆ  

ที่เกี่ยวของอีกทั้งผูบังคับบัญชายังมีการมอบหมายงานใหกับบุคลากรไดตรงกับความรูความสามารถและความชำนาญ

ของผูปฏิบัติงาน และเปดโอกาสใหขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวไดเขารับการฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูน

ความรู ความเขาใจ ทักษะและทัศนคติที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถและทัศนคติใหเหมาะสมกับงาน สงผลให

ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดสระแกวมีความเขาใจในงานที่ไดรับมอบหมายและสามารถปฏิบัติงานในหนาที่

ของตนเองไดเปนอยางดปีระกอบกบัองคการบริหารสวนจังหวดัสระแกวมีการจดัสรรวัสดุอุปกรณในการทำงานไดอยาง

เพียงพอตอความตองการรวมทั้งมีการจัดสรรสวัสดิดิการใหแกขาราชการทุกคนอยางรวดเรว็และเปนธรรม 

 2. ผลการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อายุงาน อัตราเงินเดือนปจจุบัน สามารถสรุปได ดังนี้ 

  2.1 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยที่มีเพศตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมองวา ไมวาจะเปนเพศหญิงหรือ 

เพศชายตางมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตนใหบรรลุเปาหมายขององคกรที่วางเอาไว โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด ซึ่งส่ิงนี้เปนส่ิงที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีไมวาจะเพศ

ไหนตองยืดถือ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ แสงแกว (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 พบวา เพศตางกันไมสงผลให

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกันและสอดคลองกับงานวิจัยของ อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง 

ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัด

สงขลา ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา เพศตางกัน 

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

  2.2 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยที ่มีอายุตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกัน ซึ ่งผู วิจัยมองวาอายุของผู ปฏิบัติงาน 

ดานการเงินและบัญชีไมไดสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากนัก เนื่องจากงานดานการเงินและบัญชี 

มีการกำหนดลักษณะงานและหนาที่ไวอยางชัดเจน ผูปฏิบัติงานสามารถเรียนรูงานจากคูมือการปฏิบัติงาน ขอระเบียบ

ของทางราชการ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกับงานของตน นอกจากนี้ยังเกิดการสอนงานหรือขอคำปรึกษาในการ

ทำงานจากคนในหนวยงานเอง เชน ผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน เปนตน หรือ หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของกับงานที่

ทำ เชน คลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ แสงแกว (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 

พบวา อายุตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัครเดช ไมจันทร 
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(2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้ง

เครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจำแนกตามปจจัยสวน

บุคคล พบวา อายุตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

  2.3 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยที ่ม ีสถานภาพตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกัน ซ่ึงผู ว ิจ ัยมองวาสถานภาพ 

เปนเพียงสถานะที่แสดงใหสังคมรับรูเทานั้นจึงไมมีผลตอการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ แสงแกว 

(2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงาน

ศาลยุติธรรมประจำภาค 1 พบวา สถานภาพตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

พนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา สถานภาพตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

  2.4 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยที่มีระดับการศึกษาตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมองวา ถึงแมระดับ

การศึกษาจะตางกันแตผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีสวนใหญจะตองเรียนจบในสาขาบัญชีหรือในสาขาที่มีรายวิชา

เทียบเทาจึงจะเปนผู ที ่มีคุณสมบัติในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีได ทำใหระดับการศึกษาไมสงผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ แสงแกว (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 พบวา  

ระดับการศึกษาตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของ อัครเดช  

ไมจันทร (2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรม

ติดตั ้งเครื ่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจำแนกตาม 

ปจจัยสวนบุคคล พบวา ระดับการศึกษาตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน 

  2.5 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยที่มีตำแหนงงานตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมอง ถึงจะมีตำแหนงงาน 

ที่ตางกัน แตในทุกตำแหนงจะมีลักษณะงานที่เหมือนกัน อาจจะมีแตกตางกันบางเล็กนอยคือระดับความรับผิดชอบ 

ในงานที่เปนไปตามตำแหนงของแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพรรษา บุญนิติภพ (2562) ไดทำการวิจัย

เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอเขาพนม จังหวัด

กระบี่ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานตำแหนงงานมีความคิดเห็นตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ไมแตกตางกัน และมีผล 

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ แสงแกว (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน

ดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 พบวา ตำแหนงและระดับตางกันทำให

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

  2.6 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยที่มีอายุงานตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมองวา อายุงานหรืออีกนัยหนึ่ง 

ก็คือประสบการณในการปฏิบัติงาน ความหมายในที่นี้เปนเพียงชวงเวลาที่ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อยูภายใตสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเทานั้น ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีบางคน

อาจจะเคยมีประสบการณการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีจากที่อื ่นมากกอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  

อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดทำการวิจัยเรื ่อง ปจจัยที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
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กลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา อายุงานตางกันมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และมีผล 

ไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ แสงแกว (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน

ดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 พบวา ประสบการณในการทำงานตางกันทำให

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

  2.7 ผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษยที ่มีอัตราเงินเดือนปจจุบันตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไมตางกัน ซึ ่งผู ว ิจัยมองวา  

อัตราเงินเดือนปจจุบันหรือรายไดที่ไดรับจากการทำงาน เปนเพียงสวนหนึ่งที่ทุกตำแหนงตองไดรับเปนคาตอบแทน

จากการทำงานอยูแลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัครเดช ไมจันทร (2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุมอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตในจังหวัดสงขลา ผลการ

เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจำแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา รายไดเฉลี่ยตางกันมีประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และมีผลไมสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ แสงแกว (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง 

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 

พบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนตางกันทำใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแตกตางกัน 

 3. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดแก  ดานความรูความเขาใจในงาน  ดานความกาวหนาและความมั่นคง 

ดานขวัญกำลังใจ ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทำงาน ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน สามารถสรุปได ดังนี้ 

  3.1 ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานความรูความเขาใจในงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  

ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา สวนใหญผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหความสำคัญในดานนี้อยูในระดับมาก โดยผูวิจัย

เองที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีก็มองวาความรูความเขาใจในงานเปนดานที่สำคัญที่สุด เพราะเปนงานที่เกี่ยวของ

กับกฎระเบียบ หรือขอปฏิบัติของทางราชการในการเบิกจายเงิน หรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวของ ผูปฏิบัติงานดานการเงิน

และบัญชีจะตองปฏิบัติงานดวยความเขาใจ ละเอียด รอบคอบ และปฏิบัติงานดวยความถูกตองไมทำใหทางราชการ

เสียหาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุพรรษา บุญนิติภพ (2561) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลในเขตอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ พบวาปจจัยการปฏิบัติงาน

ดานความรูความเขาใจในงานมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลในเขต

อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพิศ แสงแกว (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 พบวา ปจจัยใน

การทำงานดานความรูความเขาใจในงานมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาล

ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 

  3.2 ปจจัยที ่สงผลตอการปฏิบัติงานดานความกาวหนาและความมั ่นคงที ่ไมมีผลตอประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ซึ ่งผู วิจัยมีความเห็นวา เนื ่องจากผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีเปนเจาหนาที ่รัฐ มีสวัสดิการ 

ของทางราชการรองรับจนถึงเกษียณอายุ มีหลักเกณฑในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนงไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (กพ.) กำหนด จึงไมสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  

สมพิศ  แสงแกว (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาล 

ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 พบวาปจจัยในการทำงานดานความกาวหนาและความมั่นคงที่ไมมีผลตอ
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 

และมีผลไมสอดคลองกับแนวคิดของ สัมฤทธิ์ ศรีกองหนุน (2559) ไดทำการวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานกองชาง ขององคการบริหารสวนตำบลในจังหวัดกำาแพงเพชร พบวา ดานความกาวหนาในตำแหนง

หนาที่อยูในระดับมาก เปนปจจัยที่สงผลเมื่อพนักงานปฏิบัติงานอยางมีระดับประสิทธิภาพ ทำใหมีความกาวหนา 

ในตำแหนงหนาที่ตอการตอบแทนคุณภาพการทำงาน 

  3.3 ปจจัยที ่สงผลตอการปฏิบัติงานดานขวัญกำลังใจที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

ผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย  

ซึ ่งผู ว ิจัยมีความเห็นวา สวนใหญผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหความสำคัญในดานนี ้อยู ในระดับมาก  

ขวัญกำลังใจเปนสิ่งสำคัญที่จะผลักดันใหผูปฏิบัติงานมีกำลังแรงใจที่จะปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกร  

แตผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีสวนใหญจะขาดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานเนื ่องจากผู บังคับบัญชา 

ไมคอยใหความสำคัญกับงานดานการเงินและบัญชีเทาที่ควร ยิ่งถามีการทำงานผิดพลาดยิ่งถูกตำหนิจากผูบังคับบญัชา 

บางครั้งยังถูกตำหนิจากเพื่อนรวมงานอีกดวย ทำใหผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีรูสึกวาองคกรไมใหความสำคัญ 

สงผลตอความกะตือรือรนในการปฏิบัติงานในหนาที ่ที ่ลดลงไปเรื ่อยๆ ซึ ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พันธุ ธัช  

รัตนกาญจนวงษ (2564) ไดทำการวิจัยเรื ่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงบประมาณ  

ดานการเปนที ่ยอมรับนับถือซึ ่งสอดคลองกับความหมายในนิยามศัพทด านขวัญกำลังใจของผู ว ิจ ัย พบวา  

ดานการยอมรับนับถือสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการสำนักงบประมาณ และมีผลไมสอดคลอง

กับแนวคิดของ สมพิศ  แสงแกว (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงิน

และบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 พบวาปจจัยในการทำงานดานขวัญและกำลังใจ 

ในการทำงานมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาล

ยุติธรรมประจำภาค 1 

  3.4 ปจจัยที ่สงผลตอการปฏิบัติงานดานความสัมพันธกับบุคคลในที ่ทำงานที ่มีผลตอประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา สวนใหญผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหความสำคัญในดานนี้อยูในระดับมาก 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พรรณภา พึ่งเจริญ (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากร ในสำนักงานสหกรณจังหวัดลพบุรีและสำนักงานสหกรณจังหวัดสิงหบุรี พบวา ดานความสัมพันธกับ 

เพื่อนรวมงานมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสำนักงานสหกรณจังหวัดลพบุรีและสำนักงาน

สหกรณจังหวัดสิงหบุรี และสอดคลองกับแนวคิดของ สมพิศ  แสงแกว (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 พบวาปจจัยในการ

ทำงานดานความสัมพันธของบุคลากรในหนวยงานในที่ทำงานมีผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน 

ดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 

  3.5 ปจจัยที ่สงผลตอการปฏิบัติงานดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่ไมมีผลตอประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ซึ่งผู วิจัยมีความเห็นวา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานเปนเพียงสภาพแวดลอมทั่วไปที่อยู รอบตัว 

ของผู ปฏิบัติงาน มีลักษณะทางกายภาพที ่ผู ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นและจับตองได เชน อาคารสำนักงาน 

หองรับแขก หรือแมแตอุณภูมิในหองทำงาน แสง เสียง สิ่งเหลานี้ผูปฏิบัติงานสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม

ดังกลาวไดโดยไมสงผลกระทบตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พรรณภา พึ่งเจริญ 

(2564) ไดทำการวิจัยเรื ่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสำนักงานสหกรณจังหวัดลพบุรีและ
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สำนักงานสหกรณจังหวัดสิงหบุรี พบวา ดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากร ในสำนักงานสหกรณจังหวัดลพบุรีและสำนักงานสหกรณจังหวัดสิงหบุรี และมีผลไมสอดคลองกับแนวคิด

ของ สมพิศ  แสงแกว (2564) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี

ศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 พบวาปจจัยในการทำงานดานสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานมีผล

ตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีศาลในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมประจำภาค 1 

 

ขอเสนอแนะทีไ่ดจากงานวจิัย  

 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัยนำไปใชในการจัดทำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนงานดานการเงินและบัญชี รวมไปถึงพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในสังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

 1. ผลการศึกษประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย วิเคราะหไดวาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยูใน

ระดับมาก โดยสวนใหญผู ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษยเห็นวาตนไดทุมเทความรูความสารถใหกับการปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายที่กำหนดไวแลว  

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ พฤธิสิทธิ์ อุทุม (2559) ไดทำการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของขาราชการ

องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว พบวา ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับมาก 

 2. ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 

  2.1 ดานความรู ความเขาใจในงาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที ่สงผลตอการปฏิบัติงาน 

ดานความรูความเขาใจในงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยเองควรมุงเนนสรางความรูความเขาใจใหกับผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีใหเขาใจ 

ในงานของตนอยางถองแท เนื ่องจากงานดังกลาวเกี ่ยวของกับขอระเบียบตางๆ การรับจายเง ินทั ้งในและ 

นอกงบประมาณ ตองทำงานดวยความละเอียดรอบคอบ การสรางความรู ความเขาใจใหกับผู ปฏิบัติงาน เชน  

การฝกอบรม การจัดทำคูมือในการทำงาน การสรางเว็บไซต เปนตน 

  2.2 ดานขวัญกำลังใจ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานดานขวัญกำลังใจ 

ที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรเล็งเห็นความสำคัญของผูปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชีใหมากขึ้น กลาวชื่นชมเมื่อปฏิบัติงานดี ไมกลาวตำนิตอหนาผูคนเมื่อทำงานผิดผลาด ควรใชวิธีเรียกมาพูดคุย 

ถึงสาเหตุที่แทจริงเมื่อทำงานผิดผลาด หากแกไขไดก็รวมคิดหาทางแกไข หากแกไขไมไดก็วากลาวตักเตือนกันไป 

อยางสมเหตุสมผล ซึ่งวิธินี้จะชวยใหผูปฏิบัติงานมีกำลังแรงใจในการปฏิบัติงานตอไป 

  2.3 ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทำงาน จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน

ดานความสัมพันธกับบุคคลในที่ทำงานที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 

สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ดังนั ้น องคกรควรมีการจัดกิจกรรม 

เพื่อสรางความสัมพันธอันดีของคนในองคกร สงเสริมการทำงานเปนทีมที่ใหแตละคนดึงศักยภาพของตนมาใชในงาน 

ที่มีเปาหมายความสำเร็จเดียวกัน ไมมีการแบงชนชั้นในองคกร  เปลี่ยนนิยามความสัมพันธของบุคคลในที่ทำงาน 

ใหเปนความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว 
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ขอเสนอแนะในการทำวิจยัคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยที่ปฏิบัติงานในดานอื่น โดยกำหนดปจจัยสวนบุคคลและปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงาน 

ตัวเดียวกัน ซึ่งอาจจะนำมาเปรียบเทียบกับผลวิเคราะหของงานวิจัยในครั้งนี้ 

 2. ควรทำการวิจัยในเชิงลึกเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี สังกัด

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย ในดานความกาวหนาและความมั ่นคง 

ซึ ่งผลการวิเคราะหข อมูลภาพรวมอยู ในระดับปานกลางตางจากปจจ ัยที ่ส งผลตอการปฏิบัต ิงานดานอื่น 

ที่อยูในระดับมาก จากเหตุดังกลาวสามารถนำไปตอยอดเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได 

 3. ควรทำการวิจัยปญหา อุปสรรค หรือขอเสนอแนะทีส่งผลตอการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ซึ่งกลุมตัวอยางในการวิจัยในครั้งนี้ได

ตอบขอคำถามในสวนที่เปนขอคำถามปลายเปดไว โดยหยิบยกประเด็นที่หนาสนใจมาศึกษาเพิ่มเติม 
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