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บทคัดยอ 
 

การศึกษาคร้ังมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาขนาดขององคกรและสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอ
ความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองทองถ่ินในจังหวัดลําปาง โดยใชแบบสอบถามใน
การเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหาร เจาหนาท่ีการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดลําปาง จํานวน 280 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย                 
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Chi-Square และการวิเคราะหสหสัมพันธของเพียรสัน   

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุ
ระหวาง 30-40 ป มีระยะเวลาการทํางาน 5-10 ป สวนใหญเปนเจาหนาท่ีมากกวาผูบริหาร                    
ไมเคยผานการฝกอบรมดานการเงินและบัญชีมากอน ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สภาพแวดลอมองคกรท่ีแตกตางกันมีผลตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีแตกตางกัน ทั้งน้ีพบวา
องคกรท่ีมีขนาดเล็กจะมีความเส่ียงมากกวาองคกรขนาดกลางและขนาดใหญ สําหรับดาน
สภาพแวดลอมองคกร พบวา สภาพแวดลอมองคกรดานเทคโนโลยีมีผลตอการบริหารความเส่ียงดาน
การบริหารสภาพคลอง สภาพแวดลอมดานการเมืองมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการวางแผน
งบประมาณ สภาพแวดลอมดานงบประมาณมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการประเมินรายงาน
ทางการเงิน 
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Abstract 
 

The purposes of this research was to investigate organization size and 
environmental organization affecting to financial and accounting risk of Local 
Administration in Lampang province.  A questionnaire was used as data collection.  
The samples were executives, financial and accounting officers of Local 
Administration in Lampang province for 280 samples.  A data was analyzed by using 
frequency, percent, mean, standard deviation, Chi-squared, and Pearson Correlation.   

The results were found that most respondents were female, bachelor degree 
level, age between 30-40 years old, working experience between 5-10 years, mostly 
more officers than executives, and they had not ever been to any training on 
financial and accounting.  For hypothesis test, it was found that small organization 
had a greater risk than medium-sized and large-sized organization. For environmental 
organization, technology environmental had an effect on liquidity risk management.  
Political environmental had an effect on budget planning risk management.  Finally, 
budget environmental had an effect on financial reporting evaluation risk 
management.     
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   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง จําแนกตามขนาดองคกร 

46 

ตาราง 19 แสดงความสัมพันธท่ีมีผลตอระดับการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 
   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง สภาพแวดลอมองคการ 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาของการวิจัย 
 ในภาวะสถานการณปจจุบันปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการแขงขันในลักษณะ
โลกไรพรมแดนหรือโลกาภิวัตน และการเปดเสรีทางเศรษฐกิจ การเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียนไดสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจขององคกรตางๆ ไมวาจะเปนองคกรของภาคเอกชนหรือ
ภาครัฐตางใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงในดานการเงินและบัญชี ถาผูบริหารองคกรภาครัฐ
และภาคเอกชนไมใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงดานตางๆ ขององคกรอาจจะเปนเพราะ
รูเทาไมถึงการณหรือกลาเส่ียงมากเกินไป อาจทําใหเกิดความเสียหายแกองคกร จะไมสามารถนํา
องคกรประสบผลสําเร็จไดในระยะยาว  

ในการบริหารธุรกิจหรือบริหารองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนั้น การตัดสินใจท่ีผิดพลาด
เพียงเล็กนอยยอมสงผลกระทบในวงกวาง การนําการบริหารความเส่ียงทางการบัญชีมาใชจะเปนส่ิง
หน่ึงท่ีสามารถชวยลดความเสียงดานการเงินลงได การบริหารธุรกิจหรือการบริหารองคกรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนก็ควรเห็นความสําคัญของบริหารความเส่ียงเปนเร่ืองท่ีสําคัญอันดับแรกในการจัดการ
บริหารงานขององคกรใหลุลวงและประสบผลสําเร็จทุกดาน การบริหารงานหรือการทํางาน จะเกิด
ความเส่ียงอยูเสมอ แมวาทุกคนจะปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบท่ีกําหนดไวอยางเครงครัด  ความเส่ียง
สงผลใหเกิดความสูญเสียตางๆ ไมวาจะเปนความสูญเสียตอสุขภาพกายและสุขภาพจิต เราไมสามารถ
ที่จะหลีกเล่ียงความเส่ียงไดท้ังหมดแตการมีระบบการบริหารความเส่ียงจะชวยใหองคกรตัดสินใจได
อยางรอบคอบและรวดเร็วสามารถจัดการกับความสูญเสียตางๆ อันเปนอุปสรรคในการทํางานได
รวมท้ังสามารถตอบสนองและรวมตัวกันรองรับกับความเปล่ียนแปลงไดเปนอยางดียั งสงผลใหผูรับ
การบริการจากหนวยอ่ืนๆ มีความม่ันใจในการบริหารองคกรถูกตอง โปรงใส มีประสิทธิภาพมากข้ึน
อีกดวย 

การบริหารความเส่ียง องคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน การดําเนินกิจกรรมใดก็ตาม องคกร
จะประสบความสําเร็จไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารจัดการความเส่ียงใน
งานใหบรรลุตามเปาหมายและสูญเสียทรัพยากรใหนอยท่ีสุด (มุกดา จิตพรมมา, 2552: 1) การปฏิบัติ                     
งานในองคกรตางๆ มีโอกาสเกิดความเส่ียงไมมากก็นอย ท้ังน้ีข้ึนอยูกับปญหา โอกาสและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากความผิดพลาด กระบวนการทํางานหลายข้ันตอนก็เปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีอาจทําใหเกิด     
ความเส่ียง   

 



 

 

สภาพแวดลอมองคกรและขนาดองคกร เหตุการณหรือปจจัยภายนอกและปจจัยภายใน                  
ซ่ึงไดแก ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลง เศรษฐกิจ สภาพทางการเมืองกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
งบประมาณกลยุทธนโยบายก็อาจกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรได เชน การดําเนินงานขาดสภาพ
คลอง ไมมีการวางแผนงบประมาณ หรือการประเมินรายงานทางการเงิน การลงทุนขาดการรายงาน
ทางการเงิน และสงผลใหเกิดความเสียหายแกองคกร เปนตน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปางเปนองคกรภาครัฐที่ถือวาเปนหนวยงานท่ี 
ผูบริหารและเจาหนาท่ีจะตองใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีในการ
บริหารองคกรของการบริหารงานเปนอันดับตนๆ ในการบริหารองคกรทั้งหมด ควรลดความเส่ียงดาน
การเงินและบัญชีขององคกร  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2525: 307)  ผูบริหารในทุกระดับมีภารกิจท่ีจะ
บริหารทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกองคกรการบริหารทรัพยากรสามารถแบงได 4 ดาน คือ                  
การบริหารงานบุคคล (Man) การบริหารงานการเงิน (Money) การบริหารงานพัสดุ (Materials) และ
การจัดการท่ีดี (Management) การบริหารดานการเงินและบัญชีเปนการบริหารท่ีอยูในกรอบ
มากกวาดานอ่ืน เพราะการเงินตองอางอิงกฎ ระเบียบขอบังคับ การบริหารการเงินท่ีอยูนอกกรอบยอม 
หมายถึงความบกพรอง เสียชื่อเสียง หรืออาจถูกลงโทษทางวินัย ดังน้ันองคกรปกคอรงทองถ่ินใน
จังหวัดลําปางจึงตองลดความเส่ียงใหองคกรเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี จากการท่ีขาราชการและ
เจาหนาท่ีผูไดรับคําส่ังใหปฏิบัติหนาท่ีการเงินและบัญชีตามตําแหนงหรือตามคําส่ังท่ีไดรับมอบหมาย 
ไมไดรับการฝกอบรบอยางตอเน่ือง และศึกษาระเบียบการรับเงินการเบิกจายเงินอยางแมนยํา                 
ขาดประสบการณในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีมี ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทําใหเปน
อุปสรรคในการปฏิบัติงานในหนาท่ีรับผิดชอบ การปฏิบัติงานจึงไมประสบความสําเร็จและไมเกิด
ประสิทธิภาพเทาท่ีควร เปนเพราะขาดความรู ความเขาใจในดานการเงินและบัญชีอยางแทจริง แมจะ
มีการจัดอบรมในหนวยงานแตไมตอเน่ืองไมสม่ําเสมอ การบันทึกบัญชีคอมพิวเตอรกับการบันทึกบัญชี
ดวยคอมพิวเตอรยังไมประสบผลสําเร็จสมบูรณรอยเปอรเซ็นต ตองมีการปรับหลายดานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร แตเน่ืองจากขาราชการองคกรปกครองทองถ่ินในสังกัดมีการโอนยาย สลับตําแหนงกัน
อยูตลอดเวลาทําใหการปฏิบัติงานไมตอเน่ือง ขาราชการทองถ่ินที่ไดรับแตงต้ังใหปฏิบัติหนาท่ีการเงิน
และบัญชีคนใหมก็ตองเร่ิมศึกษาและทําความเขาใจในกฎ ระเบียบ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร                       
เปนกระบวนการปฏิบัติงานดานการเงินใหม ซ่ึงเปนท่ีทราบดีวางานดานการเงินเปน งานที่
ละเอียดออน มีกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของ มีขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานท่ีคอนขางซับซอน อีกท้ัง
ขาราชการทองถ่ินยังตองมีหนาท่ีรับผิดชอบงานอยางอ่ืนท่ีไดรับมอบหมายประเมินผลการทํางานอยู
ทุก 6 เดือน ทําใหตองศึกษากฎหมายระเบียบขอบังคับหนังสือส่ังการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของซ่ึงมี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อีกท้ังผูบริหารองคการปกครองทองถ่ินบางคนอาจไมเคยมีประสบการณ



 

 

  

หรือมีประสบการณนอยมากในการบริหารงานดานการเงินและบัญชี ทําใหเปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําให
เกิดความเส่ียงในงานดานการเงินและบัญชีในองคกรปกครองทองถ่ิน 

จากรายงานผลการตรวจสอบของหนวยตรวจสอบ สํานักงานปกครองทองถ่ินจังหวัดลําปาง 
สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 9 ไดตรวจพบขอบกพรองและมีขอสังเกตการปฏิบัติงานดาน
การเงินและบัญชีขององคกรปกครองทองถ่ิน เชน ไมไดจัดทําทะเบียนคุมเช็ค การเก็บรักษาเงิน                    
ไมเปนไปตามระเบียบฯ การรับ–จายยังไมมีระบบควบคุมท่ีเพียงพอ เบิกจายลาชาเบิกจายไมถูกตอง
หรือถูกตองแตไมครบถวนตามระเบียบกําหนด (รายงานผลการตรวจสอบประจําป งบประมาณ               
พ.ศ.2556 ของหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานปกคราองทองถ่ินจังหวัด) การไมปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการอาจเปนเหตุใหถูกสอบสวนในภายหลัง ทําใหเปนอีกสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหการปฏิบัติงาน
ดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีขอผิดพลาดอาจเปนความเส่ียงท่ีกอใหเกิด
ความเสียหายหรือเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน             
ในสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยในฐานะที่เปนเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีขององคกรปกครอง               
สวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง สนใจศึกษาสภาพแวดลอมองคกรที่มีผลกระทบตอความเส่ียง               
ดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองทองถ่ินในจังหวัดลําปาง สังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย เน่ืองจากงานดานการเงินและบัญชีมีความเส่ียงท่ีจะเกิดขอผิดพลาดใน
กฎระเบียบ ขอบังคับ และการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
มีการจัดทําตัวบงชี้ในการนําระบบการบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และจากการเปลี่ยนแปลงของนโยบายตางๆ ของภาครัฐการปกครองสวนทองถ่ิน
จึงจําเปนตองมีการประเมินความเส่ียงเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึน และเพ่ือเปน               
การปรับปรุงแกไขปญหาขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนและนําพาองคกรไปสูความสําเร็จระยะยาวและเตรียม
ความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายนอก อันหมายถึงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
และภาคประชาชนตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาขนาดองคกรท่ีมีผลตอระดับความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง 

2. เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมองคกรที่มีผลตอระดับความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง 

 

 



 

 

  

สมมติฐานของการวิจัย 

สมมุติฐานขอท่ี 1 ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลตอระดับการบริหารความเส่ียง
ดานการเงินและบัญชีแตกตางกันตามขนาดองคกร 

สมมุติฐานขอท่ี 2 สภาพแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลตอการบริหารความเส่ียง
ดานการเงินและบัญชี 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

1. เพ่ือใหทราบสภาพแวดลอมองคกรและขนาดองคกรที่มีผลกระทบตอการบริหาร                
ความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง 

2. เพ่ือใหทราบระดับความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                   
ในจังหวัดลําปาง และเปนขอมูลใหผูบริหารนํามาวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางในการบริหารจัดการ                    
ความเส่ียงดานการเงินและบัญชีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง 

3. เพ่ือเปนแนวทางปรับปรุงพัฒนาการบริหารความเส่ียงองคกรงานดานการเงินและบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปางใหสามารถบริหารความเส่ียงขององคกรและงาน                   
การเงินและบัญชีไดอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยมุงศึกษาสภาพแวดลอมองคกรที่มีผลกระทบตอความเส่ียงดานการเงิน

และบัญชีขององคการปกครองทองถ่ิน ในจังหวัดลําปาง โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาวิจัยไวดังน้ี 

ขอบเขตดานเน้ือหา  
ผูวิจัยมุงศึกษาถึงสภาพแวดลอมองคกรที่มีผลกระทบตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง ความเส่ียงทางดานการเงิน เปนความเส่ียงที่ครอบคลุม
ถึงประเด็นความเส่ียง 5 ประการ ไดแก การบริหารสภาพคลอง (Liquidity Management)                    
การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) การประเมินรายงานทางการเงิน (Financial 
Reporting Evaluation) การประเมินการลงทุน (Investment Evaluation) และการทํารายงานตอ
ทางการ (Regulatory Reporting) 

ขอบเขตดานประชากร 
 บุคลากรในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง  สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวน
ทองถ่ิน ประกอบดวย ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ                
ในการวิจัยคร้ังน้ี หมายถึง ผูบริหารองคกร และขาราชการเจาหนาท่ีผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี ประชากร 886 คน และทําการสุมตัวอยางจํานวน 280 คน  
 



 

 

  

ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
เขตพ้ืนท่ีบริการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปางซ่ึงครอบคลุมพ้ืนที ่13อําเภอ ใน

จังหวัดลําปาง ประกอบดวย อบจ. 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมืองลําปาง 1 แหง เทศบาล
ตําบล 27 แหง องคการบริหารสวนตําบล(อบต.)74 แหง ( อปท.แบงเปน3ขนาด อปท.ขนาดเล็ก มี
รายไดไมเกิน 6 ลานบาท อปท.ขนาดกลางมีรายไดตั้งแต 6-12 ลานบาท อปท.ขนาดใหญมีรายได
ต้ังแต 20 ลานบาทข้ึนไป) 

ขอบเขตดานระยะเวลา 
การดําเนินการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีใชเวลาดําเนินการท้ังส้ินจํานวน 3 เดือนต้ังแตเดือนกรกฏาคม 

ถึงกันยายน พ.ศ. 2557 

ขอบเขตดานรูปแบบการวิจัย 
ผูวิจัยมุงศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและขาราชการ เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานการเงินและ

บัญชีตอปจจัยท่ีมีผลตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัด
ลําปาง สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 

ขอจํากัดการวิจัย 
ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีพบวาขอมูลมีการแจกแจงไมปกติ ผูวิจัยจึงไดทําการลดจํานวนกลุม

ของขอมูลจาก 5 ระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด เหลือ 3 ระดับ คือนอย 
ปานกลาง มาก และระดับความเส่ียงของขอมูลจาก 5 ระดับความคิดเห็น นอยท่ีสุด นอย ปานกลาง 
มาก มากท่ีสุด เหลือ 3 ระดับ คือนอย ปานกลาง มาก และทําการวิเคราะหผลโดยใชผลโดยใชสถิติ 
ไคลสแควร (Chi-Square) 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

ความเส่ียง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาดความเสียหายจากการบริหารงาน รวมถึง
เกิดการร่ัวไหลหรือการสูญเปลาของเงินและทรัพยสิน หรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดข้ึนใน
อนาคตและมีผลกระทบตอความสําเร็จในการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับ
ทางดานการเงินและบัญชี 

ความเส่ียงดานการเงินและบัญชี หมายถึง งานท่ีเก่ียวกับการเงินและบัญชี การนําสงและ                   
การตรวจสอบการเงินทุกชนิดและการบันทึกรายการทางการเงินในทะเบียนบัญชีตางๆ และเอกสาร
หลักฐานท่ีเก่ียวของ รวมถึงการเก็บรักษาสมุดบัญชีทะเบียนเอกสารการเงินของสวนราชการตาม
วิธีการท่ีกฎหมายระเบียบแบบแผน งบประมาณ สภาพคลอง การประเมินการเงิน การลงทุนโครงการ 
การรายงานผลของทางราชการกําหนดไว 

สภาพแวดลอมองคกรที่มีผลตอความเส่ียง ไดแก สภาพแวดลอมภายในและภายนอก
งบประมาณหรืองบการเงิน กลยุทธ และนโยบายสังคมเศรษฐกิจ การเมือง 



 

 

  

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน หมายถึง เขตปกครองพิเศษ กรุงเทพฯ เมืองพัทยา องคการ
บริหารสวนจังหวัดเทศบาลนคร เทศบาลเมืองเทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล สภาตําบล                
จะแบงเปนขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และแบงตามรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
อปท.ขนาดใหญ มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนเกิน 20 ลานบาทข้ึนไป อปท.ขนาดกลางมีรายไดไมรวม
เงินอุดหนุนต้ังแต 6–12 ลานบาท และอปท.ขนาดเล็ก มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนไมเกิน 6 ลานบาท 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนําเสนอตามหัวขอ

ตอไปนี้ 
1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลในการจัดการ 
2. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับความเส่ียง 

 3. แนวคิดเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 
 4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547 
 5. ขอมูลพ้ืนฐานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 6. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิผลในการจัดการ 
ทฤษฎีองคการและการจัดการของทุกองคการไมวาจะมีขนาด ประเภท หรือสถานท่ีต้ัง

อยางไร จําเปนตองมีการจัดการท่ีดี ซ่ึงการจัดการท่ีดีเปนจุดเร่ิมตนของการดําเนินงานขององคการ
การเติบโตและการดํารงอยูตอไปขององคการ โดยเฉพาะอยางย่ิงองคการในยุคศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงตอง
เผชิญกับปจจัยแวดลอมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนดานสังคมเศรษฐกิจโลกาภิวัตน
และเทคโนโลยีทําใหองคการตองมีแนวทางในการจัดการท่ีทันสมัยเพ่ือรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วน้ี เพ่ือใหเขาใจแนวคิดเก่ียวกับการจัดการสมัยใหมในบทน้ีจะไดนําเสนอหัวขอ เก่ียวกับ
องคการสมัยใหม ความหมายของการจัดการ ขบวนการจัดการ บทบาทของการจัดการ คุณสมบัติของ
นักบริหารท่ีประสบความสําเร็จ 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับประสิทธิผลองคการ 
ทฤษฎีประสิทธิผลองคกรไดรับการพัฒนา ขยายความมาในหลายๆ แนวคิดและทฤษฎีพอจะ

สรุปการใหความสําคัญของประสิทธิผลองคการได ดังน้ี 
สเตียรส (Steers, 1980, p.442) กลาวถึงผลการปฏิบัติงานขององคการ (organizational 

performance) วาจะมีประสิทธิผล (effectiveness) หรือไมข้ึนอยูกับปจจัย 4 กลุมคือปจจัยลักษณะ
องคการ (organizational characteristics) ซ่ึงประกอบดวยโครงสรางและเทคโนโลยี 

1. ปจจัยดานลักษณะสภาพแวดลอม (environmental characteristics) ประกอบดวย
สภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายในซ่ึงหมายถึงบรรยากาศองคการ 



2. ปจจัยลักษณะของพนักงาน (employee characteristics) ประกอบดวยการปฏิบัติงาน
และความผูกพันตอองคการ 

3. ปจจัยดานนโยบายและการปฏิบัติ (managerial policies and practices) ประกอบดวย
การมีเปาหมายท่ีชัดเจนการจัดหาและการใชทรัพยากรการสรางสภาพแวดลอมการทํางาน 
กระบวนการสื่อสาร ภาวะผูนําและการตัดสินใจ การปรับตัวขององคการและนวัตกรรม จากขอความ
ดังกลาวมีผลตอความสําเร็จ (success) หรือความลมเหลว (failure) ในการปฏิบัติงานขององคการ
เพ่ือบรรลุเปาหมายหรือนโยบายท่ีไดกําหนดไว 
 ธร สุนทรยุทธ (2550: 162-163) ไดสรุปวาการดําเนินกิจการของแตละองคกรยอมมีปจจัย
เส่ียงแตกตางกันไป เง่ือนไขลักษณะกิจกรรม ความเส่ียงท่ีผูบริหารจะตองเผชิญอยูประจําคือ              
ความเส่ียงจากอิทธิพลภายใน ไดแก ความเส่ียงในโครงสรางนโยบาย สถานศึกษา ความเส่ียงตอพลวัต
และบริการ ความเส่ียงทางดานบุคลากร ความเส่ียงประสิทธิภาพทางการเงิน ความเส่ี ยงวัสดุ
ทรัพยากร ความเส่ียงการบริหารจัดการ 
 จากประเภทความเส่ียงขางตน สรุปไดวาความเส่ียงในการบริหารองคการเปนปญหาอุปสรรค
ที่สงผลกระทบทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่เบี่ยงเบนไป สามารถแยกลักษณะและประเภท 
ความเส่ียงได ดังน้ี ความเส่ียงดานกลยุทธ ความเส่ียงดานการปฏิบัติ ความเส่ียงดานการเงินและ   
ความเส่ียงดานการปฏิบัติดาน กฎ ระเบียบ 

ธร สุนทรยุทธ ไดแบงความเส่ียงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 
1. ความเส่ียงโดยท่ัวไปเปนการมองความเส่ียงโดยภาพขององคกรน้ันๆ อาจมองลึกลงไป             

ตอวาจะมีความเส่ียงดานใดบาง ดังน้ี  
    1.1 ความเส่ียงเกิดจากขนาดองคการ ขนาดองคการจะเปนตัวชี้วัดของโอกาสจะเกิด            
ความเส่ียง กลาวคือ องคการท่ีมีการแบงขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
    1.2 ความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอม การควบคุมการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดลอม
การควบคุมภายในเปลี่ยนแปลงยอมสงผลใหเกิดความเส่ียง 
 สเตียรส (Steers, 1977) ไดเสนอแนวการวิเคราะหประสิทธิผลขององคการดวยวิธี
ครอบคลุมหลายดาน (multidimensional approach) ซ่ึงเหมาะกับการวิเคราะหประสิทธิผลของ
องคการท่ีมีความยุงยากซับซอนการวัดประสิทธิผลสามารถทําไดดีท่ีสุดดวยการพิจารณาแนวความคิด
ที่สัมพันธกัน 3 ประการดวยกันคือ 

1. การบรรลุถึงเปาหมายใหไดสูงสุด (Goal Optimization) ซ่ึงการศึกษาในเร่ืองเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคขององคการเปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวางในบรรดานักวิชาการ ทั้งน้ีประสิทธิผล
ในท่ีน้ีหมายถึงความสามารถขององคการในการไดมาและใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีจํากัดและ              
มีคุณคาใหเปนประโยชนท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดในการปฏิบัติตามเปาหมายฉะน้ันแทนท่ีจะวัด



 

 

  

ความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายไดสูงท่ีสุดอาจวัดความสําเร็จการบรรลุเปาหมายเทาท่ีเปนไปได
จากการคํานึงถึงขอจํากัดในเร่ืองคน เงิน เทคโนโลยี 

2. แนวความคิดดานระบบ (System Perspective) เปนแนวความคิดท่ีสัมพันธกันกับ
แนวทางคิดแรก การวิเคราะหในแงของระบบพิจารณาเปาหมายในฐานะท่ีไมใชอยูในสภาพท่ีน่ิงอยูกับ
ที่ (Static) แตเปล่ียนไปตามกาลเวลาความเปนวงจร (Cyclic) ของเปาหมายขององคการดังกลาว
แสดงใหเห็นถึงความเปนระบบองคการ 

3. การเนนเร่ืองพฤติกรรมแนวความคิดการบรรลุถึงเปาหมายใหไดสูงสุดเนนบทบาทของ
พฤติกรรมของบุคคลในองคการท่ีมีตอความสําเร็จขององคการในระยะยาวแนวความคิดท้ัง  3 ดานท่ี
สัมพันธกันดังกลาวทําใหความคิดเร่ืองเปาหมายสูงสุดเปนเคร่ืองบงชี้วามีประสิทธิผลขององคการอยู 
คือ 

   3.1. ลักษณะขององคการประกอบดวย 
      3.1.1 โครงสรางหมายถึงความสัมพันธของทรัพยากรดานมนุษยท่ีไดกําหนดไวใน

องคการ การวิเคราะหโครงสรางจึงรวมถึงการวิเคราะหสิ่งตางๆ คือ (Steers, 1977: 59-60)  
1) ความมากนอยของการรวมอํานาจ 
2) ความชํานาญเฉพาะอยางของงาน 
3) ความสัมพันธระหวางบุคคลอยางมีแบบแผน 
4) ชวงการบังคับบัญชา 
5) ขนาดขององคการ 
6) ขนาดของหนวยงาน 

   3.1.2 บทบาทของเทคโนโลยีหมายถึงเคร่ืองมือหรือวิธีการซ่ึงองคการใชแปรสภาพตัวปอน
ออกไปเปนผลผลิตก็มีผลกระทบตอประสิทธิผลองคการ (Steers,   1977: 70)  

3.2 ลักษณะของสภาพแวดลอมของงานสเตียรสแบงสภาพแวดลอมท่ีกลาวถึงเปน  2 ระดับ
คือ  

   3.2.1 สภาพแวดลอมภายนอกองคการ เชน สภาวการณดานการตลาด เศรษฐกิจ 
การเมือง มุงจําเพาะเจาะจงสภาพแวดลอมของงาน มุงสูเปาหมายขององคการซ่ึงยังแยกมิติยอย
ออกไปในเร่ืองความสัมพันธวาสลับซับซอน ไมสลับซับซอน มั่นคง เคล่ือนไหว ความแตกตางในความ
แนนอนระหวางงานท่ีทําหนาท่ีตัดสินใจภายใตสภาพแวดลอมซ่ึงเคล่ือนไหว  (dynamic) จะเกิดข้ึน
จากการตัดสินใจของหนวยงานน้ันมีการเคล่ือนไหวอีกดวย 

   3.2.2 สภาพแวดลอมในองคการ หมายถึง บรรยากาศองคการซ่ึงเก่ียวกับความถูกตอง
แมนยําของการรับสภาพแวดลอมของผูบริหาร ถาผูบริหารรับรูความสลับซับซอนความม่ันคงและ
ความไมแนนอนท่ีปรากฏอยูในสภาพแวดลอมไดอยางถูกตอง องคการจะมีแนวโนมท่ีจะสามารถ



 

 

  

สนองตอบและปรับตัวไดอยางเหมาะสมดีย่ิงข้ึนแตในทางตรงขาม องคการสนองจะตอบสนองตอ
สภาพแวดลอมท่ีไมจริงผลในทางลบตอความสําเร็จขององคการก็จะมีมาก 

 ณฐพร พันธุอุดม (2549) กลาววา สภาพแวดลอมภายนอกกิจกรรมเปนปจจัยท่ีองคกร                 
ไมสามารถควบคุมไดโดยตรง แตมักเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคกร เชน สภาพ
การเมืองการปกครอง สภาพเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตน ศูนยปฏิบิติการทางโครงการสงเสริมประสิทธิภาพสวนราชการ 
(2541) เปดเผยปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอระบบราชการไดแกระเบียบ กฎเกณฑตาง ทําใหงานราชการ
ไมมีประสิทธิภาพ 
 ภารณี พลกุล (2549) ไดอธิบายเพ่ิมเติมตามแนวคิด coso ถึงองคประกอบของการบริหาร
ความเส่ียงท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาในเร่ืองสภาพแวดลอมภายใน คือ สภาพบรรยากาศในองคกรในการ
บริหารระดับสูงท่ีมีอิทธิพลตอทุกคนในองคกร สภาพแวดลอมภายในเปนพ้ืนฐานของการกําหนด
นโยบายการวางแผน การจัดทํางบประมาณ เทคนิคการทํางาน กลยุทธตางๆ การจัดโครงสรางองคกร
ข้ึนอยูกับขนาดองคกรและวิธีดําเนินธุรกิจ เชน แบบรวมศูนย หรือแบบกระจายอํานาจ เปนตน 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความเส่ียง 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (2550) ใหความหมายความเส่ียง หมายถึง สถานการณท่ี

อาจจะเกิดข้ึนและเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายขององคการหรืออาจหมายถึงโอกาสท่ีจะเกิด
เหตุการณหรือการกระทําอยางหน่ึงอยางใด ซ่ึงมีผลกระทบใหการดําเนินงานขององคการเกิดความ
เส่ียง ความผิดพลาด การร่ัวไหล ความสูญเปลาและไมบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานซ่ึงรวมถึง               
การทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคการเบ่ียงเบนไป  

ความเส่ียง (Risk) คือ การวัดความสามารถท่ีจะดําเนินการใหวัตถุประสงคของงานประสบ
ความสําเร็จภายใตการตัดสินใจ งบประมาณ กําหนดเวลา และขอจํากัดดานเทคนิคท่ีเผชิญอยู 
อยางเชนการจัดทําโครงการเปนชุดของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงในอนาคต โดยใช
ทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด มาดําเนินการใหประสบความสําเร็จ ภายใตกรอบเวลาอันจํากัด ซ่ึงเปน
กําหนดการปฏิบัติการในอนาคต ความเส่ียงจึงอาจเกิดข้ึนไดตลอดเวลา อันเน่ืองมาจากความ                   
ไมแนนอนและความจํากัดของทรัพยากรโครงการ ผูบริหารโครงการจึงตองจัดการความเส่ียงของ
โครงการ เพ่ือใหปญหาของโครงการลดนอยลงและสามารถดําเนินการใหประสบความสําเร็จ               
ตามเปาหมายท่ีตั้งไวอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  เจนเนตร มณีนาค (2548: 5) ความเส่ียง หมายถึง เหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจ 
เกิดข้ึนภายในสถานการณท่ีไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเส่ียงหรือความลมเหลวหรือ
ลดโอกาสท่ีจะบรรลุความสําเร็จตอการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท้ัง ในระดับประเทศระดับ
องคการ ระดับหนวยงานและบุคลากรได 



 

 

  

 วิมล ชาตะมีนา และคณะ (ม.ป.ป.. อางถึงใน วีระศักด์ิ เครือเทพ 2550: 34)ใหความหมายของ
ความเส่ียงคือสถานการณท่ีมีผลลัพธท่ีเปนไปไดหลายอยาง และสามารถลวงรู หรือประมาณการความ
นาจะเปนของผลลัพธแตละอยางท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได การตัดสินใจภายใตความเส่ียงจะตองมี
เง่ือนไขวาผูตัดสินใจตองทราบถึงผลลัพธท่ีเปนไดท้ังหมดท่ีจะเกิดข้ึนจากการตัดสินใจน้ัน 
 เจนเนตร มณีนาค (2548:5) ความเส่ียง หมายถึงเหตุการณหรือการกระทําใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน
ในสถานการณไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือสรางความเส่ียงหรือความลมเหลวหรือลดโอกาสที่
จะบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคท้ังในระดับประเทศระดับองคกร ระดับหนวยงานและบุคลากรได  
คือ ความไมแนนอนและความไมแนนอนน้ันเองท่ีอาจจะนํามาซ่ึงความสูญเสียในฐานะผูปฏิบัติงานคง
ทําอะไรผิดพลาด เชน มาทํางานสายหรือทํางานผิดพลาด ก็อาจไดรับโอกาสใหแกตัวได แตในฐานะ
ผูบริหารการบริหารความเส่ียงท่ีผิดพลาดเพียงคร้ังเด่ียวก็อาจจะทําใหองคกรน้ันหมดโอกาสท่ีจะ
ดําเนินการตอไปได 

มหาวิทยาลัยนอทแคโรไลนาวีลมิงทัน (University of North Carolina Wilmington)              
แบงความเส่ียงออกเปน 5 ประเภทคือ 

ในขณะท่ี เจริญ เจษฏาวัลย (2546: 37) ไดสรุปวา ความเส่ียงทางการเงิน (Financial Risk) 
จําเปนตองดําเนินการดวยความรอบคอบ เพราะเปนเร่ืองท่ีมีความละเอียดออน สลับซับซอน ท่ีอาจ
ทําใหความเส่ียงสําคัญเม่ือตองดําเนินการในเร่ืองเหลานนี้ เชน 

1. การบริหารสภาพคลอง  (Liquidity Management) 
2. การวางแผนงบประมาณ  (Budget Planning) 
3. การประเมินรายงานทางการเงิน  (Financial Reporting Evaluation) 
4. การประเมินการลงทุน   (Investment Evaluation) 
5. การทํารายงานตอทางการ  (Regulatory Reporting 
 
พัชรินทร ขําวงษ (2554: 6) กลาววาความเส่ียงเปนส่ิงท่ีไมสามารถหลีกเล่ียงไดมีแอบแฝงอยู

ในทุกระดับของการทํางานไมมีส่ิงใดท่ีจะหลีกเล่ียงได เปนความไมแนนอนท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใน
อนาคต ความเส่ียงจึงเปรียบเสมือนฝนรายท่ีเกิดข้ึน ดังน้ันแนวความคิดในเร่ืองของความเส่ียงจึง
เกิดข้ึนจากความไมแนนอนของเหตุการณท่ีจะทําใหเกิดความสูญเสียเกิดข้ึน โดยความเส่ียงแบงออก
ไดเปน 2 ลักษณะ ไดแก ความเส่ียงจากการคาดการณลวงหนา (speculative risk) จะเก่ียวของกับ
ผลลัพท 3 ประการท่ีเขามาเก่ียวของคือเกิดความเสียหาย เกิดผลกําไร เชน การเก็บคลังสินคาคงคลัง
เพ่ือเก็งกําไรถาสินคาข้ึนก็จะเกิดผลกําไร แตราคาสินคาลงจะเกิดการขาดทุนแตถาราคาสินคาคงเดิมก็
จะไมเกิดผลกําไรหรือขาดทุนเปนตน 

จากความหมายดังกลาวขางตน อาจสรุปไดวาการบริหารการเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินหมายถึงการดําเนินการเพ่ือใหไดมาซ่ึงเงินเพ่ือนํามาใชจายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินของ



 

 

  

ทองถ่ินเก่ียวกับการใชจาย ตลอดจนการควบคุมการดําเนินงานทางดานการเงินใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนดไว แตอาจมีปจจัยอ่ืนท่ีมีผลกระทบ เชน อิทธิพลของภาวะเศรษฐกิจ สังคม 
นโยบายของการเมืองและรัฐบาล เปนตน อยางไรก็ตามขอบขายในการบริหารการเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ควรจะประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี 

1. การวางแผนการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการคาดการณลวงหนาเก่ียวกับ                
การใชจายประมาณการตามขอบัญญัติขององคกรดําเนินการเก่ียวกับการเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ซ่ึงผูบริหารจะตองพิจารณาถึงผลกระทบกระเทือนท่ีมีตอการใหไดมาหรือการจายไป                
ซ่ึงการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เชน ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ รายไดของประชาชน
ในทองถ่ิน ฯลฯ เปนตน 

2. การจัดการเก่ียวกับทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยสวนรวม เชน ท่ีดินและ
สิ่งกอสราง ดานสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน วัสดุครุภัณฑตางๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนตน 

3. การควบคุมการดําเนินงานทางดานการเงิน  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพใหเปนไปตามมาตรฐาน
และระเบียบ ขอบังคับ กฎเกณฑเก่ียวของ ซ่ึงประกอบไปดวยระบบบัญชี และวิธีการตางๆ ในการ
ตรวจสอบเงินและทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. การจัดการเก่ียวกับการรับและจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับหลักการทางเศรษฐศาสตร หลักการทางการบริหารและรวมท้ังหลักการ
คลังทั่ว ไป การบริหารงานมีความสําคัญตอผูบริหารมาก เ น่ืองจากผลของการปฏิ บัติงาน
กระทบกระเทือนท้ังตอหนวยงานและประเทศชาติ หนวยงานจะพัฒนาไดมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยู
กับการบริหารการเงินวาดีหรือไมเพียงใด  หากผูบริหารมีความรูความเขาใจเร่ืองการเงินของ
หนวยงานของตนและหนวยงานท่ีตองเก่ียวของดวยแลว  ผลก็จะทําใหหนวยงานพัฒนาและไดชื่อวา
เปนผูบริหารงานท่ีมีความสามารถ 
 หนวยงานท่ีเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวน
ภูมิภาคและทองถ่ินเปนหนวยงานหน่ึงท่ีตองใชเงินในการดําเนินงานและพัฒนาตนเอง ผูบริหาร
สํานักงานบริหารทองถ่ิน จึงจําเปนตองมีความเขาใจเก่ียวกับการบริหารการเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนอยางดีดวย ไมวาจะเปนนโยบายการจัดสรรเงินเพ่ือการพัฒนาแนวปฏิบัติในการ
บริหารการเงินในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงประกอบดวย งานการรับเงิน การจายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การนําสง การซ้ือ การจาง บัญชีพัสดุ การตรวจสอบ และรายงานการเงินเปนตน 
 การเงินท่ีผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรทราบเพ่ือยึดเปนแนวปฏิบัติตามระเบียบ
ของราชการ ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามคําส่ังของทางราชการ บางคร้ังก็เปล่ียนไปตามฐานะทาง



 

 

  

เศรษฐกิจของประเทศ บางคร้ังก็เปล่ียนไปตามความผันผวนทางการเมืองและบางคร้ังก็ข้ึนอยูกับ
ทัศนคติและหลักการท่ีผูบริหารระดับสูงในสวนกลางยึดถือตามแนวท่ีตนคิดวาดีหรือควรปฏิบัติ 
 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับสูงควรจะทําหนาท่ีหาเงินหรือจัดต้ังงบประมาณ
เพ่ือการบริหารทองถ่ินบริหารดานทรัพยากรบุคคลเพ่ือใหทันสมัยทันตอเหตุการณทันตอเทคโนโลยี
ดวยหรือดานโครงสรางดานพ้ืนฐานเก่ียวกับทองถ่ินดานการศึกษา อาชีพในชุมชุม เศรษฐกิจในชุมชน
ทุกดานเพ่ือรองรับ AEC  มิใชมีหนาท่ีเพียงใชเงินอยางผูบริหารแตละหนวยของทองถ่ินสวนมากทําอยู
เพียงอยางเดียวควรนํากลยุทธมาบริหารงานการเงินดวยและการบริหารความเสี่ยงมาใชดวย 

กลาวโดยสรุปความเส่ียง  หมายถึง สถานการณหรือโอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด                     
ความเสียหายจากการดําเนินงานดานการเงินและบัญชี รวมถึงเกิดการร่ัวไหลความสูญเปลาทาง
ทรัพยสินการเงินหรืออาจเกิดเหตุการณท่ีไมพึงประสงคในอนาคต ซ่ึงเปนอุปสรรคและสงผลกระทบ
ตอความสําเร็จในการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 
นักวิชาการ และหนวยงานทางการศึกษาไดอธิบายความหมายของความเส่ียงและการบริหาร

ความเส่ียง ดังท่ี ภัทรกิตต์ิ เนตินิยม (2546: 228) ไดสรุป ดังน้ี  
ปจจัยเส่ียงจากภายในตางๆ ดังกลาว เปนเพียงตัวอยางของแหลงท่ีมาของความเส่ียงท่ีอาจ

เกิดข้ึนจากอิทธิพลแวดลอมท่ีกดดันใหเกิดความเส่ียงลักษณะตางๆ ข้ึนได ซ่ึงความเส่ียงภายในมีไดอีก
มากมายเพราะเปนเหตุการณท่ีเกิดข้ึนจากกลไกท่ีสําคัญขององคกร 2 อยาง คือ คนและระบบ                
ทั้งคน ท้ังระบบ ถาผูบริหารองคกรนํามาผสมกันผิดสวน ไมมีความสัมพันธท่ีเพียงพอยอมกอใหเกิด
ปญหาในการปฏิบัติงานทําใหองคกรไดรับความเสียงหายไดเสมอ 

วันทนี สุรไพฑูรยกร และชูชัย ศรีศันสนีย (2548) ไดสรุปวาการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management) เปนกระบวนการควบคุมติดตามและตรวจสอบการทํางานขององคกรเพ่ือใหมี                
ความเส่ียงอยูในระดับท่ีเหมาะสม  
 เจนเนตร มณีนาค (2548: 7) การบริหารความเส่ียง (Risk Management) คือ กระบวนการ
ที่ใชในการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมท้ังกระบวนการการดําเนินงานตางๆ โดยลดมูลเหตุ
แตละโอกาสท่ีองคการจะเกิดความเสียหายเพ่ือใหระดับและขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน               
ในอนาคตอยูในระดับท่ีองคการยอมรับได ประเมินได ควบคุมและตรวจสอบไดอยางมีระบบโดย
คํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคการเปนสําคัญ ซ่ึงการจัดการความเสี่ยงมีหลายวิธี ดังน้ี 

1. ยอมรับความเส่ียง (Risk Acceptance)  เปนการยอมรับความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เน่ืองจาก             
ไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือปองกันความเส่ียง 

2. การลดหรือการควบคุมความเส่ียง (Risk Reduction) เปนการปรับปรุงระบบการทํางาน
หรือการออกแบบวิธีการทํางานใหม เพ่ือลดโอกาส 



 

 

  

3. การกระจายความเส่ียง (Risk Sharing) หรือการถายโอนความเส่ียง (Risk Transfer)               
เปนการกระจายหรือถายโอนความเส่ียงใหผูอ่ืนชวยแบงความรับผิดชอบไป 

4. การหลีกเล่ียงความเส่ียง (Risk Avoidance) เปนการจัดการความเส่ียงท่ีอยูในระดับ              
สูงมาก และหนวยงานไมอาจยอมรับได จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมน้ันไป  

 

จากการศึกษาการบริหารความเส่ียงทําใหผูวิ จัยทราบวาการบริหารความเส่ียง คือ
กระบวนการท่ีสามารถลดโอกาสและความเสียหายท่ีเกิดจากความเส่ียง ดังน้ันหากบุคลากรในองคกร
มีความรู ความเขาใจ และเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารความเส่ียง ก็จะสามารถชวยลดหรือ
ควบคุมความเส่ียงใหเหลือนอยลงได 

 จากความหมายของความเส่ียงท่ีกลาวไวขางตนสามารถสรุปไดวาความเส่ียงหมายถึงภาวะ
หรือสถานการณท่ีมีอุปสรรคหรือการสูญเสียโอกาสซ่ึงจะมีผลทําใหองคกร ไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดได 

 

แหลงท่ีมาของความเส่ียง 
วนิดา  ปอนอย (2552: 12-13) การบริหารความเส่ียงตามแนวคิดทฤษฎี  COSO และ               

เจนเนตร มนีนาค และคณะ (2548) ไดกลาวถึงปจจัยเสี่ยง แหลงท่ีมาของความเส่ียงและประเภทของ
ความเส่ียง ไวดังน้ี 
 3.1 แหลงท่ีมาของความเส่ียงมี 2 แหลงคือสภาพแวดลอมภายในภายนอกองคกรจะ
ประกอบดวยปจจัยภายนอกปจจัยภายใน ไดแก 

   3.1.1 ปจจัยภายนอก ไดแก ความเส่ียงท่ีองคกรไมสามารถควบคุมการเกิดได เชน ภาวะ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง นโยบายภาครัฐ กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของหนวยงานภายนอก คูแขง
พฤติกรรมผูบริโภค การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี ภัยธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เปนตน 

   3.1.2 ปจจัยภายใน ไดแก ความเส่ียงท่ีองคกรสามารถควบคุมได เชน รูปแบบการบริหาร
สั่งการ การมอบหมายอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ กฎระเบียบขอบังคับท่ีออกโดยองคกรวัฒนธรรม
องคกร นโยบายการบริหารและจัดการความรู ความสามารถของบุคลากร กระบวนการทํางาน ระบบ
ขอมูลสารสนเทศ เคร่ืองมือและอุปกรณ เปนตน  

ประเภทของความเส่ียง 
อัจฉรียา  อนันตพงศ (2550: 6-7) จําแนกประเภทของความเส่ียงออกเปน 2 กลุมคือ 
4.1 ความเส่ียงจากปจจัยภายในมี 3 ประเภทคือ 
   4.1.1 ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพการเงิน 

เชน งบประมาณในการดําเนินการไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม การขาดสภาพคลองทางการเงิน 
   4.1.2 ความเส่ียงดานการปฏิบัติการ (Operational Risk) เปนความเส่ียงท่ีเกิดจากระบบ

การปฏิบัติงาน การบริหาร การดําเนินงาน รวมถึงระบบการบริหารบุคคล (Human Resource) เชน



 

 

  

การวางระบบการปฏิบัติงาน ในการรับชวงงานไมมีความตอเน่ือง สิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานไมพอเพียง หรือไมเหมาะสมกับการใชงาน บุคลากรขาดความรู/ขาดทักษะในการ
ปฏิบัติงานและการลดจํานวนบุคลากรภายในองคกร 

   4.1.3 ความเส่ียงในดานนโยบายหรือกลยุทธในการบริหารความเส่ียง (Policy/Strategic Risk) เชน
นโยบายของผูบริหารแตละสวนงานไมมีความสอดคลองกัน เพราะไมคํานึงถึงนโยบายหรือวิสัยทัศนใน
ภาพรวมขององคกรเปนหลัก หรือเนนกลยุทธเดิมโดยไมมีการปรับกลยุทธใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมท่ี
เปล่ียนแปลงไปหรือการใหคูสัญญาปฏิบัติงานท่ีสําคัญขององคกร 

4.2 ความเส่ียงจากปจจัยภายนอกมี 4 ประเภทคือ 
   4.2.1 ความเส่ียงจากการแขงขัน (Competitive Risk) เชน ความเส่ียงจากการท่ีมี                      

คูแขงขันในลักษณะงานท่ีใกลเคียงกันเกิดข้ึนใหม ความเส่ียงจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีทําให
ตองพัฒนาเพ่ือแขงขันกับเทคโนโลยีดวย 

   4.2.2 ความเส่ียงจากผูขายหรือผูใหบริการ (Supplier Risk) เชน บริษัทสงมอบสินคาหรือ
บริการลาชากวากําหนดหรือคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญา 

   4.2.3 ความเส่ียงจากกฎระเบียบ (Regulatory Risk) เชน มีการเปล่ียนแปลงกฎหมาย
ระเบียบหรือมติคณะรัฐมนตรีในเร่ืองตางๆ 

   4.2.4 ความเส่ียงจากภาวะเศรษฐกิจหรือการเมือง (Economic/Policy Risk) เชน                
ความเส่ียงจากการผันผวนของราคานํ้ามันทําใหตนทุนสินคาเปล่ียนแปลง ความเส่ียงจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

ความเส่ียงดานการเงิน (Financial Risk) 
ความเส่ียงดานการเงินเปนความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพทางการเงิน เชน งบประมาณในการ

ดําเนินการไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสม การขาดสภาพคลองทางการเงิน รวมถึงความเส่ียงทางดาน
บัญชีและการตรวจสอบ และเปนความเส่ียงดานขอตกลง สัญญา รายงาน หลักฐานเอกสาร  

 

ประเภทของความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 
ความเส่ียงทางดานการเงินเปนความเส่ียงดานการเงิน ครอบคลุมถึงประเด็นความเส่ียง 6 

ประเภทดวยกันคือ 
1. ความเส่ียงทางดานบัญชีและการตรวจสอบ ความเส่ียงทางดานน้ี  จะพิจารณาถึงระบบ

ความถูกตองท้ังทางปฏิบัติและศีลธรรมจรรยา ความผิดพลาดในการบันทึกและการวิเคราะหทางธุรกิจ
การเงิน การจัดการธุรกิจ การดําเนินงานท่ัวไปทางดานบัญชี เชน ความผิดพลาดทางดานภาษีอากร 
ความผิดพลาดในเร่ืองคาใชจาย ความผิดพลาดดานทรัพยสิน ความไมยุติธรรมหรือไมชอบดวย
กฏหมายในการจัดการธุรกิจ 



 

 

  

   1.1 ความเส่ียงทางดานบัญชีและการตรวจสอบ ความเส่ียงทางดานน้ีจะพิจารณาถึงระบบ
ความถูกตองท้ังทางปฏิบัติและศีลธรรมจรรยา ความผิดพลาดในการบันทึกและการวิเคราะหทางธุรกิจ
การเงิน การจัดการธุรกิจ การดําเนินงานท่ัวไปทางดานบัญชี เชน ความผิดพลาดทางดานภาษีอากร 
ความผิดพลาดในเร่ืองคาใชจาย ความผิดพลาดดานทรัพยสิน ความไมยุติธรรมหรือไมชอบดวย
กฏหมายในการจัดการธุรกิจ 

   1.2 ความเส่ียงทางดานขอตกลง/สัญญา/รายงาน/หลักฐานเอกสาร ความเส่ียงทางดานน้ี
จะพิจารณาความเส่ียงท่ีประกอบดวยการเปล่ียนแปลงแกไขการปลอมแปลง การพิสูจนไหเห็นวา              
ผิดหรือปลอม หรือการหลอกลวงท้ังหลายทางดานเอกสาร ขอตกลงหรือวั ตถุประสงคท่ีไดมา                
ซ่ึงผลประโยชนหรือการแทนคาท่ีผิดในเอกสาร เชน เอกสารการสงเคราะหทางการเงิน ขอตกลงใน
การเปนผูจําหนายหรือผูขาย 

   1.3 ความเส่ียงทางดานการโกง การหลอกลวง เปนการมีเจตนาท่ีจะกระทําผิดห รือ                
การปดบังซอนเรนขอมูลขาวสาร การทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือการไดมาเก่ียวกับเงินตรา                       
การมีเจตนาท่ีหลอกลวง ปลอมแปลง กระทําผิดกฎหมาย การทําใหไมปลอดภัย เชน การฝาฝน
กฎหมายการกอวินาศกรรม 

   1.4 ความเส่ียงในเร่ืองการกระทําท่ีไมเหมาะสมหรือการไดมาซ่ึงการใหของขวัญท่ีไม
เหมาะสม การไดรับหรือเรียกรองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงพอสมควร 

   1.5. ความเส่ียงในความไมเหมาะสม 
   1.6. ความเส่ียงในการบริจาคเงินในทางท่ีผิด คือ ความไมเหมาะสมในการรับบริจาคเงิน

ความผิดทางอาญารายแรง และการยายทรัพยสินคนอ่ืนมาเปนของตน 
จากการศึกษาประเภทความเส่ียง ผูวิจัยวิเคราะหเห็นวาความเส่ียงจากการดานการเงินและ

บัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง จัดเปนความเส่ียงประเภท ความเส่ียงดานการ 
เงินและบัญชี (Financial Risk) เน่ืองจากเปนความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพทางการเงิน เชน งบประมาณ
ในการดําเนินการไมเพียงพอ หรือไมเหมาะสม การขาดสภาพคลองทางการเงิน จึงมุงศึกษางานวิจัย
เก่ียวกับความเส่ียงเฉพาะดานน้ี 

2. ความเส่ียงทางดานขอตกลง/สัญญา/รายงาน/หลักฐานเอกสาร ความเส่ียงทางดานน้ีจะ
พิจารณาความเส่ียงท่ีประกอบดวยการเปลี่ยนแปลงแกไขการปลอมแปลง การพิสูจนใหเห็นวาผิดหรือ
ปลอม หรือการหลอกลวงท้ังหลายทางดานเอกสาร ขอตกลงหรือวัตถุประสงคท่ีไดมาซ่ึงผลประโยชน
หรือการแทนคาท่ีผิดในเอกสาร เชน เอกสารการสังเคราะหทางการเงิน ขอตกลงในการเปนผูจําหนาย
หรือผูขาย 

3. ความเส่ียงทางดานการโกง การหลอกลวง เปนการมีเจตนาท่ีจะกระทําผิดหรือการบิดบัง
ซอนเรนขอมูลขาวสาร การทําใหเกิดความเขาใจผิดหรือการไดมาเก่ียวกับเงินตรา การมีเจตนาท่ี



 

 

  

หลอกลวง ปลอมแปลง กระทําผิดกฎหมาย การทําใหไมปลอดภัย เชน การฝาฝนกฎหมายการกอ
วินาศกรรม 

4. ความเส่ียงในเร่ืองการกระทําท่ีไมเหมาะสมหรือการไดมาซ่ึงการใหของขวัญท่ีไมเหมาะสม 
การไดรับหรือเรียกรองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงพอสมควร 

5. ความเส่ียงในความไมเหมาะสม 
6. ความเส่ียงในการบริจาคเงินในทางท่ีผิด คือความไมเหมาะสมในการรับบริจาคเงิน

ความผิดทางอาญารายแรงและการยายทรัพยสินคนอ่ืนมาเปนของตน 
 

จากการศึกษาเร่ืองความเส่ียงดานการการเงินและบัญชี พบวา ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในการเงิน
และบัญชีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเก่ียวของกับปจจัยภายในและปจจัยนอก ไดแก บุคลากร 
นโยบาย  กฎ ระเบียบ เทคโนโลยีที่สงผลกระทบตอดานการเงินและบัญชีโดยผูวิจัยนําปจจัยเส่ียง
ภายในและปจจัยเสี่ยงภายนอกมาสรางกรอบแนวความคิดท่ีเปนตัวแปรอิสระ สําหรับตัวแปรตาม คือ 
ความเส่ียงดานการการเงินและบัญชี ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงผูวิจัยตองการศึกษาความ
เส่ียงเฉพาะ 5 ดาน ดังน้ี       

1. การบริหารสภาพคลอง  (Liquidity Mangement) 
2. การวางแผนงบประมาณ  (Budget Planning) 
3. การประเมินรายงานทางการเงิน (Financial Reporing Evaluation) 
4. การประเมินการลงทุน   (Investment Evaluation) 
5. การทํารายงานตอทางการ  (Regulatory 
ผูวิจัยตองการศึกษาการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีคาดวาไมเปนไปตาม

กฎระเบียบ ความเส่ียงจากความลาชา ขาดสภาพคลอง ขาดการวางแผนงบประมาณ การประเมิน
รายงานทางการเงิน การประเมินการลงทุนและการทํารายงานตอทางการเกิดความเสียหายตอองคกร 
ผูวิจัยจึงไดนํามาเปนกรอบในการสรางแบบสอบถามในการวิจัยในคร้ังน้ี 

 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2547 

 ระบบควบคุมการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ไมใชระบบบัญชีแตเปน
ระบบท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือควบคุมเงินในองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็กถึงขนาดใหญที่มีการรับ
จายเงินไมมาก ระบบดังกลาวจึงกําหนดใหจัดทําทะเบียนควบคุมเงินแทนสมุดเงินสด (สมุดบัญชี) 
เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับมี 2 ประเภท คือ เงินนอกงบประมาณ และเงินในงบประมาณ
ประกอบดวย รายไดท่ีจัดเก็บเอง รายไดท่ีไดรับจัดสรร เงินอุดหนุนท่ัวไป 

สําหรับเงินงบประมาณ องคกรปกครองสวนทองถ่ินวางเบิกเงินโดยใชฎีกาวางเบิกเงินของ
กองหรือสวนตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แตละกองหรือสวนจะทําหนาท่ีทําบันทึกขออนุมัติ



 

 

  

การเบิกจายเงินในขอบัญญัติแลววางฎีกาขอเบิกเงิน กองคลังจะทําหนาท่ีเบิกจายเงินใหเจาหน้ีหรือผูมี
สิทธิรับเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับเงินจะบันทึกรายการในใบสําคัญสรุปใบนําสงและ
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชีนําไปบันทึกทะเบียนคุมเงินท่ีเก่ียวของ เชน ทะเบียนรายรับ สมุดเงินสดรับ 
เงินนอกงบประมาณท่ีไดรับมาและสามารถใชจายได จะบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ระบุประเภทเงินนอกงบประมาณท่ีตองจายคืนเม่ือถึงกําหนดชําระ เชน เงินประกัน
สัญญา ฯลฯ จะบันทึกรายการในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินฝาก สําหรับเงินรายได
แผนดินจะบันทึกรายการในทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน 
 และดวยการท่ีระบบน้ีมีความประสงคท่ีจะควบคุมตัวเงิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินมี
กลาวคือ ตองการควบคุมเงินสด (และรายการท่ีถือวาเปนเงินสด เชน แคชเชียรเช็ค ธนาณัติ ฯลฯ) 
เงินฝากธนาคารและเงินฝากสวนราชการผูเบิก ระบบการควบคุมการเงินของหนวยงาน พ.ศ.2547      
จึงมีทะเบียนคุมเงินท่ีเก่ียวของ 
 ทุกส้ินวันท่ีมีการรับจายเงินหรือเปล่ียนสภาพเงิน องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองจัดทํา
รายงานเงินคงเหลือประจําวันโดยจะลอกรายการเงินคงเหลือจากทะเบียนทุกประเภทมาบันทึก
รายการในรายงานเงินคงเหลือประจําวันเพราะฉะน้ันเงินคงเหลือในรายการเงินคงเหลือประจําวัน                  
จะมีเฉพาะ เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสวนราชการผูเบิก เทาน้ัน 

รายละเอียดการดําเนินการในแตละประเภทเงิน ดังน้ี 
เงินงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีสวนราชการไดรับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป หรือเบิกจายในรายจายงบประมาณในขอบัญญัติ 
 รายจายตามงบจําแนกออกเปน 2 ลักษณะ ไดแก รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
และรายจายงบกลาง 
 1.รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึง รายจายซ่ึงกําหนดไวสําหรับแตละสวน
ราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะ จําแนกออกเปน 5 ประเภท งบรายจาย ไดแก งบบุคลากร งบ
ดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอ่ืน 
 2.รายจายงบกลาง หมายถึง รายจายท่ีตั้งไวเพ่ือจัดสรรใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
โดยท่ัวไปใชจาย ตามรายการดังตอไปน้ี  
    1. เงินเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ 
    2. เงินชวยเหลือขาราชการ ลูกจาง และพนักงานของรัฐ 
    3. เงินเล่ือนข้ันเล่ือนอันดับเงินเดือนและปรับวุฒิขาราชการ 
    4. เงินสํารองเงินสมทบและเงินชดเชยของขาราชการ 
    5. เงินสมทบของลูกจางประจํา 



 

 

  

    6. คาใชจายในการรักษาพยาบาลขาราชการ 
    7.เงินสบทบกองทุนประกันสังคม 

 

วิธีการเบิก 
 1. เม่ือถึงกําหนดเวลาเบิกจาย ผูตองการเบิกจายตองย่ืนหลักฐานประกอบการขอเบิกตอ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พรอมหนังสือแจงการนําสง ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหง                 
จะทําหนาท่ีเบิกจายเงินใหเจาหน้ีหรือผูท่ีมีสิทธิรับแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. เม่ือสํานักงานปกครองทองถ่ินจายเงินใหเจาหน้ีหรือผูท่ีมีสิทธิรับเงินแลวใหมีหนังสือแจงให
อปท.ทราบดวย 
 3. เม่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับหนังสือแจงการจายเงินใหเจาหน้ีหรือผูท่ีมีสิทธิรับเงิน
จากกองหรือสวนตางท่ีวางฎีกาขอเบิกจาย ใหบันทึกไวในสมุดเงินสดจาย “หมายเหตุ” ในทะเบียนคุม
หลักฐานขอเบิกจาย ในสมุดเงินสดจาย ทะเบียนรายจาย 

 

เงินนอกงบประมาณ หมายถึง เงินท่ีมีกฎหมายกําหนดไมตองนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน 
หรือเงินท่ีไดรับอนุญาตใหเก็บไวใชจายไดตาม พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2547 มาตรา 24 

เงินนอกงบประมาณ  ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับ มีดังน้ี 
 1. คาใชจายในการจัดการคาใชจายประจําและคาใชจายอ่ืนๆ 
 2. คาใชจายในการจัดการโครงสรางข้ันพ้ืนฐาน (ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับประชาชน) 
 

 การรับเงิน เม่ือรับทราบวามีเงินโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินออกใบเสร็จรับเงินใหกับ สํานักงานทองถ่ินจังหวัด 

 

การควบคุมเงิน  
 1. บันทึกรับเงินอุดหนุน ในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนตามท่ีไดรับ 
เชน คาใชจายในการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน ฯลฯ 
 2. การใชจายเงินอุดหนุน เปนดังน้ี 
    2.1 คาใชจายในการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน ใหปฏิบัติตามหนังสือสํานักงาน
คณะกรรมการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดวนมาก ท่ี ศธ. 04006/643 ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 
2547 เร่ือง การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนรายการคาใชจาย 2547 

   2.2 คาใชจายในการจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน (ปจจัยพ้ืนฐานสําหรับโครงสรางพ้ืนฐาน) 
 

การจายเงินอุดหนุน ใหดําเนินการจายใหเสร็จสิ้นอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป หากมี 
เงินเหลือใหนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน 
 



 

 

  

เงินรายไดแผนดิน หมายถึง เงินท่ีสวนราชการจัดเก็บหรือไดรับไวเปนกรรมสิทธิ์ตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ หรือจากนิติกรรมหรือนิติเหตุ และไมมีกฎหมายอ่ืนใดกําหนดใหสวนราชการเก็บไว
หรือหักไวเพ่ือจาย เชนคาขายของเบ็ดเตล็ด เชน คาขายส่ิงของเกาท่ีชํารุดท่ีจัดหาจากเงินงบประมาณ 
ฯลฯเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีเหลือจายเกิน 2 ปงบประมาณดอกเบ้ียจากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท    
ออมทรัพยของเงินอุดหนุนท่ัวไป 

การจัดเก็บ เงินรายไดแผนดินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดเก็บเอง องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินออกใบเสร็จรับเงินใหผูชําระเงินรายไดแผนดินทุกราย พรอมท้ังบันทึกควบคุมไวในทะเบียนคุม
การรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน สําหรับดอกเบ้ียใหอางอิงท่ีเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารเปน
หลักฐานการรับ โดยไมตองออกใบเสร็จรับเงิน 

การนําสง 
 1. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินรวบรวมเงินรายไดที่ไดรับในแตละวันนําฝากธนาคารทุกวัน
ถาไดรับเงินหลัง เวลา 15.30 น นําฝากในตูนิรภัย แลวนําฝากในวันถัดไป 
 2. วิธีนําสง ดําเนินการเชนเดียวกับการนําฝากเงินประกันสัญญา แตไมจัดทําสมุดคูฝาก                
สวนราชการผูเบิก 

จากการศึกษาคูมือการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีตามระบบควบคุมเงินของอปท.                
พ.ศ.2547 ทําใหผูวิจัยทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัติงานดานการเงิน ซ่ึงเก่ียวกับการรับเงิน การจายเงิน 
การบันทึกบัญชี การเก็บรักษาเงิน และการเบิกจายเงินยืมใหเปนไปตามระเบียบราชการ และผูวิจัยได
นําขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาสรางแบบสอบถามความเส่ียงดานกระบวนการทํางานของ                     
การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษาในคร้ังน้ี 

ขอมูลพ้ืนฐานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สํานักงานการปกครองทองถ่ินสังกัดองคกรปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย กอต้ังเม่ือ  
2537 ทั่วประเทศ โดยใชบานกํานันเปนท่ีต้ังสํานักงาน ตอมาไดปรับปรุงอาคารสํานักงานให
กวางขวางข้ึนเพ่ือรองรับการจัดระบบโครงสรางและอัตรากําลังท่ีเพ่ิมข้ึน  มีการแบงขนาดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามขนาดของรายไดและจํานวนประชากรเปนเกณฑในการกําหนดขนาด อปท.
ขนาดเล็กรายไดไมรวมเงินอุดหนุนไมเกิน 6 ลานบาท อปท.ขนาดกลางรายไดไมรวมเงินอุดหนุน                
6- 20 ลานบาท อปท.ขนาดใหญรายไดไมรวมเงินอุดหนุน เกิน 20 ลานบาท 

ตอมาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการและพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ซ่ึงถือเปนจุดเร่ิมตนของกระบวนการกระจายอํานาจในปจจุบันอยางเปน
รูปธรรมคร้ังสําคัญของการเมืองไทย 

 ป 2537 ไดแบงสวนราชการภายในกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการ แผนดิน สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ินและกฎกระทรวง แบงสวน



 

 

  

ราชการภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ดังน้ี สํานักปลัด กองคลัง 
กองชาง สวนการศึกษา สวนสาธารณสุข 

วิสัยทัศน 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนองคกรขับเคล่ือนการจัดการบริหารการกระจายอํานาจใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานของการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินในสวนภูมิภาคในแตละทองถ่ินท่ีสังกัด
กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย สูประชาคมอาเซียน (AEC) ตอไป 

พันธกิจ 
1. สงเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการบานเมืองและปรับโครงสรางพ้ืนฐานและใหไดรับ

การศึกษาและบริการอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
2. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ                 

การบริหารจัดการเพ่ือใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ
บานเมืองข้ันพ้ืนฐานแบบบูรณาการ 

3. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมาตรฐานองคกรปกครองสวนทองถ่ินสูประชาคมอาเซียน (AEC)  

กลยุทธ 
1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบริหารบานเมืองและการกระจายอํานาจทุกระดับ                

ตามหลักสูตรและสงเสริมความสามารถ ดานเทคโนโลยีเพ่ือเปนเคร่ืองมือในการเรียนรู 
2. ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา                 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ขยายโอกาสทางการศึกษาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหท่ัวถึง ครอบคลุม ผูเรียนไดรับ

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
4. พัฒนาเจาหนาท่ีและบุคลากรทองถ่ินท้ังระบบ ใหสามารถจัดการปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

คุณภาพทันเทคโนโลยี 
5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามแนวทางการ

กระจายอํานาจทางการบริหารบานเมืองการกระจายอํานาจ หลักธรรมาภิบาล เนนการมีสวนรวมจาก
ทุกภาคสวนและความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการจัดการ
องคกรปกครองทองถ่ินการบริหารบานเมืองท่ีดี 

เปาหมาย 
1.ประชาชนทุกคนไดรับโอกาสในการบริการและความชวยเหลือจากองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ต้ังแตเด็กจนถึงผูสูงอายุเทาเทียมกันสนับสนุนการศึกษาศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพท่ัวถึง
และเสมอภาค 



 

 

  

2. ประชาชนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ 
3. ขาราชการและบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูมีสวนเก่ียวของกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพสามารถแขงขันกับองคกรอ่ืนๆ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินภูมิภาคและทองถ่ินมีความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพองคกร 

5.  ขับเคล่ือนการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินการพัฒนาบุคลากรเขาสูอาเซียน  (AEC) 
บทบาทหนาที่ขององคกรรปกครองสวนทองถ่ิน 
องคปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานงานราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยท่ีอยูภายใต                

การกํากับดูแลของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ตามมาตรา 37 ของ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2537 ดังน้ี 

ก. ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการการกระจายอํานาจ 
ข. มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับการบริหารบานเมืองและกระจายอํานาจท่ีกําหนดไวในกฎหมายน้ี   

(พรบ.ระเบียบบริหารราชการการบริหารบานเมือง) และกฎหมายอ่ืนและ 
ค. มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 
1) จัดทํานโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสอดคลอง                          

กับนโยบายมาตรฐานการปกครองทองถ่ิน แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ                   
ความตองการของทองถ่ิน 
    2) วิเคราะหการจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไปขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานในเขตสํานักงานทองถ่ินและแจงจัดสรรงบประมาณท่ีไดรับใหหนวยงานขางตนรับทราบ                
และกํากับตรวจสอบติดตามการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว 
 3) ประสาน สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรรวมกับสํานักงานองคกรปกครอง                         
สวนทองถ่ิน 
          4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานในสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
           5) ศึกษา วิเคราะห วิจัย และรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานตาง ๆ 
           6) ประสานการระดมทรัพยากรดานตางๆ รวมท้ังทรัพยากรบุคคลเพ่ือสงเสริมสนับสนุน       
การจัดและพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

7) จัดระบบการประกันคุณภาพการสุขภาพและประเมินผลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน                
ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

8) ประสาน สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ังบุคคลองคกร ชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและ



 

 

  

สถาบันอ่ืนท่ีจัดรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 9) ดําเนินการและประสาน สงเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาปรับโครงสราง
พ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหประชาชนอยูดีกินดีมีอาชีพ มีการศึกษา ดานสาธารณูปโภค และ              
ดานอ่ืนๆ 
           10) ประสาน สงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานดานทองถ่ิน 

11) ประสานการปฏิบัติราชการท่ัวไปกับองคกรหนวยงานภาครัฐเอกชน และองคกรปกครอง  
สวนทองถ่ินในฐานะสํานักงานผูแทนมหาดไทยสังกัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   12) ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมิไดระบุให
เปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จุฬาวดี  สุวันทารัตน (2547) ไดศึกษาปญหาการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียน
มัธยมสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา ผูปฏิบัติงานการเงิน
และบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร มีปญหา                 
การปฏิบัติงานการเงินและบัญชี โดยรวมอยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดานพบวาเกือบทุกดานมี
ปญหาอยูในระดับนอย ยกเวนการประเมินผลการใชจายเงินตามแผนการใชจาย มีปญหาอยูในระดับ
ปานกลาง การเปรียบเทียบปญหาการปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร พบวา ผูปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี ซ่ึงไดแก 
หัวหนางานการเงินและการบัญชีและเจาหนาท่ีการเงินและการบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร มีปญหาการปฏิบัติงานการเ งินและการบัญชี                     
ไมแตกตางกันท้ังโดยรวมและรายดาน ผูปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีที่มีประสบการณท่ีเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานตางกัน มีปญหาการปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีไมแตกตางกันท้ังโดยรวมและ
รายดาน ผูปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีขนาดตางกันมีปญหาการ
ปฏิบัติงานการเงินและการบัญชีโดยรวมไมแตกตางกัน แตเม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการทํา
หลักฐานการเงินและการบัญชีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และพบวาดาน                 
การเก็บรักษาเงินโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ มีปญหาในการปฏิบัติงานการเงินและ
บัญชีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนดานอ่ืนๆ ไมแตกตางกัน 
 ปยรัตน  เสนียชัย (2553) ไดศึกษาการบริหารความเส่ียงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะ
ของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2  ผลการวิจัยพบวา 
ระดับการบริหารความเส่ียงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูสังกัด สํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก การบริหาร
ความเส่ียงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา



 

 

  

ประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 ที่มีประสบการณการทํางานตางกันโดยภาพรวมไมแตกตางขาราชการ
ครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตางอําเภอในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2                    
มีการแสดงทัศนะตอการบริหารความเส่ียงของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกันและขาราชการครูท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีทัศนะแตกตางกันโดยท่ีขาราชการครูท่ีสังกัดในโรงเรียน
ขนาดเล็กมีทัศนะตอการบริหารความเส่ียงของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาขาราชการครูท่ีสังกัดใน
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ 

ปญญา เ ท่ียงธรรม (2550) ได ศึกษาการบริหารการเงินและการบริหารการบัญชี                         
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอทามวง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการศึกษา
พบวา การบริหารการเงินในภาพรวมมีโอกาสเกิดความเส่ียงหรือผลกระทบตออปท.ในระดับมาก               
เม่ือพิจารณารายดานพบวาการจายเงินมีโอกาสเกิดความเส่ียงหรือผลกระทบตออปท.อยูในระดับมาก
ที่สุด การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป การเก็บรักษาเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน และนําสงเงินมี
โอกาสเกิดความเส่ียงหรือผลกระทบตออปท.อยูในระดับมาก แนวทางการบริหารการเงินในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินข้ันพ้ืนฐาน คือ ควรมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการเงินเปนการเฉพาะ และ               
ควรไดรับการพัฒนาฝกอบรมเพ่ือเปนการเพ่ิมพูนความรูประสบการณในการปฏิบัติงาน มีการติดตอ
ประสานงานกับตนสังกัด มีการตรวจสอบและวางแผนการใชจายเงินอยางเปนระบบ แนวทางการ
บริหารการบัญชีพบวาควรมีบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานบัญชีโดยตรง มีคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี 
สามารถใชขอมูลทางบัญชีเปนแนวทางในการวางแผนการใชจายและควรมีการประสานงานกับ               
งานการเงินตลอดเวลา 

ดวงใจ ชวยตระกูล (2551) ศึกษาการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาระดับการศึกษา                 
ข้ันพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา ปจจัยความเส่ียงในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการเงิน ดานความม่ันใจทางการศึกษา, 
ดานส่ิงแวดลอม และดานการบริหารจัดการความปลอดภัย โดยปจจัยความเส่ียงของสถานศึกษา                
ในเมือง นอกเมืองและในแตละภูมิภาคมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05                 
แนวทางการบริหารความเส่ียงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา ปจจัยความเส่ียงดานการเรียน              
การสอนควรใชวิธีการบริหารความเส่ียงโดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเส่ียง  
รวมไปถึงถายโอนความเส่ียง ปจจัยความเส่ียงดานการเงินควรใชวิธีการบริหารความเส่ียงโดย                 
การควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเส่ียง ปจจัยความเส่ียงดานความม่ันใจทางการศึกษา
ควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเส่ียง รวมถึงการมีสวนรวมของภาคีคือ
ชุมชน ผูปกครองและผูประกอบการ ปจจัยความเส่ียงดานส่ิงแวดลอมควรใชวิธีการบริหารความเส่ียง
โดยการควบคุมและหามาตรการในการปองกันความเส่ียง รวมไปถึงถายโอนความเส่ียงปจจัย                
ความเส่ียงดานการบริหารจัดการความปลอดภัยควรใชวิธีการควบคุมและหามาตรการในการปองกัน



 

 

  

ความเส่ียง รวมไปถึงการมีสวนรวมของนักเรียน ผูปกครอง บุคลากรในสถานศึกษา ชุมชน 
คณะกรรมการศึกษาและผูท่ีเก่ียวของ 
 อุทัยวรรณ  ภูพานไร (2551) ศึกษาปญหาการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังของเทศบาล
ตําบลในจังหวัดกาฬสินธุ ผลการศึกษา พบวา บุคลากรมีปญหาการปฏิบัติงานดานการเงินคลัง
โดยรวม และเปนรายดานอยูในระดับมาก ไดแก ดานงบประมาณและดานการบริหารจัดการ                    
และมีปญหาอยูในระดับปานกลางอีก 2 ดาน ไดแก ดานบุคลากร และดานวัสดุอุปกรณ บุคลากรท่ีมี
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานตางกันมีปญหาการปฏิบัติงานดานการเงิน               
การคลังโดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน บุคลากรที่มีตําแหนงท่ีไดรับมอบหมายตางกัน               
มีปญหาการปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05                    
แตมีปญหาการปฏิบัติงานดานการเงินการคลังโดยรวม ดานบุคลากร ดานงบประมาณ และดานวัสดุ
อุปกรณไมแตกตางกัน 
 วนิดา  ปอนอย (2552) ศึกษาความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติไมเปนไปตามกฎระเบียบ
ขอบังคับทางดานการเงินและพัสดุ แนวทางแกปญหาความเส่ียงดังกลาวท่ีเกิดข้ึนกับผูปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ผลการศึกษา พบวา ดานกฎระเบียบขอบังคับ
ทางดานการเงินและพัสดุพบวากฎระเบียบฯ ที่ใชบังคับมีข้ันตอนยุงยากซับซอนยากตอการทําความ
เขาใจตีความไดหลากหลายและลาสมัยไมเหมาะสมกับสภาพงานปจจุบันท้ังหมดน้ีมีระดับความเส่ียง
มาก สวนข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมากน้ันมีระดับความเส่ียงปานกลาง แนวทางแกปญหาพบวา
มหาวิทยาลัยฯ ควรแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือทบทวนและแกไขกฎระเบียบดานการเงินและพัสดุให
สอดคลองกับสภาพการทํางานปจจุบัน ดานเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน พบวา เจาหนาท่ีขาดความรู               
ความเขาใจในระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติงานไมสามารถถายทอดความรูใหผู เก่ียวของเขาใจได                 
ซ่ึงมีระดับความเส่ียงมาก รวมท้ังเจาหนาท่ีขาดความต้ังใจในการทํางานและมีทัศนคติเชิงลบตอ               
การปฏิบัติงานโดยมีระดับความเส่ียงปานกลาง แนวทางแกปญหาพบวามหาวิทยาลัยฯ ควรมีการ
จัดทําฐานขอมูลกฎระเบียบฯ อยางเปนระบบและจัดทําคูมือการปฏิบัติงานรวมท้ังถายทอดความรู
ใหแกผูปฏิบัติงาน ดานผูรับบริการพบวาผูรับบริการมีทัศนคติเชิงลบตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ                 
ซ่ึงมีระดับความเส่ียงมากและขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎระเบียบฯ และข้ันตอนการปฏิบัติงาน
รวมท้ังมีเจตนาท่ีจะปฏิบัติไมเปนไปตามระเบียบฯ ทั้งโดยสุจริตและโดยทุจริตโดยมีระดับความเส่ียง
ปานกลาง แนวทางแกปญหาพบวามหาวิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรไดรับ                
การพัฒนาความรูเก่ียวกับกฎระเบียบฯเพ่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองและตรงกัน  
 
 
 
 



 

 

  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
               ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพแวดลอมภายในองคกร 
1. นโยบาย 
2. กลยุทธ 
3. งบประมาณ 

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 

1. กฏหมาย 
2. สภาพทางการเมือง 
3. สภาพเศรษฐกิจ 
4. เทคโนโลย ี
 

การบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 

1.. การบริหารสภาพคลอง 
2 .การวางแผนงบประมาณ 
3. การประเมินรายงานทางการเงิน 
4. การประเมินการลงทุน 
5.การทํารายงานตอทางการ  
 

 

ขนาดขององคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน 
 - ขนาดใหญ 
 - ขนาดกลาง 
 - ขนาดเล็ก 
 

-เทศลาบตาํบล,เมือง,นคร 



 

 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการวิจัยคร้ังนี ้ผูวิจัยไดดําเนนิการตามข้ึนตอน ดังนี้   
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก ผูบริหาร ขาราชการลูกจางประจํา พนักงานจาง                 
ที่ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง กรมสงเสริม                  
การปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย  รวมประชากรท่ีใชในการวิจัย จํานวน 886 คน ดังน้ี  
 

ตาราง 1 แสดงประเภทและจํานวนของประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 

ประเภทบุคลากร ประชากรท้ังหมด กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
1. ผูบริหาร 439 138 
2. เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 447 142 

รวมท้ังส้ิน 886 280 
 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชไดในการวิจัยเปนผูบริหาร ขาราชการลูกจางประจํา พนักงานจางที่
ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี องคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง กรมสงเสริม                    
การปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย โดยใชหลักการของยามาเน ท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
ความคลาดเคล่ือน รอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 280 บาท  
 
 
 
 
 



 

 

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลของการศึกษาคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ที่ผูว ิจัยไดสรางข้ึน ประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 
 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภท
บุคลากร และระยะเวลาในการทํางาน ขนาดองคกร ประสบการณเคยผานการฝกอบรมเก่ียวกับ
การเงินและบัญชี ในป พ.ศ. 2556–2557 เปนคําถามลักษณะปลายปด (Close-Ended Response 
Question) แบบเลือกตอบ จํานวน 7 ขอ  
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลกระทบตอ
ความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคาแบบลิเคิรท (Likert Ration Scales) 5 ระดับ 
จํานวน 22 ขอ แยกออกเปน 
    2.1  ดานการเมือง  จํานวน  3  ขอ 
    2.2  ดานกลยุทธ  จํานวน  3  ขอ 
    2.3 ดานนโยบาย  จํานวน  3  ขอ 
    2.4 ดานกฎหมาย  จํานวน  3  ขอ 
    2.5 ดานการเมือง  จํานวน  3  ขอ 
    2.7 ดานเศรษฐกิจ  จํานวน  3  ขอ 
    2.8 ดานเทคโนโลยี  จํานวน  4  ขอ 
 

 สวนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกับความเส่ียงดานการเงินและบัญชีในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน สวนประมาณประเมินคาแบบลิเคิรท (Likert  
Ration Scales) 5 ระดับ จํานวน 24 ขอ แยกออกเปน 
    3.1 การบริหารสภาพคลอง  จํานวน 4 ขอ 
    3.2 การวางแผนงบประมาณ   จํานวน 8 ขอ 
    3.3 การรายงานทางการเงิน  จํานวน 2 ขอ 
    3.3 การประเมินรายงานทางการเงิน  จํานวน 3 ขอ 
    3.4 การประเมินการลงทุน  จํานวน 4 ขอ 
    3.5 การทํารายงานตอทางการ  จํานวน 3 ขอ 
  
 
 



 

  

 สําหรับการวิเคราะหขอมูล กําหนดการใหคะแนนระดับการปฏิบัติ ดังน้ี แบบสอบถามมี
ลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตามหลักการของลิเคิรท ดังน้ี 
  5 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอย 
  1 หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับนอยท่ีสุด 
 

โดยคะแนนท่ีไดรับจะนํามาวิเคราะหและแปรผลของคาเฉล่ียตามระดับความสําคัญโดยมี
เกณฑใหคะแนนแตละระดับดังน้ี เบสท (Best, 1977, p.14) 

 

อันตรภาคชัน  =  พิสัย 
          จํานวนชั้น 
   = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด  
            จํานวนชั้น 
   =  5-1 
      5  
   =        0.8 
 

ระดับคะแนน            ความหมาย 
คะแนนคาเฉล่ียระหวาง    1.00-1.80 หมายถึง  นอยที่สุด 
คะแนนคาเฉล่ียระหวาง   1.81-2.60 หมายถึง  นอย 
คะแนนคาเฉล่ียระหวาง   2.61-3.40 หมายถึง  ปานกลาง 
คะแนนคาเฉล่ียระหวาง  3.41-4.20 หมายถึง  มาก 
คะแนนคาเฉล่ียระหวาง    4.21-5.00 หายถึง  มากที่สุด 
 
ข้ึนตอนในการสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
แบบสอบถามฉบับน้ีผูวิจัยไดสรางข้ึนเอง โดยมีขึ้นตอน ดังน้ี 
1. ศึกษา แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในเร่ืองความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 

จากน้ันนํามากําหนดกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย กําหนดนิยามศัพท และเพ่ือใชเปนแนวทางในการ
สรางแบบสอบถาม 

2. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็น และตรวจสอบเน้ือหาของแบบสอบถามวา
ครอบคลุมวัตถุประสงคหรือไม จากน้ันนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบ แลวนํามาปรับปรุงตาม
คําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 



 

  

3. นําแบบสอบท่ีปรับปรุงตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน                
เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ไดแก ผศ.บุรินทร รุจจนพันธุ 
ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเนชั่น คุณพัชรินทร รัตรุง ผูอํานวยการกองคลัง
องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม อําเภอเมืองลําปาง และคุณกาญจนา ศรีชัยตัน หัวหนางาน
มาตรฐานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเนชั่น  

จากน้ันรวบรวมขอมูลความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหดัชนีความสอดคลองระหวาง
รายการขอคําถามกับวัตถุประสงคการวิจัยดวยคา IOC (Index of Item Objective Congruence) 

วิเคราะหหาคาความเท่ียงตรงของแบบสอบถามโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม
กับแบบสอบถามกับวัตถุประสงคของการวิจัย (Index of Item Objective Congruence) 
ซ่ึงสูตรของ IOC มีดังน้ี (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชํานิประศาสน, 2547, น.145-146) 

 

IOC   =    

 

 เม่ือ IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลอง  (Index of Item Objective Congruence)  

å    แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละขอ 
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 

 สําหรับเกณฑการใหคะแนน มีดังน้ี 
  +1 หมายถึง  คําถามน้ันสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือนิยามศัพท 
  - 1 หมายถึง  คําถามน้ันไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือนิยามศัพท 
    0 หมายถึง  ไมแนใจวาคําถามน้ันสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยหรือนิยามศัพท 

 

เกณฑการแปลความหมายมีดังน้ี 

      คา IOC  ≥  0.50  หมายความวา คําถามน้ันตรงวัตถุประสงคของการวิจัย 

    คา IOC  <  0.50  หมายความวา คําถามน้ันไมตรงวัตถุประสงคของการวิจัย 
 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดทดสอบ  (Try Out) กับผูบริหาร เจาหนาท่ีการเงินและบัญชีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  30 ชุด เพ่ือหาคุณภาพของ
เคร่ืองมือโดยการหาคาความเท่ียงหรือความเชื่อถือไดของแบบสอบถาม (Reliability) ของ 
Cronbach’s Alpha ไดคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท่ี  0.952  ถือวาเปนคาความเท่ียงท่ีใชได 
(ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชํานิประศาสน ,2547: 149) สามารถนําไปเก็บขอมูลจริงตอไป 



 

  

การหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม (Reliability of Test)  โดยหาสัมประสิทธิ์แอลฟา 
(AlphaCoefficient) ตามวิธีของครอนบาค ซ่ึงหาไดจากสูตร ดังน้ี (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา 
ชํานิประศาสน, 2547: 149)  

            α =  ] 

    
เม่ือ  α = คาความเท่ียง 
 n = จํานวนขอ 
  = ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 
  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 

 คา α   ต้ังแต .70 ข้ึนไป ถือวามีความเท่ียงใชได 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีไดเก็บรวบรวมขอมูลโดยการกําหนดแหลงขอมูล คือ แหลงปฐมภูมิ โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) ตามวัตถุประสงคของการใชแบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล
การจัดเก็บขอมูลท่ีใชในการศึกษา มีข้ึนตอนในการดําเนินการ ดังน้ี 

1. นําหนังสือแนะนําตัวจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเนชั่น ถึงผูบริหารและ
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง เพ่ือขอความอนุเคราะห
ในการตอบแบบสอบถาม 

2. ดําเนินการเก็บขอมูลจากบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปางโดย
แจกแบบสอบถามพรอมท้ังอธิบายรายละเอียดใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจและใหกรอกแบบสอบถาม 
และสงคือภายใน 7 วัน 

3. นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม
ที่ไดรับกลับคืนมา จากน้ันนําขอมูลท่ีไดมาบันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอร ประมวลผลดวยโปรแกรมทาง
สถิติทางสังคมศาสตร 
 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยโชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพ่ือวิเคราะหหาคาสถิติ ดังน้ี 
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามใชการพรรณาขอมูลเพ่ืออธิบาย
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคา
รอยละ (Percentage) 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลกระทบ             
ดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง ไดแก สภาพแวดลอมภายใน



 

  

ภายนอก ดานงบประมาณ ดานกลยุทธ ดานนโยบาย ดานกฏระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของดาน
การเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานเทคโนโลยี โดยใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอขอมูลในแบบตารางควบคูกับการบรรยายและ
สรุปผลการดําเนินการวิจัย 
 สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก ดานการบริหารสภาพคลอง                 
ดานการวางแผนงบประมาณ ดานการประเมินรายงานทางการเงิน ดานการประเมินการลงทุน และ
ดานการทํารายงานตอทางการ โดยใชวิธีการประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาเฉล่ีย  
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนําเสนอขอมูลในแบบตารางควบคูกับการบรรยายและสรุปผล                
การดําเนินการวิจัย 
 สวนท่ี 4 เปนการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธแบบ              
เพียรสัน เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการบริหารความเส่ียง
ดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง คาความสัมพันธระหวาง                
ตัวแปร ไมเขาใกล 1 หรือไมควรเกิน 0.70 
 สวนท่ี 5 เปนแบบสอบถามลักษณะคําถามแบบปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเก่ียวกับสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลกระทบ
ตอการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง 
 
 
 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

การวิจัยสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา
สภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
เก็บขอมูลกับผูบริหารและเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 280 
คน ซ่ึงผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะหออกเปน 4  สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอการบริหาร 

ความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนท่ี 3 การบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตาราง 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามขอมูลท่ัวไป 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
1. เพศ 
   - ชาย 
   - หญิง 

 
100 
180 

 
35.70 
64.30 

รวม 280 100 
2. ตําแหนง 
   - ผูบริหาร 
   - เจาหนาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

 
105 
175 

 
37.50 
62.50 

รวม 280 100 
3. อาย ุ
   - นอยกวา 30 ป 
   - 30 – 40 ป 
   - 41 – 50 ป 
   - 51 ปข้ึนไป 

 
27 
144 
93 
16 

 
9.64 
51.44 
33.21 
5.71 

รวม 280 100 
4. ระดับการศึกษา 
   - ปวช./ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
   - ปวส. / อนุปริญญา 
   - ปริญญาตร ี
   - สูงกวาปริญญาตรี 

 
6 
40 
173 
61 

 
 0.21 
14.30 
61.80 
21.80 

รวม 280 100 
5. ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 
   - นอยกวา 5 ป 
   - 5–10 ป 
   - 11–20 ป 
   - 20 ปข้ึนไป 

 
54 
150 
73 
3 

 
19.30 
53.60 
26.10 
  1.10 

รวม 280 100 
6. ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขนาดเล็ก 
   - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขนาดกลาง 
   - องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขนาดใหญ 

 
217 
55 
8 

 
77.50 
19.60 
2.90 

รวม 280 100 
7. เคยผานการฝกอบรมเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี 
ในป พ.ศ. 2556 – 2557  
   - ไมเคย 
   - เคย 

 
 

148 
132 

 
 

52.90 
47.10 

รวม 280 100 



 

 

  

 จากตาราง 2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 180 ราย คิดเปน
รอยละ 64.30 เปนเพศชาย 100 ราย คิดเปนรอยละ 35.70 ประเภทของบุคลากรจําแนกตาม
ตําแหนง พบวา ตําแหนงเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี รอยละ 62.50 และตําแหนงผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ 37.50 มีอายุ 30-40 ปข้ึนไปมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.44 รองลงมา
คือ 41-50 ป รอยละ 33.21 และอายุนอยกวา 30 ป รอยละ 9.64 และอายุ 51 ปข้ึนไปรอยละ 5.71 
ตามลําดับ ระดับการศึกษาโดยสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 61.8 รองลงมาคือ 
ระดับการศึกษาปริญญาโท รอยละ 21.80 ปวส./อนุญาปริญญา รอยละ 14.30 และปวช/มัธยมศึกษา
ตอนปลาย รอยละ 0.20 ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง 5-10 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 53.60 
รองลงมาคือ 11-20 ป รอยละ 26.10 และนอยกวา 5 ป รอยละ 19.30 และย่ีสิบป ข้ึนไป             
รอยละ 1.10 ขนาดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวาโดยสวนใหญเปนอปท.ขนาดเล็กมากท่ีสุด              
คิดเปนรอยละ 77.50 รองลงมาอปท.ขนาดกลาง รอยละ19.60 และอปท. ขนาดใหญ รอยละ 2.90 
การฝกอบรมเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีโดยสวนใหญไมเคยผานการฝกอบรบ รอยละ 52.94 และ 
เคยผานการฝกอบรม รอยละ 47.10 
 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอการบริหารความเส่ียง 
           ดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

ตาราง 3 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพแวดลอม 
           องคกรท่ีมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครอง 
           สวนทองถ่ิน ดานงบประมาณ 
 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง นอย 

X  S.D. 
แปล
ความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1.มีการวางแผนการใชงบประมาณ 
เพ่ือดําเนินการในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

121 
(43.20) 

143 
(51.10) 

29 
(10.40) 

3.43 .80 มาก 

2.งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมี
ความเหมาะสม 

126 
(15.00) 

126 
(45.00) 

10 
(3.60) 

3.50 .70 มาก 

3.มีการนําเงินงบประมาณมา
ดําเนินงานใชจายตามแผนงาน        
การใชจายเงินงบประมาณ 

123 
(43.90) 

131 
(46.80) 

10 
(3.60) 

3.43 .60 มาก 

ผลรวม 3.45 .50 มาก 
 

จากตาราง 3 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมองคกรดานงบประมาณ พบวาโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก
เชนกันโดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคือ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีความเหมาะสม รองลงมาคือมีการ              



 

 

  

วางแผนการใชงบประมาณ เพ่ือดําเนินการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และนอยสุดมีการนําเงิน
งบประมาณมาดําเนินงานใชจายตามแผนงานการใชจายเงินงบประมาณ ตามลําดับ 

 

ตาราง 4  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับสภาพแวดลอม 
            องคกรท่ีมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครอง 
            สวนทองถ่ิน ดานกลยุทธ 
 

 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง นอย 

X  S.D. 
แปล
ความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1. มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธอยางตอเน่ือง 

105 
(37.50) 

143 
(51.10) 

 

32 
(11.40) 3.43 .80 

 
มาก 

2. การกําหนดแผนกลยุทธ                
ดานการเงินสอดคลองกับ                   
การปฏิบัติงานดานการเงิน 

131 
(46.80) 

126 
(40.00) 

23 
(80.20) 

3.43 .71 มาก 

3. มีความรูความเขาใจในเรื่อง    
แผนกลยุทธดานการเงินและบัญชี 

115 
(41.00) 

131 
(46.80) 

34 
(12.10) 

3.37 .81 ปานกลาง 

ผลรวม 3.37 .56 ปานกลาง 
 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมองคกร ดานกลยุทธ พบวา โดยภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ียเทากับ 3.37 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด
คือมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางตอเน่ือง  รองลงมาคือมีการติดตาม             
ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางตอเน่ือง  และมีความรูความเขาใจในเร่ืองแผนกลยุทธดาน
การเงินและบัญชี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ตาราง 5 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนน 
           ตามสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 

 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดานนโยบาย 
 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง นอย 

X  S.D. 
แปล
ความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1. มีการรับรูและเขาใจนโยบาย
ของหนวยงาน 

112 
(40.00) 

91 
(32.50) 

36 
(12.90) 

3.34 .80 ปานกลาง 

2. มีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและแผนของหนวยงาน 

97 
(34.60) 

119 
(42.50) 

80 
(28.60) 

3.25 .76 ปานกลาง 

3. มีการกําหนดนโยบายและ
แผนการบริหารจัดการงบประมาณ
ที่ชัดเจน 

81 
(28.90) 

119 
(42.50) 

80 
(28.60) 

3.04 .83 ปานกลาง 

ผลรวม 3.21 .59 ปานกลาง 
 

จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมองคกรดานงบประมาณ พบวาในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉล่ีย 3.21 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลาง
เชนกันโดยขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดคืองบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีความเหมาะสม รองลงมาคือ                       
มีการวางแผนการใชงบประมาณ เพ่ือดําเนินการในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และนอยสุดมีการนํา
เงินงบประมาณมาดําเนินงานใชจายตามแผนงานการใชจายเงินงบประมาณ  
 

ตาราง 6 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนตาม 
           สภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 
           ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดานกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
 

รายการ 

ระดับความความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง นอย 

X  S.D. 
แปล
ความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1. การกํากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบและขอบังคับท่ี
เก่ียวของ เปนไปดวยความ
เครงครัด 

94 
(33.60) 

98 
(35.00) 

88 
(31.40) 

3.10 1.02 ปานกลาง 

2. ระเบียบการเบิกจายเงินมีสวน
ทําใหการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/
โครงการ มีความคลองตัว 

105 
(37.50) 

91 
(31.50) 

 

84 
(30.00) 

3.13 .98 ปานกลาง 

  



 

 

  

ตาราง 6 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนตาม 
           สภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 
           ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดานกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ (ตอ) 
 

รายการ 

ระดับความความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง นอย 

X  S.D. 
แปล
ความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

3. กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับ
การเบิกจายเงินตามระเบียบ
กระทรวงการคลังสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

103 
(36.80) 

99 
(35.40) 

78 
(27.90) 

3.17 .900 ปานกลาง 

ผลรวม    31.13 .85 ปานกลาง 
 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมองคกร ดานกฎ ระเบียบ และขอบังคับ              
ที่เก่ียวของ พบวาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.13 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา       
ทุกขออยูในระดับปานกลางที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังสอดคลองกับการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รองลงมาคือ
ระเบียบการเบิกจายเงินมีสวนทําใหการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการ มีความคลองตัว และนอยสุด
การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ เปนไปดวยความเครงครัด  
 

ตาราง 7 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนน 
           ตามสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 
           ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดานการเมือง 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 

X  S.D. 
แปล
ความ จํานวน 

รอยละ 
จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1.การเปล่ียน แปลงทางการเมือง 
มีผลตอการกําหนดนโยบายดาน
การเงิน 

93 
(33.20) 

93 
(32.20) 

94 
(33.60) 

3.05 1.09 ปานกลาง 

2.การเปล่ียน แปลงทางการเมือง 
มีผลตอการจัดสรรงบประมาณ 

107 
(38.20) 

98 
(35.00) 

75 
(26.80) 

3.19 .96 ปาน 
กลาง 

3.การเปล่ียน แปลงทางการเมือง 
มีผลตอแผนการเบิกจายเงิน
งบประมาณ เพ่ือใชบริหารงาน / 
กิจกรรม / โครงการ 

81 
(28.90) 

112 
(40.00) 

87 
(31.10) 

3.02 .95 ปาน 
กลาง 

ผลรวม 3.09 .83 ปานกลาง 



 

 

  

จากตาราง 7 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมองคกรการเมือง พบวาโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.09 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาทุกขออยูในระดับปานกลางที่มีคาเฉล่ีย
สูงสุดคือการเปล่ียนแปลงทางการเมือง มีผลตอการจัดสรรงบประมาณ รองลงมาคือการเปล่ียนแปลง
ทางการเมือง มีผลตอการกําหนดนโยบายดานการเงิน และนอยสุดการเปล่ียนแปลงทางการเมือง                
มีผลตอแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ เพ่ือใชบริหารงาน/กิจกรรม/โครงการ 

 
ตาราง 8 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนตาม 

 สภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 
 ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานเศรษฐกิจ 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก ปานกลาง นอย 

X  S.D. 
แปรความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1. การเปล่ียน แปลงทางเศรษฐกิจ 
มีผลตอการกําหนดนโยบายดาน
การเงิน 

95 
(33.90) 

125 
(44.60) 

60 
(21.40) 

 

3.18 .87 ปานกลาง 

2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
มีผลตอแผนการเบิกจายเงิน
งบประมาณ เพ่ือใชบริหารงาน / 
กิจกรรม/โครงการ 

95 
(33.90) 

119 
(42.50) 

66 
(23.60) 

3.14 .84 ปานกลาง 

3. การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ 
มีผลตอการจัดสรรงบประมาณ 

87 
(31.10) 

126 
(45.00) 

67 
(23.90) 

3.11 .85 ปานกลาง 

ผลรวม 3.14 .69 ปานกลาง 
 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมองคกรดานเศรษฐกิจ พบวาโดย    
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.14 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับ               
ปานกลางที่มีคาเฉล่ียสูงสุดคือการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลตอการกําหนดนโยบายดานการเงิน 
รองลงมาคือการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลตอแผนการเบิกจายเงินงบประมาณ เพ่ือใชบริหารงาน 
/กิจกรรม/โครงการ และนอยสุดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลตอการจัดสรรงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ตาราง 9 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนน 
           ตามสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 
           ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานเทคโนโลยี 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก ปาน

กลาง 
นอย 

X  S.D. แปลความ 
จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทันสมัยเพ่ือเอ้ือตอการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชี 

79 
(28.20) 

120 
(42.90) 

81 
(28.90) 

3.03 .88 ปานกลาง 

2.มีระบบเทคโนโลยีท่ีชวยลด
ข้ันตอน หรือการบริหารความเสี่ยง 

71 
(25.40) 

131 
((46.80) 

78 
(27.90) 

3.01 .93 ปานกลาง 

3.มีระบบการปองกันการเขาถึง
ขอมูลทางการเงินอยางเข็มงวด 

86 
(50.70) 

128 
(45.70) 

66 
(23.60) 

3.10 .85 ปานกลาง 

4.มีระบบเทคโนโลยีในการบริหาร
ความเสีย่ง 
ดานการเงินและบัญชีท่ีเขาใจงาย 

79 
(28.20) 

121 
(43.20) 

80 
(28.60) 

3.03 .88 ปานกลาง 

ผลรวม 3.04 .69 ปานกลาง 
 
จากตาราง 9 ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมองคกรดานเทคโนโลยี พบวาโดยภาพ

รวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.04 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลางที่มี
คาเฉล่ียสูงสุดคือมีระบบการปองกันการเขาถึงขอมูลทางการเงินอยางเขมงวด รองลงมาคือมีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยเพ่ือเอ้ือตอการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี  และรองลงมาคือมีระบบ
เทคโนโลยีในการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีท่ีเขาใจงาย  นอยสุดที่ สุดคือมีระบบ
เทคโนโลยีท่ีชวยลดข้ันตอนหรือการบริหารความเส่ียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

สวนท่ี 3 การบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตาราง 10 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนนตาม 

 ท่ีมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ดานความเส่ียงการบริหารสภาพคลอง 
 

 
 

รายการ 

ระดับความเส่ียง 
มาก ปานกลาง นอย 

X  S.D. 
แปลความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1. เมื่อพบขอผิดพลาดทาง
การเงิน ผูบริหาร เจาหนาท่ี
เก่ียวของมีการแกไขทันที 

48 
(35.00) 

102 
(36.40) 

80 
(28.60) 

3.21 .97 ปานกลาง 

2. มีเงินสดหรือเงินฝากท่ีเพียงพอ
สําหรับการเบิกจายเงินตาม
แผนการจายเงิน 

91 
(29.50) 

103 
(3.80) 

86 
(30.80) 

3.05 .94 ปานกลาง 

3. มีการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณการทํางานระหวาง
ผูบริหารและเจาหนาท่ีการเงิน
และบัญช ี

85 
(30.3) 

90 
(32.10) 

105 
(37.50) 

2.86 .07 ปานกลาง 

4. ผูบริหาร หัวหนางาน 
เจาหนาท่ีการเงินและบัญชีมี     
สวนรวมในการเสนอความคิดเห็น
และใหความรวมมือในการ
แกปญหาทางการเงิน 

93 
(33.20) 

114 
(40.70) 

73 
(26.10) 

3.11 .92 ปานกลาง 

ผลรวม 3.05 .87 ปานกลาง 
 

จากตาราง 10 ผลการวิ เคราะหขอมูลการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี                     
ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 3.03 เม่ือพิจารณาเปนรายดานขอพบวาทุกขออยูในระดับ                
ปานกลางที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือเม่ือพบผิดพลาดทางการเงินผูบริหารเจาหนาท่ีเก่ียวของมีการแกไขทันที 
รองลงมา คือ มีผูบริหาร หัวหนางาน เจาหนาท่ีการเงินและบัญชีมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น
และใหความรวมมือในการแกปญหาทางการเงิน และรองลงมาคือมีเงินสดหรือเงินฝากท่ีเพียงพอ
สําหรับการเบิกจายเงินตามแผนการจายเงิน  นอยสุดท่ีสุดคือมีการแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณการทํางานระหวางผูบริหารและเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี   

 
 
 
 
 



 

 

  

ตาราง 11 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนน 
             ตามการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    การวางแผนงบประมาณ (การรับเงิน) 
 

 
รายการ 

ระดับความเส่ียง 
มาก ปาน

กลาง 
นอย 

X  S.D. 
แปล
ความ จํานวน 

รอยละ 
จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1. มีการทําแผนการจัดเก็บรายได
นอกสถานท่ี 

124 
(44.30) 

90 
(32.10) 

66 
(23.50) 

3.28 .96 ปานกลาง 

2. มีการจัดทําประมาณการ
รายรับและแผนการรังเงิน
ประจําปงบประมาณ 

131 
(46.70) 

69 
(24.60) 

80 
(28.60) 

3.24 1.07 ปานกลาง 

3. มีการรายงานการเงินให
ผูบริหารทราบอยางตอเน่ือง              
ทุกเดือน 

141 
(50.30) 

86 
(30.70) 

53 
(18.90) 

3.44 1.01 มาก 

ผลรวม 3.32 .85 ปานกลาง 
 

จากตาราง 11 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารความเส่ียงดานการวางแผนงบประมาณ 
(รายรับ) พบวาในภาพรวมอยูในระปานกลาง คาเฉล่ีย 3.33 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาประเด็นท่ี
มีระดับความเส่ียงมากคือมีการรายงานการเงินใหผูบริหารทราบอยางตอเน่ืองทุกเดือน ระดับ                 
ปานกลาง ไดแก มีการทําแผนการจัดเก็บรายไดนอกสถานท่ี และมีการจัดทําประมาณการรายรับและ
แผนการรับเงินประจําปงบประมาณ    

 

ตาราง 12 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนน  
             ตามการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ดานความเส่ียงจากการวางแผนงบประมาณ (รายจาย) 
 

รายการ 
ระดับความเส่ียง 

มาก ปานกลาง นอย 

X  S.D. 
แปรความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1. มีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัด
จางประจําปงบประมาณ 

131 
(46.80) 

88 
(31.40) 

61 
(21.70) 

3.35 1.00 ปานกลาง 

2. มีการจัดประมาณการรายจาย 
และจัดทําและแผนการจายเงิน
ประจําปงบประมาณ 

125 
(44.60) 

96 
(34.30) 

59 
(21.10) 

 

3.60 1.00 ปานกลาง 

3. มีการจัดทําแผนโครงสราง
พ้ืนฐานประจําปงบประมาณ 

123 
(43.90) 

88 
(31.40) 

69 
(24.70) 

3.33 1.10 ปานกลาง 

 

 



 

 

  

ตาราง 12 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับคะแนน  
             ตามการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   ดานความเส่ียงจากการวางแผนงบประมาณ (รายจาย) (ตอ) 
 

รายการ 
ระดับความเส่ียง 

มาก ปานกลาง นอย 

X  S.D. 
แปรความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

4. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังคน 134 
(47.90) 

94 
(35.40) 

52 
(18.60) 

3.41 .93 มาก 

5. เมื่อพบขอผิดพลาดทาง
การเงินผูบริหาร/เจาหนาท่ี
ผูเก่ียวของมีการแกไขทันที 

124 
(44.30) 

81 
(28.90) 

75 
(26.80) 

3.28 .99 ปานกลาง 

ผลรวม 3.35 .83 ปานกลาง 
 

จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี  ดาน                    
การวางแผนงบประมาณ (รายจาย) พบวาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.35 เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา คาเฉล่ียสูงสุดคือมีการจัดทําแผนอัตรากําลังคน รองลงมาคือมีการจัดประมาณ                
การรายจาย และจัดทําและแผนการจายเงินประจําปงบประมาณ มีการจัดทําแผนการจัดซ้ือจัดจาง
ประจําปงบประมาณ มีการจัดทําแผนโครงสรางพ้ืนฐานประจําปงบประมาณ และเม่ือพบขอผิดพลาด
ทางการเงินผูบริหาร/เจาหนาท่ีผูเก่ียวของมีการแกไขทันที   

 
ตาราง 13 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  
             ดานการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี ดานความเส่ียงการบริหาร 
             การวางแผนงบประมาณ(รายงานทางการเงิน) 
  

 
รายการ 

ระดับความเส่ียง 
มาก ปาน

กลาง 
นอย 

X  S.D. 

แปรความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1. มีการจัดทํารายงานทางการเงิน
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

156 
(45.00) 

83 
(29.60) 

71 
(25.30) 

3.30 .99 ปานกลาง 

2. มีการตรวจสอบและสอบทาน
รายงานทางการเงินทุกคร้ังท่ีนําเสนอ
ผูบริหาร 

125 
(44.60) 

97 
(34.60) 

75 
(6.80) 

3.28 .99 ปานกลาง 

ผลรวม 3.29 .85 ปานกลาง 
 
 



 

 

  

จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหขอมูลการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีดาน                
การวางแผนงบประมาณ (รายงานการเงิน) พบวาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.29                     
เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ ดังน้ี มีการจัดทํารายงาน
ทางการเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด และมีการตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงินทุกคร้ัง              
ที่นําเสนอผูบริหาร   

 
ตาราง 14 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  
             ดานการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีการบริหารความเส่ียง  
             ดานการประเมินรายงานทางการเงิน 
 

 

รายการ 

ระดับความเส่ียง 
มาก ปานกลาง นอย 

X  S.D 
แปล
ความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1. การรับเงิน การเบิกจายเงิน
การเก็บรักษาเงินเปนไปตาม
ระเบียบ 

 

134 
(47.80) 

72 
(25.70) 

74 
(26.40) 

3.20 .96 ปานกลาง 

2. เมื่อมีปญหาระบบสารสนเทศ
ขัดของหรือคอมพิวเตอรเกิด
เสียหายมีการรางานใหทราบ
และไดรับการแกปญญาทันที 

131 
(46.80) 

96 
(34.30) 

53 
(18.90) 

3.28 .97 ปานกลาง 

3. มีการจัดทํารายงานทางการ
เงินใหเปนปจจุบัน 

127 
(45.40) 

85 
(30.40) 

66 
(23.60) 

3.20 .96 ปานกลาง 

ผลรวม 3.28 .74 ปานกลาง 
 

ตาราง 14 ผลการวิเคราะหขอมูลความเส่ียงดานการเงินและบัญชี พบวาภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง คาเฉล่ีย 3.28 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลางที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
คือเม่ือมีปญหาระบบสารสนเทศขัดของหรือคอมพิวเตอรเกิดเสียหายมีการรายงานใหทราบและไดรับ
การแกปญญาทันที การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินเปนไปตามระเบียบ และมีการจัดทํา
รายงานทางการเงินใหเปนปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 

ตาราง 15 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  
         ดานการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี การประเมินการลงทุน 
 

      
รายการ 

ระดับความเส่ียง 
S.D ปานกลาง นอย 

X  S.D 
แปล
ความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1. ผูบริหารและเจาของ
โครงการมีการวางแผนลวงหนา
เก่ียวกับการจายเงิน 

118 
(42.20) 

114 
(40.70) 

48 
(17.10) 

3.34 .86 ปานกลาง 

2. มีการบริหารระบบการ
ควบคุมภายในองคกรเปนไป
ตามระเบียบ 

100 
(35.70) 

119 
(42.50) 

61 
(21.80) 

3.18 .80 ปานกลาง 

3. มีการนําขอมูลทางการเงิน    
มาชวยวิเคราะหเพ่ือบริหาร 
เงินงบประมาณท่ีมีคณุภาพ 

127 
(45.40) 

102 
(36.40) 

50 
(17.90) 

3.42 .96 มาก 

4. มีการเรงรัดการเบิกจายและ
ติดตามการเบิกจายใหเปนไป
ตามแผนทีกําหนดไว 

118 
(42.10 

102 
(36.40) 

50 
(17.90) 

3.30 .87 ปานกลาง 

ผลรวม 3.30 .67 ปานกลาง 
 

จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหขอมูลความเส่ียงดานการเงินและบัญชี พบวาภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.30 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับมาก คือ มีการนําขอมูลทาง
การเงินมาชวยวิเคราะหเพ่ือบริหารเงินงบประมาณท่ีมีคุณภาพ ระดับปานกลาง ไดแก ผูบริหารและ
เจาของโครงการมีการวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการจายเงิน  มีการเรงรัดการเบิกจายและติดตาม             
การเบิกจายใหเปนไปตามแผนทีกําหนดไว และมีการบริหารระบบการควบคุมภายในองคกรเปนไป
ตามระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ตาราง 16 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม  
            ดานการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี จากการทํารายงานตอทางการ 
 

รายการ 
ระดับความเส่ียง 

มาก ปานกลาง นอย 

X  S.D 
แปล
ความ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

จํานวน 
รอยละ 

1. มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของและสาธารณชนทราบ 

229 
(81.80) 

41 
(14.60) 

10 
(3.60) 

4.06 .75 มาก 

2. มีการรายงานสถานะการเงิน
ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและ
สาธารณชนทราบ 

208 
(74.30) 

60 
(21.70) 

12 
(4.30) 

3.94 .78 มาก 

3. มีการรายงานสถิติการคลัง  
ดานรายรับ-รายจายใหสาํนักงาน
ทองถ่ินจังหวัด/กระทรวงการคลัง
ทราบอยางตอเน่ือง 

235 
(83.90) 

36 
(12.90) 

9 
(32.00) 

4.09 .73 มาก 

ผลรวม 4.03 .55 มาก 
 

จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหขอมูลความเส่ียงดานการเงินและบัญชี พบวาภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 4.03 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมากที่มีคาเฉล่ียสูงสุด
คือมีการรายงานสถิติการคลังดานรายรับ-รายจายใหสํานักงานทองถ่ินจังหวัด/กระทรวงการคลังทราบ
อยางตอเน่ือง มีการรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนทราบ และมี
การรายงานสถานะการเงินใหหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนทราบ ตามลําดับ 

 
ตาราง 17 แสดงคาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็นของความเส่ียง 
             ดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง  
 

ท่ี 
การบริหารความเส่ียงดาน
การเงินและบัญชีของ อปท. X  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1 การบริหารสภาพคลอง 3.03 .84 ปานกลาง 

2 การประเมินรายงานการเงิน 3.28 .74 ปานกลาง 

3 การวางแผนงบประมาณ 3.32 .74 ปานกลาง 
4 การประเมินการลงทุน 3.30 .67 ปานกลาง 
5 การทํารายงานตอทางการ 4.14 .43 มาก 

ผลรวม 3.39 .58 ปานกลาง 
 



 

 

  

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหขอมูลความเส่ียงดานการเงินและบัญชี พบวาภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง คาเฉล่ีย 3.34 เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาคาเฉล่ียสูงสุดคือการทํารายงานตอ
ทางการ ระดับปานกลาง ไดแก การวางแผนงบประมาณ  การประเมินการลงทุน การประเมิน              
การลงทุน และการบริหารสภาพคือคลอง  
 
สวนท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 การทดสอบสมมุติฐานงานวิจัยคร้ังน้ี มี 2 สมมุติฐานคือ 

สมมุติฐานขอท่ี 1 ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลตอระดับการบริหารความเส่ียง
ดานการเงินและบัญชีแตกตางกันตามขนาดองคกร 

สมมุติฐานขอท่ี 2 สภาพแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลตอการบริหารความเส่ียง
ดานการเงินและบัญชี 
 

สมมุติฐานขอท่ี 1 ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลตอระดับการบริหาร 
ความเส่ียงดานการเงินและบัญชีแตกตางกันตามขนาดองคกร 
H0 : ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลตอระดับการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน   
       และบัญชีไมแตกตางตามขนาดองคกร 
H1 : ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลตอระดับการบริหารความเสี่ยงดานการเงิน 
      และบัญชีแตกตางตามขนาดองคกร 
 
ตาราง 18 แสดงคาเปรียบเทียบขอมูลระดับการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของอปท. 
             ในจังหวัดลําปาง จําแนกตามขนาดองคกร     

 
 

รายการ 

การบริหารความเสี่ยงดานการเงินและบัญชี 

คาทางสถิต ิ
การบริหาร
สภาพคลอง 

การวางแผน
งบประมาณ 

 

การประเมิน 
รายงาน 

ทางการเงิน 

การประเมิน                   
การลงทุน 

การทํา 
รายงานตอ 
ทางการ 

 
ผลรวม 

 
ขนาด
องคกร 

 
 

Pararson  
Chit-square 

68.842 108.488 44.134 28.838 8.040 124.428 

Sig. .000 .000 .000 .025 .430 .001 

 

จากตาราง 18 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
ลําปาง มีความสัมพันธกับระดับความเส่ียงการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีในระดับสูง                 
(R=124.428) 

เม่ือพิจารณาประเด็นตางๆ ท่ีมีความสัมพันธ พบวา ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
จังหวัดลําปาง มีความสัมพันธกับระดับความเส่ียงการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีในระดับ 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง  

 



 

 

  

สมมติฐานขอท่ี 2 สภาพแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีผลตอการบริหารความเส่ียง
ดานการเงินและบัญชีโดยมีผลทางสถิติดังน้ี 

H0 : สภาพแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมีผลตอการบริหารความเสียงดานการเงิน
และบัญชี 

H1 : สภาพแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีผลตอการบริหารความเส่ียงดานการเงิน
และบัญชีแตกตางกัน 
 
สมมุติฐานขอท่ี 2  ใชสถิติ Chi-Square  
ตาราง 19 แสดงความสัมพันธที่มีผลตอระดับการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของ     
             องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดลําปาง สภาพแวดลอมองคกร 

 
สภาพ 

แวดลอม 
องคกร 

การบริหารความเสี่ยงดานการเงินและบัญชี 

คาทางสถิติ 

การ 
บริหาร
สภาพ 
คลอง 

การวางแผน
งบประมาณ 

 

การประเมิน 
รายงาน 

ทางการเงิน 

ประเมิน 
การลงทุน 

การทํา 
รายงานตอ 
ทางการ 

 
ผลรวม 

 

ภายใน 
1. นโยบาย 
 

Pararson  
Chit-square 

118.046 93.929 93.393 93.926 37.540 304.058 

Sig. .000 .000 .000 .000 .010 .000 
2. กลยุทธ Pararson  

Chit-square 
101.800 209.596 58.518 73.762 19.311 347.874 

Sig. .000 .000 .000 .000 .735 .000 
3. งบประมาณ Pararson  

Chit-square 
119.842 254.887 110.68 124.454 20.793 344.229 

Sig. .000 .000 .000 .000 .651 .000 
ภายนอก 
1.กฏหมาย 

Pararson  
Chit-square 

159.697 217.522 144.700 113956 30.238 363.265 

Sig. .000 .000 .000 .000 .177 .000 
2. สภาพ             
ทางการเมือง 

Pararson  
Chit-square 

164.723 266.762 151.383 118.327 16.366 379.394 

Sig. .000 .000 .000 .000 .874 .000 
3. สภาพทาง 
   เศรฐกิจ 

Pararson  
Chit-square 

165.471 271.868 140.718 128.640 33.372 412.630 

Sig. .000 .000 .000 .000 .096 .000 
4 เทคโนโลย ี Pararson  

Chit-square 
209.353 314.48 166.620 181.857 47.137 532.786 

Sig. .000 .000 .000 .000 .041 .000 

ผลรวม 
Pararson  
Chit-square 

441.655 894.224 343.481 686.655 160.688 1620.456 

Sig. .000 .000 .000 .000 .111 .000 
** sig< .05 



 

 

  

จากตาราง 19 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา สภาพแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในจังหวัดลําปาง มีความสัมพันธกับระดับความเส่ียงการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีใน
ระดับสูง (R = 1620) 

เม่ือพิจารณาประเด็นตางๆ ท่ีมีความสัมพันธสูงสุด 3 อันดับ พบวา สภาพแวดลอมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานเทคโนโลยีมีผลตอการบริหารสภาพคลองขององคอรปกครอง               
สวนทองถ่ินในจังหวัดลําปางสูงสุด (R=271.868) รองลงมาคือสภาพการเมืองมีผลตอการวางแผน
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปางและสภาพแวดลอมดานกฎหมายมีผลตอ 
การบริหารสภาพคลองขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง 



 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยสภาพแวดลอมองคกรที่มีผลกระทบตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมองคกรและขนาดองคกรท่ีมีผลตอความ
เส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปางและศึกษาปญหาและ
ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                
ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและเจาหนาท่ีการเงิน
และบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 280 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
คือ แบบสอบถาม และสถิติ ท่ีใชในการวิ เคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย                        
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหคาความสัมพันธแบบ Chi-Square  

สรุปผลการวิจัย 

 สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 64.3 เปนเจาหนาการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
รอยละ 62.5 และผูบริหารองคกร คิดเปนรอยละ 37.5 มีอายุ 30-40 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 51.3                 
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 61.8 มีระยะเวลาในการดํารงตําแหนงระหวาง                
5-10 ป คิดเปนรอยละ 53.60 สวนใหญปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก คือ               
มีรายไดไมเกินสามสิบลานบาท คิดเปนรอยละ 77.5 และไมเคยผานการฝกอบรมเก่ียวกับงานการเงิน
และบัญชี คิดเปนรอยละ 52.9  
 

 สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมองคกรที่มีผลกระทบตอความเส่ียงดานการเงินและ
บัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา  
 สภาพแวดลอมองคกรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง ขนาดเล็ก ขนาด
กลางและขนาดใหญ  ประเภทสภาพแวดลอมภายในองคกรโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง                     
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี อันดับ 1 ดานงบประมาณ รองลงมาดานกลยุทธ และดาน
นโยบายตามลําดับและสภาพภายนอกองคกร โดยรวมอยูระดับปานกลางโดยเรียงลําดับจากมากไป
นอย ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานกฎ ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของ รองลงมาดานการเมืองและ     
ดานเทคโนโลยี ตามลําดับ 
  
 



 

 

สวนท่ี 3 ผลการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของอปท. 
จากการศึกษาการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของ อปท. สังกัดกรมสงเสริม                 

การปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ โดยภาพรวม พบวา                  
มีความเส่ียงดานการเงินและบัญชีอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี                  
การทํารายงานตอทางการ  การวางแผนงบประมาณ (รายจาย) การวางแผนงบประมาณ (รายรับ) 
การประเมินการลงทุน การวางแผนงบประมาณ  (รายงานการเงิน) การประเมินรายงานทางการเงิน 
และการบริหารสภาพคลอง ตามลําดับสอดคลองกับปยรัตน  เสนียชัย (2553) ไดศึกษาการบริหาร
ความเส่ียงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาสเขต 2  ผลการวิจัยพบวา ระดับการบริหารความเส่ียงของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 ภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก การบริหารความเส่ียงของผูบริหารสถานศึกษาตามทัศนะของขาราชการ
ครูสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 ที่มีประสบการณการทํางาน
ตางกันโดยภาพรวมไมแตกตาง ขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในโรงเรียนตางอําเภอในสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 2 มีการแสดงทัศนะตอการบริหารความเส่ียงของผูบริหาร
สถานศึกษาแตกตางกันและขาราชการครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีทัศนะแตกตาง
กันโดยท่ีขาราชการครูท่ีสังกัดในโรงเรียนขนาดเล็กมีทัศนะตอการบริหารความเส่ียงของผูบริหาร
สถานศึกษาสูงกวาขาราชการครูท่ีสังกัดในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ 
 

สวนท่ี 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอท่ี 1 ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ   
ที่แตกตางมีผลตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดลําปาง
โดยภาพรวม คา sig มี= 0.000 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 หมายความวาขนาดของ
องคกรขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ มีความสัมพันธตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีแสดงวา 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  

สมมติฐานขอท่ี 2 สภาพแวดลอมองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่แตกตางมีความสัมพันธตอ
ความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง ประกอบดวย 

 2.1 สภาพแวดลอมภายในองคกรท่ีแตกตางกันมีผลตอความเสียงดานการเงินและบัญชีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยภาพรวม มี คา sig=.000 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
หมายความวาสภาพแวดลอมภายในองคกรมีความสัมพันธ  คือ สงผลตอความเส่ียงดานการเงินและ
บัญชีของอปท.ในจังหวัดลําปาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานงบประมาณ ดานกลยุทธ                        
และดานนโยบาย มีคา sig=.000 ทั้ง 3 ดาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 แสดงวา



 

 

  

สภาพแวดลอมภายในองคกร ท้ัง 3 ดานท่ีแตกตางกันมีผลตอการความเสี่ยงดานการเงินและบัญชีของ
อปท.  

2.2 สภาพแวดลอมภายนอกองคกรท่ีแตกตางกันมีผลตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยภาพรวม มีคา sig=.000 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
หมายความวาสภาพแวดลอมภายนอกองคกรมีความสัมพันธคือสงผลตอความเส่ียงดานการเงินและ
บัญชีของ อปท.ในจังหวัดลําปาง เม่ือพิจารณารายดานพบวาดานเศรษฐกิจ รองลงมาดานกฎ ระเบียบ 
และขอบังคับท่ีเก่ียวของ รองลงมาดานการเมืองและดานเทคโนโลยี มีคา sig=.000 ทั้ง 4 ดาน               
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี ระดับ 0.05 แสดงวาสภาพแวดลอมภายในองคกร ท้ัง 4 ดานท่ีแตกตางกัน
มีผลตอการความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของ อปท.  
 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมองคกรที่มีผลกระทบตอการบริหารความเส่ียง                
ดานการเงินและบัญชีของอปท. สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน มีประเด็นท่ีควรนํามาพิจารณา
เพ่ือใหทราบสภาพท่ีแทจริงและความเปนไปไดของการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี ดังน้ี 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชายโดยเปนเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีของอปท.และผูบริหารอปท.จํานวน              
ไมเทากัน สวนใหญอายุ 30-40 ปข้ึนไป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาในการดํารง
ตําแหนงระหวาง 5–10 ป ทําใหทราบวาผูบริหารและเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีดานการเงินของ
อปท. ยังมีประสบการณคอนขางนอย ท้ังน้ีอาจจะเปนเพราะ อปท.เปนหนวยงานท่ีกอต้ังใหมมีอายุ            
ไมถึง 20 ป ผูบริหารและเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีรุนแรกยังไมมี ทั้งน้ีเม่ือเร่ิมกอต้ังมีสวนงาน 3 
สวน ไดแก สวนงานปลัด คลัง ชาง ผูบริหารองคกรก็จะเปนขาราชการการเมืองท่ีมีอายุราชการเพียง 
4 ป แลวเลือกต้ังใหม สวนขาราชการประจําฝายบริหารมีนอย จะมีเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีท่ีมีอายุ
งาน 5-10 ป โดยสวนใหญผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานในอปท.ขนาดเล็ก คือ มีรายไดไมเกิน 6 ลาน
บาท ทั้งน้ีเน่ืองจาก อปท.ในจังหวัดลําปางมีขนาดเล็กและกลางในสังกัดมากท่ีสุด ซ่ึงสะทอนภาพวา
เม่ือมีจํานวนรายไดเปนตัวกําหนดขนาดของอปท. ก็จะทําใหมีจํานวนบุคลากรในสังกัดนอยตามไป
ดวย อีกท้ังมีผลกระทบตอขอจํากัดในการมอบหมายหนาท่ีในการบริหารความเส่ียงดานการเงินและ
บัญชีท้ังฝายบริหารและฝายปฏิบัติ  โดยอาจไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานหลายหนาท่ีและโดย              
สวนใหญผูตอบแบบสอบถามเคยผานการฝกอบรมเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี จะเห็นไดวาแม 
อปท.ในจังหวัดลําปาง จะมีการจัดอบรมใหแกผูบริหาร อปท. และฝายบริหารอปท.และเจาหนาท่ี
การเงินและบัญชีอยูเปนประจํา แตก็ยังมีผูตอบแบบสอบถามบางสวนไมเคยผานการอบรมเก่ียวกับ
งานการเงินและบัญชี ทําใหยังมีโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงจากการไมทราบข้ันตอนการปฏิบัติงาน
การเงินและบัญชีท่ีถูกตอง อีกท้ังในการอบรมทุกคร้ังจะมีการจัดทําคูมือประกอบการปฏิบัติงานใหกับ



 

 

  

ผูบริหาร อปท.และฝายบริหารเจาหนาท่ีการเงินและบัญชี หากไมไดเขารับการอบรมก็จะไมไดคูมือท่ี
จะสามารถนําไปประกอบการปฏิบัติงาน ทําใหบางคร้ังการปฏิบัติงานอาจไมถูกตองและไมเปนไปตาม
ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของได 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายในองคกรมีผลกระทบตอความเส่ียงดานการเงิน
และบัญชีของ อปท. สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ภาพรวมอยูในระดับปานกลางทั้งสาม
ดานโดยดานงบประมาณผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวามีผลกระทบตอความเส่ียงดานปฏิบัติการ
สูงสุด รองลงมาคือดานนโยบายและดานกลยุทธ ที่ผลการวิจัยเปนเชนน้ีอาจเน่ืองจากผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเห็นวางบประมาณเปนทรัพยากรท่ีองคกรมีอยูอยาง
จํากัด  ดังน้ันหากมีการวางแผนท่ีดีการกําหนดแนวทางวิธีการปฏิบัติงานลวงหนา มีการวิเคราะห
ประเมินผลอยางรอบคอบและเปนระบบ จะทําใหการบริหารงบประมาณเกิดผลประโยชนตอองคกร
อยางสูงสุด หากขาดการบริหารจัดการท่ีดี ไมมีการวางแผนการใชจายเงินหรือไดรับจัดสรรเงิน               
ไมเหมาะสมกับความเปนจริงก็อาจมีความเส่ียงในการปฏิบัติงานหรือการบริหารงบประมาณได  

เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานงบประมาณระดับความคิดเห็นสูงสุดคือการใชจาย
งบประมาณเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว ระดับความคิดเห็นนอยสุดคืองบประมาณท่ีไดรับจัดสรร              
มีความเหมาะสม ดานกลยุทธระดับความคิดเห็นสูงสุดคือมีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน             
กลยุทธอยางตอเน่ือง ระดับความคิดเห็นนอยสุดคือมีความรูความเขาใจในเร่ืองแผนกลยุทธดาน
การเงิน ดานนโยบายระดับความคิดเห็นสูงสุดคือมีการกําหนดนโยบายและแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีชัดเจน ระดับความคิดเห็นนอยสุดคือมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายของหนวยงาน 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอกมีผลกระทบตอความเส่ียงดานการเงินและ
บัญชีของ อปท. สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง                 
โดยดานเศรษฐกิจมีผลกระทบตอความเส่ียงดานปฏิบัติการสูงสุด รองลงมาคือดานกฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ ดานการเมือง และดานเทคโนโลยีแสดงใหเห็นวา อปท.ใหความสําคัญกับ
เศรษฐกิจกับงานการเงินและบัญชีมากท่ีสุด แมวาสภาพแวดลอมดานน้ีจะเปนสภาพแวดลอมภายนอก
ที่ไมสามารถควบคุมไดโดยองคกร แตเปนสภาพแวดลอมที่ผูบริหารและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การเงินและบัญชีตองถือปฏิบัติเพ่ือใหการบริหารความเส่ียงและการปฏิบัติงานเปนไปอยางถูกตอง
ตามระเบียบและลดความเส่ียงท่ีจะเกิดขอผิดพลาดทางการเงินได สอดคลองกับอรัญ  โสตถิพันธุ
(2550) ที่ไดใหคํานิยามประเภทความเส่ียงของความเส่ียงเปน 2 ประเภท ไดแก ความเส่ียงภายใน
และความเส่ียงภายนอก ความเส่ียงภายในเปนความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมไดโดยองคกรเอง เชน
ความเส่ียงดานกลยุทธ  ดานการจัดซ้ือจัดจางและบริหารสัญญา ความเส่ียงดานการเงินและ
งบประมาณ ความเส่ียงดานการบํารุงรักษาและบริหารจัดการ ระบบความเสี่ยงดานการบริหารบุคคล
ความเส่ียงดานการดําเนินงาน สวนความเส่ียงภายนอกเปนความเส่ียงท่ีไมสามารถควบคุมไดโดย



 

 

  

องคกรเองเชนความเส่ียงดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ความเส่ียงดานภัยธรรมชาติ
สิ่งแวดลอม และความเส่ียงดานภัยท่ีเกิดจากสงครามการกอการราย เม่ือพิจารณารายดาน พบวา  

ดานกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของและดานเทคโนโลยีมีผลตอความเส่ียงในระดับมาก 
โดยดานกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ มีระดับความคิดเห็นสูงสุด คือ ระเบียบการเบิกจายเงินมี
สวนทําใหการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/โครงการมีความคลองตัว  ระดับความคิดเห็นนอยสุดคือกฎ ระเบียบ 
วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังสอดคลองกับการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา  สอดคลองกับวนิดา ปอนอย (2552) ท่ีไดศึกษาความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติไมเปนไป
ตามกฎระเบียบขอบังคับทางดานการเงินและพัสดุ ผลการศึกษาพบวา ดานกฎระเบียบขอบังคับ
ทางดานการเงินและพัสดุพบวากฎระเบียบฯท่ีใชบังคับมีข้ันตอนยุงยากซับซอนยากตอการทําความ
เขาใจ ตีความไดหลากหลายและลาสมัยไมเหมาะสมกับสภาพงานปจจุบันท้ังหมดน้ีมีระดับความเส่ียง
มาก สวนข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมากน้ันมีระดับความเส่ียงปานกลาง แนวทางแกปญหาพบวา
มหาวิทยาลัยฯ ควรแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือทบทวนและแกไขกฎระเบียบดานการเงินและพัสดุให
สอดคลองกับสภาพการทํางานปจจุบันดานเทคโนโลยี มีผลตอความเส่ียงในระดับมากโดยระดับ              
ความคิดเห็นสูงสุดคือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย และยังสอดคลองกับณฐพร พันธุอุดม (2549) 
ที่ไดกลาววาสภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยท่ีองคกรไมสามารถควบคุมไดโดยตรง แตมักเปนปจจัย
ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายขององคกร เชน สภาพการเมืองการปกครอง สภาพ เศรษฐกิจ                   
การเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และกระแสโลกาภิวัตน 
ศูนยปฏิบัติการโครงการสงเสริมประสิทธิภาพสวนราชการ (2541) เปดเผยปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอ
ระบบราชการไดแกระเบียบ กฎเกณฑตาง ทําใหงานราชการไมมีประสิทธิภาพ  ทั้งยังสอดคลองกับ
ภารณี พลกุล (2549) ไดอธิบายเพ่ิมเติมตามหลักการของ coso ถึงองคประกอบของการบริหาร        
ความเส่ียงท่ีถูกพัฒนาข้ึนมาในเร่ืองสภาพแวดลอมภายใน คือ สภาพบรรยากาศในองคกรในการ
บริหารระดับสูงท่ีมีอิทธิพลตอทุกคนในองคกร สภาพแวดลอมภายในเปนพ้ืนฐานของการกําหนด
นโยบายการวางแผน การจัดทํางบประมาณ เทคนิคการทํางาน กลยุทธตางๆ การจัดโครงสรางองคกร
ข้ึนอยูกับขนาดองคกรและวิธีดําเนินธุรกิจ เชน แบบรวมศูนยหรือแบบกระจายอํานาจ เปนตน 

4. ผลการวิเคราะหขอมูลความเส่ียงดานการเงินและบัญชี ของอปท.สังกัดกรมสงเสริม               
การปกครองสวนทองถ่ิน ภาพรวมมีความเส่ียงในระดับนอย  เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานความเส่ียง
จากบุคลากรมีความเส่ียงในระดับนอย โดยระดับการปฏิบัติมากคือเม่ือพบขอผิดพลาดทางการเงิน 
เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานมีการแกไขและรายงานผูบังคับบัญชา ระดับการปฏิบัตินอย คือ มีการแลกเปล่ียน
ความรูและประสบการณทํางานระหวางเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ดานความเส่ียงจากกระบวนการปฏิบัติงาน
ภาพรวมมีความเส่ียงนอย งบประมาณของอปท. ยิ่งละเลยการปฏิบัตินานๆ เขา ก็ย่ิงทําใหงานการเงินและ
บัญชีมีปญหาในระยะยาวและทําใหงบการเงินของอปท.ไมถูกตองได ข้ันตอนการจายเงิน ภาพรวมมี               



 

 

  

ความเส่ียงนอย โดยระดับการปฏิบัติมาก สอดคลองกับผลงานวิจัยปญญา เท่ียงธรรม (2550) ที่ไดศึกษา                   
การบริหารการเงินและการบริหารการบัญชีในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อําเภอทามวง สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวาการบริหารการเงินในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาพรวมอยู
ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายดาน การจายเงินอยูในระดับมากท่ีสุด สวนดานอ่ืนๆ อยูในระดับมาก  
เน่ืองจากการบริหารการเงินเปนเร่ืองท่ีมีกฎหมายและระเบียบบังคับอยางเครงครัด มากสุด คือ มีการ
ตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงินทุกคร้ังท่ีนําเสนอผูบังคับบัญชา และระดับการปฏิบัตินอย คือ 
มีการจัดทํารายงานทางการเงินตามระยะเวลาท่ีกําหนด ดานความเส่ียงจากระบบสารสนเทศและ
คอมพิวเตอรมีความเส่ียงในระดับนอย  โดยระดับการปฏิบัติมากสุด คือ แฟมขอมูลทางการเงินและบัญชี
ในคอมพิวเตอรท่ีสําคัญมีการจัดเก็บและสํารองขอมูลเพ่ือปองกันความเสียหาย ระดับการปฏิบัตินอยสุด 
คือ เม่ือประสบปญหาเครือขายการติดตอส่ือสารขัดของหรือคอมพิวเตอรเกิดความเสียหาย ทํางานไมได     
มีการรายงานใหทราบและแกไข ดานความเส่ียงจากการบริหารการเงินมีความเส่ียงในระดับนอย โดยระดับ
การปฏิบัติมากสุด คือ มีการเรงรัดการเบิกจายและติดตามการเบิกจายใหเปนไปตามกําหนดเวลา ระดับ
การปฏิบัตินอยสุด คือ ผูบริหาร เจาของโครงการ/กิจกรรม มีการวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการใชจายเงิน 
จากผลการวิเคราะหขอมูลความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของอปท. ทั้ง 5 ดาน คือ ความเส่ียงจากการ
บริหารสภาพคลอง ความเส่ียงจากการวางแผนงบประมาณ ความเส่ียงจากการประเมินรายงานทางการเงิน 
ความเส่ียงจากประเมินการลงทุน และความเส่ียงจากการทํารายงานตอทางการ ภาพรวมความเส่ียงดาน
การเงินและบัญชีของอปท.อยูในระดับนอย สอดคลองกับจุฬวดี  สุวันทารัตน (2547) ที่ไดศึกษาปญหา
การปฏิ บั ติงานการเงินและการบัญชีของโรงเรียนมัธยม สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร  มีปญหาการปฏิบัติงานการเงินและการบัญชี โดยรวม
อยูในระดับนอย เม่ือพิจารณารายดานพบวาเกือบทุกดานมีปญหาอยูในระดับนอย ยกเวน                    
การประเมินผลการใชจายตามแผนการใชจายมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  

ผลการทดสอบสมมุติฐานโดยการทดสอบคาความสัมพันธ Chi-Square โดยกําหนดระดับ
นัยสําคัญ 0.05 พบวา ขนาดอปท.ที่แตกตางกันทําใหการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของ
อปท. ดานความเส่ียงจากการบริหารสภาพคลอง ดานความเส่ียงจากการวางแผนงบประมาณ                     
ดานความเส่ียงจากการประเมินรายงานทางการเงิน ดานความเส่ียงจากการประเมินการลงทุนและ
การทํารายงานตอทางการแตกตางกัน เน่ืองจาก 

1. ดานความเส่ียงจากการบริหารสภาพคลอง จากผลการทดสอบสมมุติฐานทําใหทราบวา     
อปท. ขนาดกลางและขนาดใหญ ซ่ึงจัดเปนอปท.ขนาดใหญมีความเส่ียงดานสภาพคลองนอยกวา
อปท.ขนาดเล็ก ทั้งน้ีอาจเพราะอปท. ที่แตกตางกันมีบุคลากรในอปท.ตางกัน อปท.ขนาดใหญมี
จํานวนผูบริหารและขาราชการและเจาหนาท่ีของอปท.มากกวาอปท.ขนาดเล็ก ทําใหสามารถ



 

 

  

มอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบใหปฏิบัติงานไดตรงตามความรู ความสามารถและความถนัด
มากกวาอปท.ขนาดเล็ก เน่ืองจากมีจํานวนบุคลากรใหพิจารณามากกวา ในขณะท่ีอปท.ขนาดเล็กมี
บุคลากรในอปท.อยางจํากัด บางอปท.มีขาราชการสวนการคลัง 3 คน บุคลากรเดียวอาจไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบปฏิบัติหนาท่ีท้ังการเงินและบัญชีและท้ังจัดเก็บรายได ทําใหเปนสาเหตุของ
ความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของอปท.ขนาดเล็กมีความเส่ียงมากกวาโรงเรียนขนาดใหญ 

2. ดานความเส่ียงจากการวางแผนงบประมาณ ภาพรวมพบวาอปท.ขนาดตางกันมีความเส่ียง
จากกระบวนการปฏิบัติงานแตกตางกัน อปท.ขนาดเล็กมีความเส่ียงจากการวางแผนงบประมาณ               
ซ่ึงจัดเปนขนาดใหญ เน่ืองงานการเงินและบัญชีเปนงานท่ีตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ                    
มีกระบวนการปฏิบัติงานท่ีซับซอนหลายข้ันตอน เม่ือบุคลากรในอปท.ขนาดเล็กมีจํากัด อาจทําใหขาด
ระบบการตรวจสอบ/การควบคุม/การรักษาความปลอดภัยท่ีดีหรือมีไมเพียงพอทําใหเปนสาเหตุให
เกิดความเส่ียงดานการเงินของอปท.ตางกัน มีความเส่ียงจากความเส่ียงท่ีแตกตางกันตามไปดวย 
สอดคลองกับปยะรัตน  เสนียชัย (2552) ท่ีไดศึกษาการบริหารความเส่ียงของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทัศนะของขาราชการครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต  2                  
ผลการศึกษา พบวา ทัศนะของขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในขนาดของโรงเรียนตางกันของขาราชการ
ครูฯ ตอการบริหารความเส่ียงของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแลวแตกตางกันดานความเส่ียง
ดานกลยุทธ ทั้งน้ีขาราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กมีทัศนะในการบริหารความเส่ียงของผูบริหาร
สถานศึกษามากกวาโรงเรียนขนาดกลาง ในสวนดานความเส่ียงดานการดําเนินการ ดานความเส่ียง
ทางดานการเงินและดานความเส่ียงดานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ พบวา มีความแตกตาง
กัน โดยขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็กมีทัศนะตอการบริหารความเส่ียงของ
ผูบริหารสถานศึกษามากกวาขาราชการครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดใหญ
ผลการวิจัยเปนเชนน้ีแสดงใหเห็นวาโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กน้ันทัศนะของขาราชการครูการบริหาร        
ความเส่ียงของผูบริหารสถานศึกษาน้ันมีระดับการปฏิบัติใกลเคียงกันเพราะการบริหารความเส่ียงของ
ผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญในการเตรียมพรอมและการรับมือกับการบริหารงานในทุกดานและ
ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนใหความสําคัญกับการบริหารความเส่ียง 

3. ดานความเส่ียงการประเมินรายงานทางการเงิน ในภาพรวมพบวาอปท.ขนาดแตกตางกันมี
ความเส่ียงจากการประเมินรายงานทางการเงินแตกตางกัน โดยอปท. และขนาดเล็ก มีความเส่ียงจาก
การประเมินรายงานทางการเงินมากกวาอปท.ขนาดกลางและขนาดใหญ  เน่ืองจากอปท.ที่มีขนาด
แตกตางกัน การไดรับจัดสรรงบประมาณจากตนสังกัดก็แตกตางกัน อปท.ขนาดใหญไดรับจัดสรร
งบประมาณมากกวาอปท.ขนาดอ่ืนๆ เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณพิจารณาจากขนาดของอปท 
ดังน้ันอปท.ขนาดใหญท่ีมีจํานวนประชากรมากยอมได รับงบประมาณในการบริหารจัดการ           
อปท.อยางเพียงพอสําหรับการดูแลรักษาและแกไขปญหาเม่ือเกิดขอผิดพลาดในระบบสารสนเทศและ



 

 

  

คอมพิวเตอรท่ีใชในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของอปท.ขนาดใหญมากกวาอปท.ขนาดเล็กท่ีมี
ขอจํากัด ท้ังดานงบประมาณและมีระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอรใชงานท่ีอาจลาหลังไมทันสมัย 
ทําใหการการบริหารงานการเงินและบัญชีเกิดปญหาและไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

4. ดานความเส่ียงจากการประเมินการลงทุน ภาพรวมพบวาอปท.ขนาดแตกตางกันมีความ
เส่ียงจากการประเมินการลงทุนแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบพบวาอปท.ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ มีความเส่ียงไมแตกตางกัน แตเม่ือเปรียบเทียบกับอปท.เล็กพบวาอปท.ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญมีความเส่ียงจากการบริหารการเงินนอยกวา อาจเน่ืองจากอปท.ขนาดใหญมีระบบการ
ควบคุมภายในท่ีดี มีการนําขอมูลรายงานทางการเงินมาชวยในการวางแผนบริหารการเงิน ขณะท่ี
อปท.เล็กมีขอจํากัดดวยบุคลากรและงบประมาณ จึงทําใหความเส่ียงดานการเงินและบัญชีแตกตาง
กัน สอดคลองกับเรืองศรี ศรีทอง และคณะ (2529) ท่ีไดกลาวถึงหลักการบริหารการเงินของโรงเรียน 
วาการบริหารงานมีความสําคัญตอผูบริหารมาก เน่ืองจากผลของการปฏิบัติงานกระทบกระเทือนท้ัง
ตอหนวยงานและประเทศชาติ หนวยงานจะพัฒนาไดมากนอยเพียงใดยอมข้ึนอยูกับการบริหาร
การเงินวาดีหรือไมเพียงใด หากผูบริหารมีความรูความเขาใจเร่ืองการเงินของหนวยงานของตนและ
หนวยงานท่ีตองเก่ียวของดวยแลวผลก็จะทําใหหนวยงานพัฒนาและไดชื่อวาเปนผูบริหารงานท่ีมี
ความสามารถหนวยงานที่เก่ียวกับการอปท. โดยเฉพาะอปท. เปนหนวยงานหน่ึงท่ีตองใชเงินในการ
ดําเนินงานและพัฒนาตนเอง  ผูบริหารอปท. จึงจําเปนตองมีความเขาใจเก่ียวกับการบริหารการเงิน
ของอปท.ปนอยางดีดวย  ไมวาจะเปนนโยบายการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษา แนวปฏิบัติในการบริหาร
การเงินในอปท. ซ่ึงประกอบดวย งานการรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําสง การซ้ือ 
การจาง บัญชีพัสดุ การตรวจสอบและรายงานการเงิน เปนตน ความคลาดเคล่ือนจากขอมูลพ้ืนฐานท่ี
ใชในการจัดสรรงบประมาณท่ีผานมาทําใหหนวยงานตนสังกัดจัดสรรงบประมาณใหแกอปท. ไมตรง
กับขอมูลหรือความตองการของอปท.ในปจจุบัน จะเห็นไดวาอปท.ขนาดใหญไดรับจัดสรรงบประมาณ
มากกวาอปท.ขนาดเล็ก ซ่ึงเปนไปตามจํานวนรายไดของอปท. 

5. ดานความเส่ียงจากการทํารายงานตอทางการ ในภาพรวมพบวาอปท.ขนาดแตกตางกัน                
มีการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชีจากการทํารายงานตอทางการแตกตางกัน เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบ พบวา อปท.ขนาดกลาง และขนาดใหญมีความเส่ียงไมแตกตางกัน แตเม่ือเปรียบเทียบ
กับอปท.เล็ก พบวา อปท.ขนาดกลางและขนาดใหญมีความเส่ียงจากการทํารายงานตอทางการ                
ไมนอยกวา อาจเน่ืองจากอปท.ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็กมีการทํารายงานตอทางการ
เหมือนกัน ซ่ึงการทํารายงานตอทางการไมวาจะเปนอปท.ขนาดไหน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญก็มีการทํารายงานการเงินตามรูปแบบท่ีทางการกําหนดไมมีขอยกเวนตามแบบท่ีอปท.กําหนดให
ทํารายงาน 

 

 



 

 

  

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยสภาพแวดลอมองคกรที่มีผลกระทบตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีของ
อปท. สังกัดกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ินในสวนของสภาพแวดลอมภายในและสภาพแวดลอม
ภายนอกภาพรวมมีผลตอความเส่ียงดานปฏิบัติการงานการเงินและบัญชีในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายดานพบวามีผลตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีในระดับปานกลางเกือบทุกดาน ยกเวนดาน
เศรษฐกิจและดานการเมืองท่ีผูตอบแบบสอบถามเห็นวาท้ังสองดานมีผลตอความเส่ียงดานปฏิบัติการ
ในระดับปานกลางสวนความเสี่ยงดานการเงินและบัญชี ทั้ง 5 ดาน คือ ดานความเส่ียงจากการบริหาร
สภาพคลอง ดานความเส่ียงการวางแผนงบประมาณ ดานความเส่ียงจากการประเมินรายงานทาง
การเงินและดานความเส่ียงจากการประเมินการลงทุน ความเส่ียงจากการทํารายงานตอทางการ 
ภาพรวมมีความเส่ียงในระดับนอย เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารความเส่ียงดานการเงินและบัญชี  
ของ อปท.ใหดียิ่งข้ึน ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

1. ควรใหความสําคัญกับการบริหารงบประมาณแกหนวยงานอปท. มีการใหคําแนะนํา
ปรึกษาและใหความรูแกอปท.ในเร่ืองการวางแผนการใชจายงบประมาณ ท้ังเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณหรือเงินอุดหนุน เพ่ือใหการบริหารการเงินของอปท.เกิดประสิทธิภาพและใชทรัพยากรท่ีมี
อยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. ควรมีการใหความรูและความเขาใจเก่ียวกับกฎ ระเบียบและขอบังคับอยางตอเน่ือง               
โดยการจัดการอบรมใหความรูเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีเปนประจําทุกป  เน่ืองจากผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีของอปท.อาจมีการโยกยายตําแหนงหนาท่ีความรับผิดชอบ ทําใหผูมา
ปฏิบัติหนาท่ีแทนไมสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเน่ือง รวมท้ังปจจุบันกฎ ระเบียบและขอบังคับท่ี
เก่ียวของกับงานการเงินและบัญชีมีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  และเพ่ือเปนสนับสนุนใหการ
ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีอปท.มีความถูกตองและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน    

3. ควรมีการสนับสนุนใหมีสภาพคลองดานการเบิกจายการรับเงินโดยการนํานําระบบขอมูล
สารสนเทศมาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงินและบัญชี ของอปท. เพ่ือชวยใหการ
บริหารงานการเงินและบัญชีมีประสิทธิภาพ อีกท้ังอปท.นํารายงานทางการเงิน มาเปนขอมูลประกอบ
แนวทางในการวางแผน เพ่ือใหการใชจายงบประมาณของอปท.เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการมากย่ิงข้ึน 

4. องคกรสามารถนําขอมูลดังกลาวมาเปนแนวทางในการควบคุมความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
และนําไปสูการบริหารจัดการความเส่ียงในอนาคตตอไป 
 

ขอเสนอแนะคร้ังตอไป 
1. ประชากรของงานวิจัยถูกจํากัดอยูเฉพาะกลุมผูบริหารและเจาหนาที่การและบัญชี               

ในจังหวัดเทาน้ัน ดังน้ันคร้ังตอไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษากับกลุมเปาหมายอ่ืนดวย 



 

 

  

2. งานวิจัยนี้ศึกษาขนาดองคกรและสภาพแวดลอมองคกรเทาน้ัน ดังน้ันควรทําขยาย
การศึกษาใหครอบคลุมขนาดอ่ืนหรือสภาพแวดลอมอ่ืนตอไป 
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แบบสอบถาม 

สภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลกระทบตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง 
 

คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือสํารวจสภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลกระทบตอความเส่ียงดาน
การเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปางของผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง 
 2. แบบสอบถามชุดน้ีมีทั้งหมด 4 สวน จํานวน 7 หนา ดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 สภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชี                               
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

สวนที่ 3  ความเส่ียงดานงานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สวนที่ 4 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 

        3. แบบสอบถามฉบับน้ีจัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบถึงสภาพแวดลอมองคกร                 
ความเส่ียงดานงานการเงินและบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินคําตอบท่ีไดจะเปนประโยชน                
ตอการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม โดยไมมีผลกระทบตอผูตอบแตประการใด 
 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดีในการตอบแบบสอบถาม 
และโปรดตอบแบบสอบถามใหครบถวน ท้ัง 4 สวน ตามสภาพความเปนจริง ขอขอบพระคุณทุกทาน
มา ณ โอกาสน้ี 

 

 

นางสาวสังวาล วงศชมภู 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย Pลงใน (   ) หนาขอความท่ีตรงกับสภาพของทาน 
 

1. เพศ    

(   ) 1. ชาย    (   ) 2. หญิง 
 

2. ตําแหนง  

(   ) 1. ผูบริหาร    (   ) 2. เจาหนาท่ีงานการเงินและบัญชี 
 

3. อายุ    

(   ) 1. นอยกวา 30 ป   (   ) 2. 30 – 40 ป 
 (   ) 3. 41 – 50 ป   (   ) 4. 51 ปขึ้นไป 
 

4. ระดับการศึกษา  

(   ) 1. ปวช./(มัธยมศึกษาตอนปลาย) (   ) 2. ปวส./(อนุปริญญา) 
(   ) 3. ปริญญาตรี   (   ) 4. สูงกวาปริญญาตรี 

 

5. ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตําแหนง 
(   ) 1. นอยกวา 5 ป   (   ) 2. 5 – 10 ป 
(   ) 3. 11 – 20 ป   (   ) 4. 20 ปขึ้นไป 

 

6. ขนาดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน(อบจ./เทศบาล/อบต) 
(   ) 1.องคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก   

(   ) 2.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขนาดกลาง  

(   ) 3.องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ขนาดใหญ  

(   ) 4.องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ โปรดระบุ................................  
 

7. เคยผานการฝกอบรมเก่ียวกับการเงินและบัญชี ในป พ.ศ. 2556–2557 

   (   ) 1. ไมเคย  (พ.ศ. 2556 – 2557)  

   (   ) 2. เคย  (พ.ศ. 2556 – 2557 ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

สวนท่ี 2 สภาพแวดลอมองคกรท่ีมีผลตอความเส่ียงดานการเงินและบัญชีขององคกรปกครอง 

           สวนทองถ่ิน                                   
คําช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย P ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

สภาพแวดลอมองคกร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

สภาพแวดลอมภายในองคกร 
-ดานงบประมาณ 

1. มีการวางแผนการใชงบประมาณ เพ่ือการดําเนินงานใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     

2. มีการนําเงินงบประมาณมาใชจายตามแผนการใช
จายเงินงบประมาณ 

     

3. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีความเหมาะสม      

- ดานกลยุทธ 
1. มีความรู ความเขาใจเรื่องแผนกลยุทธดานการเงินและ
บัญช ี

     

2. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยาง
ตอเน่ือง 

     

3. มีการกําหนดแผนกลยุทธดานการเงินท่ีสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 

     

-ดานนโยบาย 

1. มีการรับรูและเขาใจในโยบายของหนวยงาน 
     

2. มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและและแผนงานของ
หนวยงาน        

     

3. มีการกําหนดนโยบาย และแผนการบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีชัดเจน 

     

สภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
-ดานกฎหมายระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวของ      
1. กฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจายเงิน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังมีความสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

     

2. ระเบียบการเบิกจายเงินมีสวนทําใหการปฏิบัติงาน/การ
ดําเนินกิจกรรมและโครงการ/ มีความคลองตัว 

     

3. การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ
ที่เก่ียวของเปนไปดวยความเครงครัด 

     

 

 

 

 



 

  

สวนท่ี 3 ความเส่ียงดานการเงินและบัญชีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัดลําปาง 

คําช้ีแจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย Pลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

ความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 

ระดับความเส่ียง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

การบริหารสภาพคลอง 
1. มีเงินสดหรือเงินฝากธนาคารท่ีเพียงพอ                    
สําหรับการเบิกจายเงินตามแผนการจายเงิน 

     

2. ผูบริหาร หัวหนางาน เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี
มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นและใหความ
รวมมือในการแกปญหาทางการเงิน 

     

3. เม่ือพบขอผิดพลาดทางการเงิน ผูบริหาร
เจาหนาท่ีผูเก่ียวของมีการแกไขทันที 

     

4. มีการแลกเปล่ียนความรูและประสบการณ               
การทํางานระหวางผูบริหารและเจาหนาท่ีการเงิน
และบัญช ี

     

การวางแผนงบประมาณ 

 - รายรับ 

1. มกีารจัดทําประมาณการรายรับ                                  
และแผนการรับเงินประจําปงบประมาณ 

     

2.  มีการทําแผนการจัดเก็บรายไดนอกสถานท่ี      

3. มีการรายงานงบการเงินใหผูบริหารทราบ                
อยางตอเน่ืองทุกเดือน 

     

 - การจายเงิน 

1. มีการจัดทําประมาณรายจายและจัดทํา    
แผนการจายเงินประจําปงบประมาณ 

     

2. มีการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป 
งบประมาณ 

     

3. มีการจัดทําแผนโครงสรางพ้ืนฐานประจําป
งบประมาณ 

     

4. เม่ือพบขอผิดพลาดทางการเงินผูบริหาร/

เจาหนาท่ีผูเก่ียวของ มีการแกไขทันที 
     

5. มีการจัดทําแผนอัตรากําลังคน      

 

 



 

  

ความเส่ียงดานการเงินและบัญชี 

ระดับความเส่ียง 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ท่ีสุด 

รายงานทางการเงิน 

1. มีการตรวจสอบและสอบทานรายงานทางการเงิน
ทุกครั้งท่ีนําเสนอผูบริหาร 

     

2. มีการจัดทํารายงานทางการเงินตามระยะเวลา              
ท่ีกําหนด 

     

การประเมินรายงานทางการเงิน 

1. การรับเงิน การเบิกจายเงินการเก็บรักษาเงิน
เปนไปตามระเบียบ 

     

2. เม่ือมีปญหาระบบสารสนเทศขัดของหรือ
คอมพิวเตอรเกิดเสียหายมีการรายงานใหทราบ   
และไดรับการแกปญหาทันที 

     

3. มีการจัดทํารายงานทางการเงินใหเปนปจจุบัน      

การประเมินการลงทุน 

1. ผูบริหารและเจาของโครงการ                                   
มีการวางแผนลวงหนาเก่ียวกับการจายเงิน 

     

2. มีการบริหารระบบการควบคุมภายในองคกร
เปนไปตามแผนงาน 

     

3. มีการเรงรัดการเบิกจายและติดตามการเบิกจาย
ใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 

     

4. มีการนําขอมูลทางการเงินมาชวยวิเคราะห               
เพ่ือการบริหารเงินงบประมาณท่ีมีคุณภาพ 

     

การทํารายงานตอทางการ 

1. มีการรายงานผลการดําเนินงานใหหนวยงาน              
ท่ีเก่ียวของและสาธารณชนทราบ       

     

2. มีการรายงานสถานะฐานะการเงินใหหนวยงาน              
ท่ีเก่ียวของและสาธารณชนทราบ 

     

3. มีการรายงานสถิติการคลังดานรายรับ-รายจาย               
ใหสํานักงานทองถิ่นจังหวัดกระทรวงการคลัง                
ทราบอยางตอเน่ือง 

     

 

 

 

 



 

  

สวนท่ี 4  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

1. ความเส่ียงจากการบริหารสภาพคลอง
.................................................................. ..........................................................................................  
.................................................................. ........................................................................................... 
....................................................................................................................................... ...................... 
 

2. ความเส่ียงจากการวางแผนงบประมาณ
.................................................................. ..........................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... ......................... 
 

3. ความเส่ียงจากการประเมินรายงานทางการเงิน
.................................................................. ..........................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................ ............................. 
 

4. ความเส่ียงจากการประเมินการลงทุน
.................................................................. ..........................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... ......................... 
 

5. การทํารายงานตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนทราบ 

............................................................................................................................. .............................. 

....................................................................................................................................... ................... 

............................................................................................................... .............................................. 
 

6. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  
....................................................................................................................................... ...................... 
....................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ................................................. 
....................................................................................................................................... ...................... 
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