
ภาวะผู้น าและการน าระบบเทคโนโลยมีาใช้ทีส่่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัตงิาน                                
ของเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเที่ยวและกฬีา 

 
Leadership and the Utilization of Technology which Influence Work Performance 

of Finance and Accounting Personnel of the Secretary Office of the Ministry              

of Tourism and Sports. 

 
  ภิญญาพชัญ ์คนคล่อง pinyapatnid@gmail.com 

 
บทคดัยอ่ 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ลกัษณะดา้นประชากรศาสตร์ของ

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (2) ระดบัภาวะผูน้ าของ

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี (3) ระดับความสามารถในการใช้งานระบบเทคโนโลยี            

(4) ระดับประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน (5) ระดับ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี (6) ภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน (7) การน าระบบเทคโนโลยีมาใชท่ี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงาน ในการศึกษาได้เลือกกลุ่มตวัอย่างผูป้ฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี       

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

จ านวน 90 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้

ส ถิ ติ  Independent Sample t-test,One-Way ANOWA แ ล ะ ค่ าส ถิ ติ  Multiple Linear 

Regression (MLR)   
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ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 41 ปี ข้ึนไป 

ปฏิบัติงานท่ีส่วนภูมิภาค การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ          

มีระยะเวลาการท างาน 1 – 5 ปี มีอตัราเงินเดือน 10,001 – 15,000 บาท กลุ่มตวัอย่างมี

ระดบัภาวะผูน้ าและระดบัความสามารถในการใชง้านระบบเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัมาก 

ส่วนระดบัประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีและระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศ อาย ุสถานท่ีปฏิบติังาน ระดบัต าแหน่งงาน

และระยะเวลาการท างานท่ีต่างกนัประสิทธิภาพการท างานไม่ต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญั

ทางสถิติ .05 ส่วนระดบัการศึกษาและอตัราเงินเดือนท่ีต่างกนัประสิทธิภาพการท างาน

ต่างกนัท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 นอกจากนั้นยงัพบว่า ภาวะผูน้ าส่งผลต่อและการ

น าระบบเทคโนโลยีมาใช้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงินและ

บญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

 

ค าส าคญั: ภาวะผูน้ า, ระบบ GFMIS , ระบบ KTB Corporate Online , ประสิทธิภาพการปฏิบติังาน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 
 

The objective of this research were to examine ( 1) Demographics 
characteristic of the respondents that affect performance (2)  Level of leadership , 
Finance and Accounting Personnel (3)  Level of ability in the use of technology 
system, Finance and Accounting Personnel (4) Efficiency level of technology 
system ( 5) Work performance level of Finance and Accounting Personnel 
( 6) The leadership which Influence Work Performance of Finance and 
Accounting Personnel ( 7) The Utilization of Technology which Influence 
Work Performance of Finance and Accounting Personnel 

  The sample use in the study comprise 90 Finance and Accounting 
Personnel of the Secretary Office of the Ministry of Tourism and Sports.          
The researcher utilized questionnaire to collect data from the respondents.                   
The statistics used for the data analysis consisted of Percentage, Mean, 
Standard Deviation, Independent Sample t-test, One-Way ANOWA and 
Multiple Linear Regression (MLR) at .05 significance. 

  Result found that most of respondents were female, aged over 41 years old, 
graduate degree, employee, working duration between 1-5 years, 10,001-15,000 bath 
of monthly income. The sample study had Leadership and ability to use technology 
system at a high level, Efficiency level of technology system and work 
performance at a high level.  



  Result found that the different gender, age, work of place, position and 
work duration did not different levels of work performance. Respondents in 
different education and monthly income had different levels of work performance. 
The Multiple Regression Analysis revealed that leadership and the Utilization 
of Technology Influence Work Performance of Finance and Accounting 
Personnel of the Secretary Office of the Ministry of Tourism and Sports.             
All statistical analysis were perform at .05 significance.  
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

   ในการด าเนินงานขององคก์รต่างๆ ไม่วา่จะเป็นองคก์รภาครัฐหรือองคก์รเอกชน

ตอ้งเผชิญกบัภาวการณ์เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในดา้นสภาพแวดลอ้ม  เศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง วฒันธรรมและเทคโนโลยี  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีองค์กรต้อง

พยายามปรับปรุงกระบวนการท างานดว้ยการใชเ้ทคโนโลยท่ีีทนัสมยัยกระดบัการท างาน

ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระบบราชการก็เช่นกันรัฐบาลได้มีนโยบาย

ส าหรับการบริหารงานดา้นการคลงั ด าเนินการปรับปรุงการบริหารการคลงัของภาครัฐ

ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากข้ึนโดยมุ่งเน้นท่ีเป้าหมายและผลลัพธ์ของการ

ด าเนินงานเพื่อให้สามารถแปลงนโยบายและวิสัยทศัน์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบติัจริง 

รวมถึงสามารถเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะเพื่อความโปร่งใสในการด าเนินงาน           

จากแนวนโยบายดงักล่าวรัฐบาลจึงไดเ้ร่งปฏิรูประบบการบริหารและการปฏิบติังาน

ทางดา้นการเงินและการคลงัใหมุ่้งสู่ระบบอิเลก็ทรอนิกส์เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร

ทรัพยากรของประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพโดยไดริ้เร่ิมให้มี “ระบบการบริหารการเงิน

ก ารคลังภ าค รั ฐแบบ อิ เล็ กท รอ นิ ก ส์ ”ห รือระบบ  GFMIS (Government Fiscal 

Management System ) เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการและยุทธศาสตร์การพฒันา

ประเทศ  (ท่ีมา:กรมบญัชีกลาง) 

จากแนวคิดดังกล่าว เม่ือวนัท่ี  22 กรกฎาคม 2546 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ

เห็นชอบให้มีการออกแบบระบบการเงินการคลงัแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยจดัสร้างเป็น  

National System  เพ่ือเป็นลิขสิทธ์ิของรัฐบาลซ่ึงทุกส่วนราชการทัว่ประเทศไดเ้ร่ิมน า

ระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) มาปฏิบัติงาน

แบบ Online Real Time ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2547 โดยเร่ิมเบิกจ่ายตรงในระบบ GFMIS 

เพียงระบบเดียวตั้ งแต่ว ันท่ี  1 มีนาคม 2548 และใช้งานระบบน้ีมาจนถึงปัจจุบัน                         

(ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานปลดักระทรวงการคลงั, มปป) 



  นอกจากระบบ GFMIS แลว้ในปัจจุบนัทางรัฐบาลยงัไดน้ าระบบการรับ-จ่ายเงิน

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( KTB Korporate Online ) มาใช้เพ่ิมเติมในกระบวนการ

ท างานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนั ท่ี 22 ธันวาคม 2558 รัฐบาลได้เห็นชอบแผน

ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบการช าระเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์แห่งชาติ 

( National e-Payment Master Plan ) ซ่ึงมีแผนโครงการ e-Payment ภาครัฐเป็นโครงการ

ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการรับจ่ายเงินในทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นเพ่ิมประสิทธิภาพการรับ-จ่ายเงินของหน่วยงานภาครัฐ ท าให้การ

บริหารจัดการเงินงบประมาณได้ถูกต้อง รวดเร็ว ประหยดัค่าใช้จ่าย ลดภาระเร่ือง

ค่าใชจ่้ายในการใชเ้ช็คแลว้ยงัสามารถส่งเงินไดโ้ดยตรง ปลอดภยัและท าใหก้ระบวนการ

รับ-จ่ายเงินของหน่วยงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบไดทุ้กขั้นตอน อีกทั้งยงัเป็นการลด

โอกาสการทุจริตดว้ย (กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 ส านกัตรวจสอบภายใน,กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์,2561) และส่วนราชการยงัสามารถบริหารจดัการดา้นการเงินดว้ยตนเองได้

ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบ  KTB  Corporate Online ยงัเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบ 

GFMIS  ส าม ารถน าข้อ มู ล ม าจัดท าร าย งาน ก าร เงิน ขอ งภ าค รัฐ ได้ อี ก ด้ ว ย                    

(ท่ีมา : กรมบญัชีกลาง) 

ส่ิงท่ีส าคญัในการใชร้ะบบเทคโนโลยีในการท างานเหล่าน้ีคือทรัพยากรบุคคล   

ท่ีเป็นผูเ้ขา้ใชง้านระบบนัน่เอง ทรัพยากรบุคคลเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิงทุกอยา่งจนกระทัง่

กลายเป็นผลผลิตหรือการบริการตามแต่ละประเภทขององคก์ารซ่ึงน าไปสู่ความส าเร็จ

และการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องคก์ารโดยทัว่ไปมนุษยแ์ต่ละคนมีลกัษณะหลากหลาย

แตกต่างกนัในดา้น  ความรู้ ทกัษะ ทศันคติ ซ่ึงจะเป็นองค์ประกอบท่ีท าหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติภารกิจต่างๆให้องค์การบรรลุ เป้าหมาย การด าเนินการให้มนุษย์สามารถ

สร้างสรรค์งานอย่างมีประสิทธิภาพนั้ นต้องอาศยัคุณภาพทางการบริหารทรัพยากร

มนุษยใ์นองคก์าร (พะยอม วงศส์ารศรี. 2538 : 2)     



ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นหน่วยงานระดบักรมสังกดั

กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬามีหน้าท่ีรับผิดชอบหลกัในการพฒันาการท่องเท่ียว    

และกีฬามีอาคารท าการหลักตั้ งอยู่ท่ี เลขท่ี 4 ถนนราชด าเนินนอก แขวงวดัโสมนัส            

เขตป้อมปราบศตัรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีหน่วยงานในสังกดัท่ีเป็นส่วนราชการ

บริหารส่วนภูมิภาคและส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนราชการส่วนภูมิภาค คือ

ส านักงานการท่องเท่ียวและกีฬาทั้ ง 76 จังหวัดซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ี มี บุคลากร            

ดา้นการเงินบญัชีพสัดุน้อย มีการเปล่ียนแปลงบุคลากรบ่อย อีกทั้งกรมบญัชีกลางยงัมี

การพฒันาระบบงานและแนวทางการปฏิบติังานในระบบ GFMIS อยา่งต่อเน่ืองซ่ึงตอ้ง

ติดตาม ศึกษาท าความเขา้ใจหนงัสือสั่งการใหม่ๆ ให้เป็นปัจจุบนัและจากการตรวจสอบ 

ประเมินพบวา่ขอ้มูลบญัชีของหน่วยงานในสังกดัส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬายงัมีการจดัท าบญัชีคลาดเคล่ือนอยูซ่ึ่งสาเหตุมาจากการบนัทึกขอ้มูลในระบบ 

GFMIS ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS การบันทึกและ

ปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ของปีงบประมาณท่ีผ่านมาและปีก่อนๆ ไม่ครบถว้น 

หรือบนัทึกแลว้แต่ยงัมีขอ้ผิดพลาดท่ียงัไม่ไดป้รับปรุงบญัชีในระบบ GFMIS ซ่ึงมีผล  

ท าให้ขอ้มูลทางการเงินของหน่วยงานไม่ครบถว้นถูกตอ้งและไม่เป็นปัจจุบนัส่งผลให้

การจดัท างบการเงินในภาพรวมของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

ระดบักรมและระดบักระทรวงไม่ถูกตอ้งและนอกจากนั้นระบบ KTB Corporate Online           

ท่ีหน่วยงานราชการไดเ้ร่ิมถือปฏิบติัและใชง้านนั้นยงัเป็นระบบใหม่ท าให้เจา้หน้าท่ียงั

ขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านและยงัไม่ไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเพียงพอ  

จากการท่ีมีการใชง้านระบบเทคโนโลยท่ีีมีความซบัซอ้นมากข้ึนท าให้เกิดปัญหา

ว่าเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานยงัขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดทักษะในการใช้งานอยู่มาก 

ประกอบกบัต าแหน่งการเงินและบญัชีเป็นต าแหน่งงานท่ีมีความส าคญัตอ้งรับผิดชอบ

เร่ืองการเงินและบญัชีทุกอยา่งของหน่วยงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการเบิกเงิน จ่ายเงิน โอนเงิน 



การจัดท ารายงานบัญชีของหน่วยงานแต่เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานยงัขาดความมั่นคง           

ในต าแหน่งงาน ขาดสวสัดิการ ขาดความกา้วหน้าในหน้าท่ีต าแหน่งงาน อยู่ในสถานะ

บทบาทท่ีเป็นผูต้ามไม่มีโอกาสกา้วข้ึนเป็นผูน้ าหรือหัวหน้างานและท าให้ไม่สามารถ      

ดึงภาวะความเป็นผูน้ ามาใชใ้นการปฏิบติังานไดเ้กิดความรู้สึกวา่ไม่อยากรับผิดชอบงาน

มากเท่าท่ีควร นอกจากนั้ นยงัท าให้มีทัศคติท่ีไม่ดีกับองค์กร ขาดความผูกพันและ

จงรักภกัดีต่อองคก์รและเม่ือมีโอกาสก็จะไปหางานท่ีดีกว่า มีความมัน่คงกว่า  เม่ือเกิด

การเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานอยูบ่่อยคร้ังการท างานก็ขาดความต่อเน่ืองบุคลากรท่ีเขา้

มาใหม่ก็ต้องเรียนรู้งานใหม่ เกิดการหยุดชะงกัท าให้เกิดปัญหาต่อระบบการท างาน

ผลงานท่ีออกมาขาดประสิทธิภาพ                      

จากท่ีกล่าวมาทั้ งหมดผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเร่ืองภาวะผู ้น าและการน า

เทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบติังานว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี

การเงินและบญัชีของส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาหรือไม่อย่างไร    

ซ่ึงผลการศึกษาจะท าให้ผูบ้ริหารไดท้ราบถึงขอ้มูลและปัญหาท่ีเกิดข้ึนอีกทั้งยงัสามารถ

น าขอ้มูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาการบริหารทรัพยากรบุคคลด้าน

การเงินและบัญชีของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าท่ีเป็นอยู่ เพ่ือรักษา

บุคลากรท่ีมีคุณภาพให้คงอยูก่บัองคก์ร ใหอ้งคก์รมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

การวิจยัเร่ือง ภาวะผูน้ าและการน าระบบเทคโนโลยีมาใชท่ี้ส่งผลต่อประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียว

และกีฬา ผูว้จิยัก าหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 



1.  เพ่ือศึกษาลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีส านักงานปลดักระทรวง   

การท่องเท่ียวและกีฬา 

2. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู ้น าของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีของส านักงาน

ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

3. เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการใช้งานระบบเทคโนโลยีของเจ้าหน้าท่ี

การเงินและบญัชีของส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

4. เพือ่ศึกษาระดบัประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยท่ีีน ามาใชใ้นการปฏิบติังาน 

5. เพื่อศึกษาระดบัประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีของ 

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

6. เพื่อศึกษาภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงิน

และบญัชีของส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

7. เพื่อศึกษาระบบเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

การเงินและบญัชีของส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

สมมตฐิานการวจิัย 

สมมติฐาน 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ท่ี ต่างกันมีประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ 

            สมมติ ฐาน  1.1 เจ้าหน้ า ท่ี การ เงินและบัญ ชี เพศชายและห ญิ งมี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั 

            สมมติฐาน 1.2  เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีท่ีอายตุ่างกนัมีประสิทธิภาพ

การปฏิบติังานต่างกนั 

            สมมติฐาน 1.3  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีสถานท่ีปฏิบัติงานต่างกัน                  

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั 



            สมมติฐาน 1.4  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีระดับการศึกษาต่างกันมี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั 

             สมมติฐาน 1.5 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีระดบัต าแหน่งงานต่างกัน                 

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั 

            สมมติฐาน1.6  เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีระยะเวลาการท างานต่างกนั               

มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั 

            สมมติฐาน 1.7 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีท่ีอัตราเงินเดือนต่างกันมี

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั 

สมมติฐาน 2  ภาวะผูน้ าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

การเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

สมมติฐาน 3  การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้งานส่งผลต่อประสิทธิภาพการ

ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ขอบเขตงานวจิัย 

ขอบเขตงานวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาถึง ภาวะผูน้ าและการน าเทคโนโลยีมาใช้ท่ี

ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ส านักงาน

ปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคือ บุคลากรผูป้ฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีใน

ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจ านวน 110 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอสิระ ( Independent  Variables ) 

           1.1  ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ  สถานท่ีปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา 

ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาในการปฏิบติังาน รายไดต่้อเดือน  



   1.2  ภาวะผู้น า ไดแ้ก่ ต าแหน่งงานปัจจุบนั การมีภาวะผูน้ า 

  1.3  ระบบเทคโนโลย ีได้แก่ 

    -ระบบ  GFMIS ได้แ ก่  ด้ าน คว ามส าม ารถ ใน ก ารใช้ ร ะบ บ  GFMIS                

ดา้นประสิทธิภาพของระบบ GFMIS  

     -ระบบ KTB Corporate Online ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถในการใชง้านระบบ 

KTB Corporate Online และดา้นประสิทธิภาพของระบบ KTB Corporate Online 

2.  ตัวแปรตาม ( Dependent  Variables ) ไดแ้ก่ประสิทธิภาพในการท างานของ

เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีของส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลของการศึกษาวิจัยเร่ืองภาวะผูน้ าและการน าเทคโนโลยีมาใช้ท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีของส านกังานปลดักระทรวง

การท่องเท่ียวและกีฬาในคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์ ต่อส านักงานปลัดกระทรวง              

การท่องเท่ียวและกีฬาเพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหาในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี

การเงินและบญัชีในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในการน าไปพฒันาและปรับปรุงการ

บริหารงานบุคคลดา้นการเงินและบญัชีเพื่อรักษาบุคลากรท่ีมีมีความสามารถ มีความ

เช่ียวชาญในงาน พฒันาส่งเสริมและยกระดบัเจา้หน้าท่ีสายงานการเงินและบญัชีให้มี

ความก้าวหน้าในสายงานและเสริมสร้างขวญัก าลังใจ สร้างแรงจูงใจในการท างาน    

สร้างทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร น ามาซ่ึงความผูกพนัและความจงรักภกัดีต่อองค ์ท าให้เกิด

ความส าเร็จของงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



กรอบแนวคดิการวจิัย 

 
      ตัวแปรต้น       ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานท่ีปฏิบติังาน 
4. ระดบัการศึกษา 
5. ระดบัต าแหน่งงาน 
6. ระยะเวลาการท างาน 
7. อตัราเงินเดือน 
 
 
ภาวะผู้น า 
1. ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
2. การมีภาวะผูน้ า 
 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1. แสวงหาแหล่งฝึกอบรมเพ่ือปรับปรุง
งาน 
2. งบทดลฃองหน่วยเบิกจ่ายมีความ
ถูกตอ้ง 
3. จดัส่งรายงานการเงินทนัตาม
ก าหนดเวลา 
4. ปฏิบติังานดา้นการเงินบญัชีไดถู้กตอ้ง
ตามเกณฑป์ระเมิน 
 

ระบบเทคโนโลย ี
1. ระบบ GFMIS 
   - ความสามารถในการใชร้ะบบ 
   - ประสิทธิภาพของระบบ 
2. ระบบ KTB Corporate Online 
   - ความสามารถในการใชร้ะบบ  
   - ประสิทธิภาพของระบบ 
 



เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลของการวิจยัคร้ังน้ีจะใชแ้บบสอบถามซ่ึงมี

ลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (closed-ended question) และค าถามปลายเปิด (open-ended 
question) ซ่ึงมี 5 ส่วนใหญ่ ๆ ดงัต่อไปน้ี  

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพ้ืนฐานส่วนบุคคล แบบให้เลือกตอบ
จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานท่ีปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา ระดับการท างาน 
ระยะเวลาการท างาน อตัราเงินเดือนซ่ึงเป็นค าถามแบบปลายปิด 

ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ า โดยมีเน้ือหา จ านวน 
9 ขอ้ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ  

1. ดา้นต าแหน่งงาน ขอ้ 1-4 
2. ดา้นภาวะผูน้ า ขอ้ 5-9 

  ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการใช้งาน
ระบบและประสิทธิภาพของระบบโดยมีเน้ือหา จ านวน 20 ขอ้ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 

1. ดา้นความสามารถในการใชร้ะบบ GFMIS ขอ้ 10-14 
2.  ดา้นความสามารถในการใชร้ะบบ  KTB Corporrate Online ขอ้ 15-19 
3. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ GFMIS ขอ้ 20-24 
4. ดา้นประสิทธิภาพของระบบ  KTB Corporrate Online ขอ้ 25-29 

ส่วนที่ 4 สอบถามดา้นประสิทธิภาพการท างาน ขอ้ 30-34 
  ส่วนที่ 5 เป็นค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถามเขียนขอ้เสนอแนะและ
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนตามมาตรวดัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
ตามแบบของ Likert โดยมีค าตอบใหเ้ลือก 5 ระดบัตามความคิดเห็น การแปลผลคะแนน  
ไดแ้ก่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด ตามล าดบั 

 
 
 



สถิตทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลวตัถุประสงค์ข้อที่ 1-3 
1. ค่าร้อยละ(percentage) ใชว้ิเคราะห์ขนาดของขอ้มูล ลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานท่ีปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน 
ระยะเวลาการท างานและอตัราเงินเดือน 

2. ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) เพ่ือวดัแนวโนม้สู่ส่วนกลาง  
3. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เพื่อวดัลักษณะการกระจาย

ข้อมูลของระดับภาวะผู ้น า ระดับความสามารถในการใช้งานระบบและระดับ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีของส านกังานปลดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา 
สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูลวตัถุประสงค์ข้อที ่4-6 ตามสมมตฐิานข้อที ่1-3 

สมมติฐาน 1.1 เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาเพศชายและหญิงมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ใช้การทดสอบ
ค่ าส ถิ ติ  t-test ( independent sample t test) เพ่ื อ วิ เค ราะ ห์ ความแตก ต่ างระห ว่ าง
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีของส านกังานปลดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา 

สมมติฐาน  1.3  เจ้าหน้ าท่ี ก ารเงินและบัญ ชีสถาน ท่ีป ฏิบัติ งาน ต่างกัน                  
มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานต่างกนั ใชก้ารทดสอบค่าสถิติ t-test (independent sample 
t test) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ี
การเงินและบญัชีของส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

สมมติฐาน 1.2, 1.4 - 1.7 เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีของส านกังานปลดักระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬาท่ีมีอาย ุระดบัการศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน 
อตัราเงินเดือนต่างกันมีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานต่างกัน ใช้การทดสอบค่าสถิติ           
One-way ANOVA เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างอายุ สถานท่ีปฏิบัติงาน ระดบั
การศึกษา ระดบัต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างานและอตัราเงินเดือนมีประสิทธิภาพ



การปฏิบติังานแตกต่างกนัซ่ึงในกรณีท่ีมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ผูว้จิยัจะวเิคราะห์
ความแตกต่างรายคู่ (Post-hoc analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างนั้นเกิดข้ึนระหว่าง
กลุ่มใด โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe’s test) 

สมมติฐาน 2 ภาวะผูน้ าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
การเงินและบญัชีของส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ใช้การทดสอบ
ค่าสถิติ Multiple Linear Regression Analysis (MLR) เพื่อวิเคราะห์ความมีภาวะผูน้ าท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีของส านักงาน
ปลดักระทรวงการท่องเท่ียว 

สมมติฐาน 3 การน าระบบเทคโนโลยีมาใชส่้งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีของส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ใช้
ก ารท ดสอบ ค่ าส ถิ ติ  Multiple Linear Regression Analysis (MLR)  เพื่ อ วิ เค ร าะ ห์
ผลกระทบของระบบเทคโนโลยีต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงิน
และบญัชีส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

สรุปผลการวจิัย การอภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
       1. กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00  

มีอาย ุ41 ปีข้ึนไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 ปฏิบติังานท่ีส่วนภูมิภาค จ านวน  
68 คน คิดเป็นร้อยละ 75.60 การศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน  76 คน คิดเป็นร้อยละ 
84.40 เป็นพนักงานจา้งเหมาบริการมีจ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00  มีระยะเวลา
การท างาน 1 – 5 ปี จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40 และมีอตัราเงินเดือน 10,001 – 
15,000 บาท จ านวน 47 คน คิดแป็นร้อยละ 52.20 

       2. กลุ่มตวัอย่างมีระดบัภาวะผูน้ าโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.51 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .57 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ในรายละเอียดแต่
ละดา้นปรากฏผลดงัน้ี 



  ด้านต าแหน่งงานปัจจุบันอยู่ในระดับมาก (M = 3.50, SD = 0.63) พบว่า มี
ความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติัในปัจจุบนั มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 3.86, SD = 0.76) และ
หน่วยงานสนบัสนุนใหเ้ล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 2.81, SD = 1.06) 

  ด้านภาวะผู ้น าอยู่ในระดับมาก  (M = 3.51, SD = 0.56) พบว่า มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะพฒันาความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการท างานให้ตนเองเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้
องค์กร มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.16, SD = 0.86) และรอให้ผู ้บังคับบัญชามาช่วย
แกปั้ญหาต่างๆในการปฏิบติังานโดยท่านไม่พยายามแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดว้ยตนเองมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 2.31, SD = 1.00)  

       3. ดา้นระบบเทคโนโลยโีดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.56 ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .70 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่าในรายละเอียดแต่ละดา้น
ปรากฏผลดงัน้ี 
                   ระดับความสามารถในการใช้งานระบบ GFMIS อยู่ในระดับมากพบว่า          
มีการศึกษาขอ้มูลของระบบ GFMIS อยา่งสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 3.73, SD = 
0.8-) และไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้านระบบ GFMIS อยา่งเพียงพอมีค่าเฉล่ียต ่าสุด  (M = 
3.31, SD = 1.11)   

       ระดบัความสามารถในการใชง้านระบบ KTB Corporate Online อยู่ในระดบั
ปานกลางพบว่า ต้องการรับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ KTB Corporate Online มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 3.72, SD = 1.01) และมีความเขา้ใจในระบบปฏิบติัการของระบบ 
KTB Corporate Online มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 2.92 , SD = 0.99)   
                   ระดบัประสิทธิภาพของระบบ GFMIS อยู่ในระดบัมากพบว่า ระบบ GFMIS 
ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณสะดวก รวดเร็ว มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 4.11, SD = 0.85) 
และระบบ GFMIS มีขั้นตอนการปฏิบติังานไม่ซ ้ าซ้อนยุง่ยาก มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.54, 
SD = 0.97)   

      ระดบัประสิทธิภาพของระบบ KTB Corporate Online อยู่ในระดบัมากพบว่า 
ระบบ KTB Corporate Online ช่วยลดขั้นตอนในการท างานของท่านได้อย่างมาก มี



ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (M = 3.77, SD = 1.06) และระบบ KTB Corporate Online ช่วยลดความ
ผิดพลาดในการรับจ่ายเงิน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (M = 3.58, SD = 1.01)   

       4. ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของประชากร จ านวน 90 คนอยูใ่นระดบัมาก 
พบวา่มีคะแนน เฉล่ีย เท่ากบั 3.85 คะแนน และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.66  

       5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
    สมมติฐาน 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีต่างกันมีประสิทธิภาพการ

ท างานท่ีต่างกนั ไดแ้ก่ 
    1.1 เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและ

กีฬา ท่ีมีเพศต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.05  

    1.2 เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬาท่ีมีอายตุ่างกนัมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  

    1.3 เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬาท่ีมีสถานท่ีปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่ต่างกัน ท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05  

    1.4 เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬาท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ .05  

    1.5 เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬาท่ีมีต าแหน่งงานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05  

    1.6 เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ท่ีมีระยะเวลาการท างานต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกันท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05  



    1.7 เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและ
กีฬา ท่ีมีอัตราเงินเดือนต่างกัน  มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกันท่ีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .05 

  สมมติฐานที่ 2  ภาวะผูน้ าส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ภาวะผูน้ าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงิน
และบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
( Unstandardized Coefficients Beta = 0.42 และ 0.38)         

  สมมติฐานที่ 3 การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน   
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ี
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 และ ด้านความสามารถในการใช้งานระบบ GFMIS  ด้าน
ประโยชน์ของระบบ GFMIS สามารถท านายประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ี
การเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียว  ( Unstandardized Coefficients Beta = 
0.294 และ 0.246 ตามล าดบั)   

  

 การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดน้ ามาประยกุตใ์ช้
ในงานวิจยัเร่ืองภาวะผูน้ าและการน าระบบเทคโนโลยีมาใชใ้นการปฏิบติังานท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา อภิปรายผลตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. ความแตกต่างดา้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงินและ
บญัชี ส านกังานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาทางดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ 
อภิปรายไดด้งัน้ี 
  เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส านักงานปลดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาท่ีมี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแตกต่างกัน อธิบายได้ว่า 
บุคลากรท่ีมีระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อประสิทธิภาพภาพการท างานท่ีต่างกัน



เน่ืองจากการศึกษาเป็นส่ิงท่ีช่วยให้การวิเคราะห์และกระบวนความคิดท่ีไม่เท่ากนัและ
การศึกษาเป็นรากฐานในการจดัการไดอ้ยา่งเป็นระบบมากกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบั พิชาญ
สิทธ์ิ วงศ์กระจ่าง ( 2557) ไดศึ้กษาอิทธิพลภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงต่อประสิทธิภาพ
การท างาน กรณีศึกษา บริษทั  เอม็พีเอม็ เทคโนโลย ี(ไทยแลนด)์ จ ากดั พบวา่ พนกังานท่ี
มีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลประสิทธิภาพาการท างานต่างกนั เน่ืองจากการศึกษา
เป็นรากฐานในการจดัการกระบวนความคิด วเิคราะห์ไดอ้ยา่งเป็นระบบมากกวา่ 

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา          
ท่ีมีอตัราเงินเดือนต่างกนัมีประสิทธิภาพการปฏิบติังานแตกต่างกนั อธิบายไดว้า่ รายไดท่ี้
ต่างท าให้ความรับผิดชอบในการท างานต่างกนั ซ่ึงผูท่ี้มีเงินเดือนน้อยกวา่จะมีความรู้สึก
วา่ตนเองไม่จ าเป็นตอ้งท างานและรับผิดชอบมากเท่ากบัคนท่ีมีเงินเดือนเยอะ ท าให้ขาด
ความกระตือร้นในการท างานไม่ใส่ใจงานเท่าท่ีควรซ่ึงสอดคลอ้งกบัเบญจวรรณ ขุนดี 
(2557) ได้ศึกษาเร่ืองภาวะผู ้น าท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารจานด่วนท่ีไดรั้บแฟรนไชส์ จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ ผลต่างของระดบั
คุณภาพการปฏิบติังานของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารจานด่วนท่ีไดรั้บเฟรนไชส์ 
จ าแนกตามประเภทรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนนอ้ยกวา่ 6,000 บาทมีระดบัความคิดเห็นต ่ากวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 6,001 – 12,000 และ 12,001 – 17,000 บาท 

ส่วน เพศ อายุ สถานท่ีปฏิบติังาน ระดบัต าแหน่งงานและระยะเวลาการท างาน
ต่างกันประสิทธิภาพการท างานไม่ต่างกัน สอดคล้องกับพิชาญสิทธ์ิ วงศ์กระจ่าง               
( 2557:97 ) ได้ศึกษาอิทธิพลภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงต่อประสิทธิภาพการท างาน 
กรณีศึกษา บริษทั เอม็พีเอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ ากดั เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลงต่อประสิทธิภาพการท างาน ผลการการศึกษาพบว่า  เพศ อาย ุและ
อายงุานท่ีต่างกนัประสิทธิภาพการท างานไม่ต่างกนั 

2. เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีมีระดบัภาวะผูน้ าโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก หมายถึง 
บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน พฒันาความสามารถท่ีจ าเป็นต่อการ
ท างานและสามารถกระตุน้ ช้ีน า ผลกัดนัใหบุ้คคลอ่ืนมีความเตม็ใจท างานกระท าส่ิงต่างๆ



ตามท่ีต้องการได้ มีความสามารถในการบริหารจัดการงานได้ด้วยตนเองโดยมี
ความส าเร็จขององคก์รเป็นเป้าหมาย มีความพึงพอใจในงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ธญัยามาศ โลจนานนท ์(2557) ไดศึ้กษาเร่ืองภาวะผูน้ าและแรงจูงใจในการ
ท างานท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา 
จ ากดั พบวา่ระดบัการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งภาวะผูน้ าแบบท างานเป็นทีม ภาวะผูน้ าแบบ
มุ่งคน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงมีประเดน็อภิปราย ดงัน้ี 

 2.1 ดา้นต าแหน่งงานปัจจุบนั บุคคลากรในองคก์รมีความพึงพอใจในงานปัจจุบนั
ท่ีตนเองปฏิบัติอยู่ มีความรู้สึกว่างานท่ีได้รับมอบหมายอีกทั้ งปริมาณงานมีความ
เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถและต าแหน่งงานของตนเอง แต่หน่วยงานยงัขาดการ
สนบัสนุนให้มีความกา้วหนา้ในงานและการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนเพ่ือสร้างความมัน่คง
ในอาชีพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ธัญยามาศ โลจนานนท ์( 2557 ) ไดศึ้กษาเร่ืองภาวะผูน้ าและ
แรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศึกษา บริษทั 
ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั ดา้นลกัษณะของงาน พบว่าพนกังานมีระดบัแรงจูงใจในการท างาน
หัวขอ้ลกัษณะงานท่ีรับผิดชอบมีความน่าสนใจและท้าทายสูงสูงท่ีสุด รองลงมา คือ 
ปริมาณงานท่ีรับผิดชอบมีความเหมาะสมท าให้สามารถท างานส าเร็จลุล่วงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่อย่างเต็มท่ีในการท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบนั งานท่ีไดรั้บมอบหมายเปิดโอกาสใหใ้ชค้วามคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละลกัษณะงาน
ท่ีรับผดิชอบมีความหลากหลาย ไม่ซา้ซาก จ าเจ จนท าใหเ้กิดความเบ่ือหน่าย 

 2.2 ดา้นภาวะผูน้ า ระดบัการมีภาวะผูน้ าของบุคคลากรอยูใ่นระดบัท่ีมาก มีความ
กระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมคุณค่าให้องค์กร สามารถแก้ปัญหาในการ
ปฏิบติังานได้ด้วยตนเอง มีความรู้ความสามารถมากพอท่ีจะถ่ายทอดงานให้แก่เพ่ือน
ร่วมงานได ้ซ่ึงภาวะความเป็นผูน้ าไม่ใช่ส่ิงท่ีจะมีอยูใ่นคนท่ีหัวหนา้เพียงคนเดียวเท่านั้น
แต่สามารถมีอยู่ในทุก ๆ คนเพราะความเป็นผูน้ าเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคลซ่ึงจะมี
ความส าคญัต่อการท างานเป็นอย่างมากแต่ส่ิงท่ีท าให้ภาวะผูน้ าของแต่ละคนมีความ
แตกต่างกนัคือความสามารถในการดึงเอาภาวะผูน้ าท่ีมีอยู่ภายในตวัออกมาใช้นั่นเอง                   
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ธญัยามาศ โลจนานนท ์( 2557 ) ไดศึ้กษาเร่ืองภาวะผูน้ า



และแรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน กรณีศึกษา 
บริษทั ซิลลิค ฟาร์มา จ ากดั พบวา่รูปแบบภาวะผูน้ าแบบท างานเป็นทีม พนักงานมีระดบั
การรับรู้หัวขอ้ยอมรับ ความเห็นท่ีมีเหตุมีผลจากผูอ่ื้นเสมอสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ทุ่มเท
ความความสามารถคิดค้นงานใหม่ๆและผู ้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจให้ความร่วมมือ           
มักคิดค้นงานหรือวิธีการใหม่ๆและกระตุ้นให้ ทุกคนมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความเห็นไดแ้มเ้ป็นความคิดเห็นท่ีแตกต่างและน าเสนอรูปแบบ
วิธีการใหม่ๆเพ่ือกระตุ้นการผลิตการสร้างสรรค์และความพึงพอใจในการท างาน 
เน่ืองจากลักษณะภาวะผู ้น าท่ีดีจะสามารถช่วยให้พนักงานดึงศักยภาพด้านความคิด
สร้างสรรคอ์อกมาใชใ้นการท างานได ้ตั้งแต่การอธิบายวตัถุประสงคข์องงาน แจง้ผลลพัธ์
ท่ีต้องการ การตั้ งค าถาม การช้ีน าเพื่อให้พนักงานเข้าใจงานและมีทักษะการท างาน 
เพ่ิมข้ึน ทั้งนีอาจมีการกระตุน้การท างานโดยก าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ เช่น เวลา ปริมาณงาน 
เป็นตน้ หรือกระตุน้โดยสร้างแจงจูงใจดว้ยรางวลัและผลตอบแทนเพื่อให้พนกังานมีการ
ท างานวธีิใหม่ ๆ ท่ีส่งผลใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ระดบัความสามารถในการใชง้านระบบเทคโนโลยอียูใ่นระดบัท่ีมาก บุคลากร
มีความเช่ียวชาญและมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้งานระบบ การบันทึกรายการใน
ระบบมีความถูกต้อง ผิดพลาดน้อย มีการศึกษาข้อมูลของระบบอย่างสม ่าเสมอแต่
บุคลากรยงัมีความตอ้งการรับการฝึกอบรมการใชง้านในระบบเพ่ิมเติมเพ่ือพฒันาความรู้
ความเขา้ใจ สอดคลอ้งกบั พชัรินทร์ ศิริทิพย ์(2558) ไดศึ้กษาผลกระทบการใชร้ะบบการ
บริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS ท่ีมีผลต่อคุณภาพรายงาน
การเงินของหน่วยงานราชการ กรณีศึกษา อ าเภอพระนครศรีอยธุยา ดา้นความสามารถ
ทางเทคโนโลยีพบว่า ผูป้ฏิบติังานระบบ GFMIS ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก เก่ียวกับ
ปัจจยับุคลากรดา้นความรู้ความสามารถทางบญัชี ดา้นความรู้ความในการปฏิบติังานใน
ระบบ GFMIS โดยส่วนใหญ่ให้คะแนนมากท่ีสุดเก่ียวกบับุคลากรขาดการฝึกอบรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรขาดประสบการณ์การปฏิบติังานบญัชีและขาดความรู้
ความสามารถในการปฏิบติังานในระบบ GFMIS  แต่ะส าหรับระบบ KTB Corporate 
Online นั้นเป็นระบบท่ีน ามาใชใ้หม่ยงัไม่มีงานศึกษาคนัควา้วิจยัแต่ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษา



ระดบัความคิดเห็นของบุคลากรในหน่วยงานซ่ึงพบว่าบุคลากรมีความตอ้งการรับการ
ฝึกอบรมการใช้งานระบบเพ่ิมเติมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดและผูว้ิจยัจะน ามาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงและพฒันาการท างานในอนาคตต่อไป  

4. ระดบัประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัมาก ช่วยลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน รายงานการเงินมีความถูกต้อง ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความ
สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดความผิดพลาดในการท างานและระบบมีขั้นตอนในการท างาน
ไม่ซบัซ้อน ยุง่ยาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ภิรมยพ์ร เยาวด์  าและคณะ (2558) ได้
ศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพของระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
(GFMIS) ในเขตพ้ืนท่ีระนอง พบว่า ระดบัประสิทธิภาพของระบบบริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ในภาพรวมทั้ง 4 ดา้นอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่
ดา้นความรวดเร็วเป็นปัจจุบนัและทนัต่อการตดัสินใจ ด้านความถูกตอ้งแม่นย  า ดา้น
ความโปร่งใสและดา้นความประหยดัค่าใช้จ่าย ท่ีเป็นเช่นน้ีเพราะระบบ GFMIS เป็น
ระบบท่ีช่วยให้การปฏิบติังานมี ประสิทธิภาพข้ึนในทุกดา้น และประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด 
ก็คือ สามารถท าให้การท างานเกิดความรวดเร็วข้ึนทั้ งในด้านการปฏิบัติงานและการ
เรียกดูผลขอ้มูลเพื่อตดัสินใจก็สามารถท าไดร้วดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ อยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด ส าหรับด้านความประหยัดค่าใช้จ่ายท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดนั้ นเป็นเพราะเมือ
ปฏิบติังานใน ระบบแลว้ยงัคงตอ้งสั่งพิมพเ์อกสารมาจดัเก็บไวป้ระกอบกนัดว้ยจึงท าให้
ไม่สามารถประหยดัค่าาใชจ่้ายลงไป ไดเ้ท่าท่ีควรและวิไลลกัษณ์ จ้ิวเส้ง (2555) ไดศึ้กษา
เร่ืองปัญหาและอุปสรรคการน าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ GFMIS มาใช้ กรณีศึกษา กรมประมง ผลการศึกษาพบว่าผูป้ฏิบติังาน     
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินประสิทธิผลของระบบ GFMIS อยู่ในระดับมาก      
ในดา้นความโปร่งใส ดา้นความประหยดั ดา้นความรวดเร็วและทนัต่อการตดัสินใจ 

5. คะแนนประเมินระดับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชีอยู่ใน
ระดบัมาก งบทดลองในหน่วยงานมีความถูกตอ้ง สามารถส่งรายงานการเงินไดท้นัตาม
ก าหนดเวลา บุคลากรมีการแสวงหาแหล่งฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงงานและสามารถ
ปฏิบติังานดา้นการเงินบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามเกณฑ ์



6. ภาวะผูน้ าส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน จากการศึกษาพบวา่ภาวะผูน้ า
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน Certo , Samuel  C. (2000) ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพขององค์กรท่ีส าคญัท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นบุคคล เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด
เพราะบุคคลคือหมู่คณะท่ีรวมตวักนัเป็นองคก์รมีวตัถุประสงคร่์วมกนั มีบทบาทในการ
ท างานหรือด าเนินงานต่าง ๆ สัมพนัธ์กันเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์ ดงันั้นบุคคลท่ีมี
ต าแหน่งหน้าท่ีต่าง ๆ ตามโครงสร้างงานในองค์กรครอบคลุมบุคคลระดบัสูง กลาง             
และล่างรวมถึงบุคคลในระดบัการท างานทั้งหมดซ่ึงประสิทธิภาพขององคก์รจะข้ึนอยู่
กบัคุณลกัษณะและคุณสมบติัท่ีพึงปรารถนาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ จ านวนบุคลากรในแต่
ละกลุ่มงาน ความรู้ความสามารถพ้ืนฐาน ความรู้ ความสามารถท่ีเก่ียวกบังานในหน้าท่ี 
ความเป็นผูน้ า ทกัษะการส่ือสาร ทกัษะดา้นเทคโนโลยี ทกัษะดา้นการ บริหารจดัการ 
เจตคติ ค่านิยมท่ีพึงปรารถนา ความสามารถในการพัฒนาคน พัฒนางาน และการ
ปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนการด าเนินงานขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ วรางคณา กาญจนพาที ( 2556 บทคดัย่อ) ได้ศึกษาภาวะผูน้ าและภาวะผูต้ามท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลขององคก์ร กรณีศึกษา ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเขา้แห่ง
ประเทศไทย  เพื่อศึกษาถึงระดับภาวะผู ้น าการเปล่ียนแปลง คุณลักษณะผู ้ตาม 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง คุณลกัษณะผูต้ามและประสิทธิผลของ
องคก์รวา่อยูใ่นระดบัใด ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง คุณลกัษณะผู ้
ตามและประสิทธิผลขององค์กรว่ามีความสัมพันธ์กันระดับใด ภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงและคุณลกัษณะผูต้ามส่งผลต่อประสิทธิผลขององคก์รหรือไม่ และศึกษา
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีมีประสิทธิผลต่อองคก์ร จากการศึกษาพบวา่ระดบั
ความคิดเห็นด้านภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ภาวะผูต้ามและประสิทธิผลขององค์กร
โดยรวมอยู่ในระดับสูง ด้านความสัมพันธ์ของปัจจัยพบว่า ตัวแปรภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลงกบัประสิทธิผลขององคก์ร มีค่าความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัสูงมาก ดา้นความ
มีอิทธิพลของปัจจยั พบว่า ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
องคก์ร และผลการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารองคก์รพบว่า บทบาทหน้าท่ีของผูน้ าตอ้งมีความ
เหมาะสมปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั การตดัสินใจของผูน้ าตอ้งเป็นไปตามเป้าหมาย



องค์กร มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และ เบญจวรรณ ขุนดี ( 2557 
บทคดัย่อ ) ไดศึ้กษาเร่ืองภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมอาหารจานด่วนท่ีไดรั้บแฟรนไชส์ จงัหวดัปทุมธานี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษา ภาวะผูน้ าท่ีส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนกังาน คุณภาพการปฏิบติังาน
ของพนักงานและความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าท่ีมีต่อคุณภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ผลการศึกษาพบว่า ภาวะผูน้ าด้านผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและภาวะผูน้ าแบบ
เปล่ียนสภาพส่งผลต่อคุณภาพการปฏิบติังานของพนกังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมากส่วน
คุณภาพการปฏิบติังานของพนกังานภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง 

7. การน าระบบเทคโนโลยีใช้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน ระบบการ
บริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ GFMIS เป็นการ
ด าเนินงานปรับปรุงระบบการจดัการดา้นการเงินการคลงัของภาครัฐให้มีความทนัสมยั
และมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่ อปรับ
กระบวนการด าเนินงานและการจดัการภาครัฐดา้นการงบประมาณ การบญัชี การจดัซ้ือ
จดัจา้ง การเบิกจ่าย และการบริหารทรัพยากรใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกบันโยบายปฏิรูป
ราชการท่ีเน้นประสิทธิภาพและความคล่องตวัในการด าเนินงานรวมทั้งมุ่งหวงัให้เกิด
การใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างคุ้มค่าเพ่ือให้ได้มาซ่ึงข้อมูลสถานภาพการคลัง
ภาครัฐท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว สามารถตอบสนองนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ 
จากการศึกษาพบวา่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากร ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่
ระบบ GFMIS มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนักบัการจดัท ารายงานการเงินของหน่วยงาน 
ซ่ึงตอ้งใชข้อ้มูลจากระบบมาจดัท างบการเงิน นอกจากนั้นระบบ KTB Corporate Online 
ท่ีน ามาใชง้านก็มีขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงไปท่ีระบบ GFMIS จึงท าให้มีความต่อเน่ืองสัมพนัธ์
กนัในการท ารายงานการเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ณัฐกุล ภูกลางและคณะ (2559 บทคดัยอ่) 
ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของระบบการบริหารการเงิน
การคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในมหาวิทยาลยั ราชภฎัมหาสารคาม เพ่ือศึกษา
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ยระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐและปัจจยัท่ี มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานของระบบการบริหารการเงินภาครัฐ และเพื่อ



เสนอแนะการปฏิบติังานของระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
ผลการศึกษาพบว่า ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยรวมและ
รายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ีคือ ดา้นซอฟแวร์ ดา้น
ศักยภาพบุคลากร ด้านฐานข้อมูล ด้านฮาร์ดแวร์ ตามล าดับ ส่วนการวิ เคราะห์
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของระบบอยู่ในระดบัมากและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานของระบบไดแ้ก่ ควรมีความโปร่งใสในการใชร้ะบบ ควรมีโครงสร้างระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีชัดเจน ควรพฒันาระบบอินเตอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพสอดคล้องกับการ
ท างานของระบบ ควรมีเจา้หน้าท่ีมีความเช่ียวชาญให้ค าปรึกษาเก่ียวกบัระบบ GFMIS 
อยา่งชดัเจน ควรจดัระบบให้มีการเปรียบเทียบราคากลางเพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้ได ้ควรลดปริมาณเอกสารรายละเอียดแนบให้น้อยลง กรณีมีในระบบให้เรียก
ขอ้มูลข้ึนมาดูขอ้มูลแทนการแนบเอกสารและควรพฒันาระบบให้มีความรวดเร็วกรณี
เกิดความยุ่งยากเน่ืองจากมีขอ้ผิดพลาดบางอย่าง หน่วยงานไม่สามารถแก้ไขได้ต้อง
ส่งไปใหส่้วนกลางแกไ้ขท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการปฏิบติัหนา้ท่ี 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ 
1. จากการศึกษาพบว่าค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามในหัวข้อหน่วยงาน

สนับสนุนให้มีการเล่ือนต าแหน่งท่ีสูงข้ึนมีค่าเฉล่ียท่ีน้อยท่ีสุด ดงันั้นผูบ้ริหารควรให้
ความส าคญัในการสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากรในการเล่ือนเงินเดือนหรือเล่ือนต าแหน่ง
งาน โดยพิจารณาตามความสามารถและความเหมาะสม เพราะจะช่วยใหบุ้คลากรรู้สึกวา่
ตนเองไม่ถูกทอดท้ิง มีความมั่นคงในการท างาน และมีการก าหนดภาระหน้าท่ีการ
ปฏิบติังานใหช้ดัเจน เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างาน
ของบุคลากรและเพื่อใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากข้ึนต่อไป 

2. จากการศึกษาพบว่าการน าระบบเทคโนโลยีมาใชส่้งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานของบุคคลากรผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินบญัชี และผูต้อบแบบสอบถามมีความ



ตอ้งการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ จึงควรให้มีการจัดฝึกอบรม
เก่ียวกบัระบบ GFMIS และระบบ KTB Corporate Online เพ่ือให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความ
ช านาญมากข้ึน 

3. จากการศึกษาพบว่าภาวะผู ้น าโดยรวมอยู่ในระดับมากและยงัส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรผูป้ฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 แสดงให้เห็นว่าบทบาทการมีภาวะผูน้ าของเจา้หน้าท่ีในระดบั
ปฏิบติังานถือเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนช่วยให้การบริหารงานดา้นทรัพยากร
บุคคลเกิดประสิทธิผลรวมถึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานดีข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารควร
เห็นความส าคัญในการส่งเสริมและสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความมีภาวะผู ้น าของ
บุคลากรเหล่าน้ีใหม้ากข้ึน เพราะภาวะผูน้ าไม่ใช่ส่ิงท่ีจะมีอยูใ่นคนท่ีเป็นหวัหนา้เพียงคน
เดียวเท่านั้นแต่สามารถมีอยูใ่นทุกๆคน เพราะความเป็นผูน้ าเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในตวับุคคล
ซ่ึงจะมีความส าคญัต่อการท างานเป็นอยา่งมาก 

 

ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาภาวะผูน้ าของบุคลากรในแบบต่างๆเพ่ือทดสอบว่าบุคลากรมี

ภาวะผูน้ าแบบใดและต่างกนัอยา่งไรบา้ง ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานมากนอ้ย
เพียงใด 

2. การศึกษาค ร้ัง น้ี เป็นการศึกษาใน เร่ืองระบบ เทคโนโลยี ท่ี ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการปฏิบติังานของบุคลากรผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีในคร้ังต่อไปควร
ท าการศึกษาในเร่ืองการประเมินผลการปฏิบติังานดา้นบญัชีของหน่วยงานเพ่ือความ
ต่อเน่ืองและครบสมบูรณ์มากข้ึน 

3. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
ของบุคลากรผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีเพื่อเป็นแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการ
ท างานและการบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการเงินและบญัชีต่อไป 
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