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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปญหา 

"มหาวิทยาลัยมหิดล" 0 มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบท่ีมีความหลายหลากของสาขาวิชาการท้ังดาน

ศาสตรและศิลป ถือเปนแหลงรวบรวม0 "ปญญา"0 ท่ีสามารถนําไปใชไดจริงเพ่ือใหการดําเนินชีวิตและสังคม

มนุษยไดประโยชนสูงสุด ดั่งปณิธานของมหาวิทยาลัยท่ีมีความหมายลึกซ้ึงและยิ่งใหญ 0 "ปญญาของ

แผนดิน" ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในสาขาวิชาชีพตางๆ ปจจุบัน

มหาวิทยาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอนใน 16 คณะ 6 วิทยาลัย 7 สถาบัน ศูนย 10 ศูนย โครงการจัดตั้ง

วิทยาเขต 2 โครงการ นอกจากนี้ยังมีสถาบันสมทบอีก 17 แหง สถาบันรวม 1 แหง และหนวยงานตาง ๆ 

ครอบคลุมดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร โดยมี

ท่ีตั้งหลายพ้ืนท่ีท้ังใน กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครสวรรค จังหวัด

อํานาจเจริญ ฯลฯ มหาวิทยาลัยมหิดลมีสถานภาพเปนหนวยงานของรัฐท่ีไมเปนสวนราชการ และไมเปน

รัฐวิสาหกิจ โดยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยถือเปนหนวยงานของรัฐท่ีตองไดรับจัดสรร

งบประมาณแผนดิน ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณอยางพอเพียง ท่ีจําเปนตอการประกันคุณภาพ

ทางการศึกษาไวได  ดังนั้น เรื่องการเบิกจายเงิน ของหนวนงานตางๆของสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสวนหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากภาครัฐไดมีการกําหนด กฎ ระเบียบ

และหลักเกณฑ ขอบังคับตางๆ รวมถึงประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล เก่ียวกับการเบิกจายเงินไวอยาง

ชัดเจน บุคคลซ่ึงมีหนาท่ีในดานเบิกจายจึงควรจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ

เก่ียวกับการเงิน ภายในระเบียบและประกาศท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ไมวาจะ

เปนการรับเงิน การจายเงิน รวมถึงการควบคุมทางดานงานบัญชีทุกคนในองคกรจะตองรวมมือกันปฏิบัติ

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการเบิกจายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ดังนั้นบุคลากรของ

องคกรจะตองมีการปรับตัวเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึนตอไป 

งานดานการตรวจเอกสารเบิกจายนับวาเปนงานท่ีสําคัญงานหนึ่ง ท่ีจะชวยสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนและการดําเนินงานตางๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นหากมีการเบิกจายลาชาหรือทําเอกสารผิดพลาดก็อาจสงผลใหการจัดซ้ือ/จัดหา รวมถึงบริการตางๆ 

ท่ีรองรับการทํากิจกรรมของนักศึกษา และการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลไมมีประสิทธิภาพได เพ่ือ

เปนการปองกันและลดขอผิดพลาดท่ีจะมีผลตอการเบิกจาย และเพ่ือใหเอกสารเบิกจายมีความถูกตอง 

เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบงัคับ ตลอดจนแนวปฏบิัติท่ีไดวางไว ผูวิเคราะหซ่ึงเปนพนักงานมหาวิทยาลัยมี

หนาท่ีในการตรวจเอกสารเบิกจายและบันทึกเบิกจายในระบบ MUERP  จึงตระหนักถึงความสําคัญของ

กระบวนการเบิกจายของหนวยงานตางๆ ท่ีมีปญหาในดานเอกสารเบิกจายไดแก 1.เจาหนาท่ีปฏิบัติงานไม 
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เขาใจระเบียบ ขอบังคับ ของกระทรวงการคลัง ตลอดจนถึงประกาศของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ท่ีเก่ียวของ 2.ไมมีการวางแผน และระยะเวลาไมชัดเจน 3. เบิกจายไมตรงตามวัตถุประสงค 4.หลักฐาน

การจายเงินหรือหลักฐานประกอบการเบิกจายไมถูกตอง ครบถวนหรือมีการแกไข จึงสงผลใหเกิดความ

ลาชาในการเบิกจาย  

ผูวิเคราะหจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องดังกลาว เพ่ือใหเปนประโยชนตอการพัฒนาและการ

ปรับปรุงกระบวนการเบิกจายใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับตางๆ  

ท่ีกําหนดไว และเพ่ือพัฒนาใหผูปฏิบัติงาน มีความรู ความเขาใจ และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

 

1.2 วัตถุประสงคในการวิเคราะห  

1.2.1 เพ่ือศึกษาความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของ

หนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.2.2 เพ่ือศึกษาการสื่อสาร ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.2.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.2.4 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย กับ

ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.2.5 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสาร กับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของ

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.2.6 เพ่ือเสนอแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจายของสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1.3 ขอบเขตการวิเคราะห 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการจัดทําเอกสารเบิกจายของสํานักงาน

อธิการบดี มุงเนนศึกษาสภาพปญหาเพ่ือใหไดแนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําเอกสารเบิกจาย  
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.4.1 ทราบถึงระดับความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของ

หนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.4.2 ทราบถึงระดับการสื่อสาร ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.4.3 ทราบถึงประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

1.4.4 ทราบถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

1.5 นิยามศัพทเฉพาะ 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล 

กองคลัง หมายถึง กองคลังสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

หนวยงาน หมายถึง หนวยงานตางๆ ภายในสํานักงานอธิการบดี 

เอกสารเบิกจาย หมายถึง เอกสารท่ีใชประกอบการเบิกจาย เชน หนังสือขออนุมัติเบิกจาย 

ใบเสร็จรับเงิน หนังสือขออนุมัติจัดซ้ือ/จัดจาง 

คุณภาพเบิกจาย หมายถึง การเบิกจายเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีขอเบิก 

ระยะเวลาการเบิกจาย หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวางเรื่องขอเบิก จนถึงเวลาท่ีไดรับเงิน/เช็ค 

ประสิทธิภาพ หมายถึง การใชทรัพยากรในการดําเนินการใด ๆ ก็ตามโดยมีสิ่งมุงหวังถึงผลสําเร็จ 

และผลสําเร็จนั้นไดมาโดยการใชทรัพยากรนอยท่ีสุด และการดําเนินการเปนไปอยางประหยัด ไมวาจะเปน

ระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมท้ังสิ่งตางๆ ท่ีตองใชในการดําเนินการนั้นๆ ใหเปนผลสําเร็จ และ

ถูกตอง (วิกีพีเดีย, ออนไลน, 2560) 

สารสนเทศ (Information) เปนผลลัพธของการประมวลผล การจัดดําเนินการ และการเขา

ประเภทขอมูล โดยการรวมความรูเขาไปตอผูรับสารสนเทศนั้น (วิกีพีเดีย, ออนไลน, 2562) 

การประสานงาน (Coordination) หมายถึง การจัดระเบียบการทํางานใหงาน และคนทํางาน

สอดคลองกัน เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน แตการทํางานไมซํ้าซอนกัน และเปนการประสานหลายเรื่องไป

พรอมๆ กัน เชน เปาหมาย แรงงาน ขอมูล ความคิดเห็น จิตใจ ทรัพยสิน วิธีการ ท่ีจะเขาสูเปาหมายของ

โครงการ (เอกสารความรู สดร. ลําดับท่ี 18/ปงบประมาณ 2553) 
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การส่ือสารภายในองคกร หมายถึง กระบวนการติดตอสื่อสารรูปแบบตางๆ ระหวางคนในองคกร 

เปนตัวกลางท่ีกอใหเกิดความสัมพันธระหวางบุคคลในองคกร ใหเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนขาวสาร ขอมูล

ภายในองคกรจากบุคคลทุกสวนงานในองคกร เพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันไปในทิศทางเดียวกันและ

บรรลุเปาหมายสูผลสําเร็จขององคกร (แพมาลา วัฒนเสถียรสินธุ, 2559). 

การส่ือสารจากบนลงลาง หมายถึง การสื่อสารจากบุคลากรไปยั งผูบริหาร 

การส่ือสารจากลางข้ึนบน หมายถึง การสื่อสารซ่ึงสงผานจากผูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในระดับบังคับ

บัญชาท่ีต่ํากวาข้ึนสูระดับท่ีสูงกวา 

การส่ือสารแบบแนวนอน หมายถึง การสื่อสารในแนวทางเดียวกัน กลุมงานเดียวกันหรือในระดับ

เดียวกัน 

ระเบียบการเบิกจายกระทรวงการคลัง  หมายถึง ระเบียบขอบังคับตางๆ ท่ีกําหนดหลักเกณฑ 

และวิธีการเบิกคาใชจายในการบริหารของสวนราชการ และบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล หมายถึง ประกาศท่ีออกโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือรองรับอัตรา

การเบิกจายท่ีนอกเหนือจากระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 
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ปจจัยสวนบุคคล 

1. หนวยงาน   

2. ตําแหนง 

3. เพศ 

4. อาย ุ

5. ระดับการศึกษา 

6. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

1.6 กรอบแนวความคิดท่ีใชในการวิเคราะห 

       ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)      ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ความรู ความเขาใจ 

1. ดานกฎระเบียบและขอบังคับ    

    การเบิกจาย 

2. ดานสารสนเทศ 

3. ดานการประสานงาน 

 

    การสื่อสาร 

1. การสื่อสารจากบนลงลาง 

2. การสื่อสารจากลางข้ึนบน 

3. การสื่อสารแบบแนวนอน 

 

 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําเอกสารเบิกจาย 

ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย 

1. ดานคุณภาพการเบิกจาย 

2. ดานระยะเวลาการเบิกจาย 

 

 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิเคราะห/งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการวิเคราะหครั้งนี้ผูวิเคราะหไดศึกษาหลักการ แนวคิด หลักเกณฑ งานวิเคราะห/งานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิเคราะห ดังนี้ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับงบประมาณ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 แนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประสานงาน 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการติดตอสื่อสารภายในองคกร 

 หลักเกณฑการเบิกจายของกระทรวงการคลัง 

 งานวิเคราะห/งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงบประมาณ 

ความหมายของงบประมาณ มีการใหความหมายคําวา “งบประมาณ” ซ่ึงมีหลายความหมายและ

มีความแตกตางกันเพราะมีผูใชจากหลากหลายวิชาชีพ จึงมีการกําหนดความหมายของงบประมาณและให

คําจํากัดความท่ีแตกตางกันออกไป ดังนี้  

ทองใบ ธีรานนัทางกูร (2552) ไดใหความหมาย งบประมาณ หมายถึง การประมาณรายรับและ

รายจายในแงของบัญชี งบประมาณเปนการแสดงรายรับ รายจายในแงของแผนงานเปนแผนการใชจาย

ทรัพยากรของรัฐในการดําเนินการใดๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

พรชัย ลิขิตธรรมโรจน (2550) ไดใหความหมายของงบประมาณ โดยสรุปไววา งบประมาณ

แผนดิน หมายถึงแผนทางการเงินเก่ียวกับประมาณการรายไดและรายจายของรัฐบาล ในระยะเวลาหนึ่ง 

ซ่ึงจะตองขออนุมัติจากรัฐสภา 

สรุปไดวา งบประมาณ หมายถึง เครื่องมือท่ีสําคัญอยางหนึ่ง ขององคกรท่ีทําใหภารกิจตาง ๆ ของ

องคกรท่ีกําหนดไวตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม และ แผนการใชจายเงิน โดยแสดงในรูปตัวเงินท่ีมี

ระยะเวลากําหนดท่ีแนนอน สําหรับปงบประมาณนั้นๆ ใหสามารถดําเนินการไปไดอยางตอเนื่องและบรรลุ

ตามแผนท่ีกําหนดไว 
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ความสําคัญและประโยชนของงบประมาณ 

งบประมาณ มีความสําคัญและเปนประโยชนตอการบริหารหนวยงานสามารถนําเอางบประมาณ

มาใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานใหเจริญกาวหนา ซ่ึงมีความสําคัญและเปนประโยชนดังนี้ 

1. ใชเปนเครื่องมือในการบริหารหนวยงานสามารถจัดงานตาง ๆ ทุกงานท่ีประสงคจะดําเนินการ

ไวในงบประมาณ ตามท่ีหนวยงานเห็นวามีประโยชน และตามกําลังเงินท่ีมีอยูและใหสามารถดําเนินกับ

แผนงานท่ีวางไว เพ่ือปองกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนของหนวยงานลดลง  

2. ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาหนวยงาน การใชจายของหนวยงานหากใชจายใหดีและถูกตอง 

จะสามารถพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาแกหนวยงาน โดยหนวยงานตองพยายามใชจายและจัดสรร

งบประมาณใหเกิดประสิทธิผลไปสูโครงการท่ีจําเปนเพ่ือกอใหเกิดความกาวหนาของหนวยงาน 

3. เปนเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทรัพยากรหรือ

งบประมาณของประเทศมีจํากัด ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองใชงบประมาณใหเปนเครื่องมือในการจัดสรรหรือ

ใชจายทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีการวางแผนในการจะใชจายและจัดสรรทรัพยากรเงิน

งบประมาณไปในแตละดานวา จะจัดสรรไปดานใดเทาไหรและนานเทาไหร และมีการวางแผนการ

ปฏิบัติงานในการใชจายทรัพยากรนั้นดวย เพ่ือจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ในเวลาท่ีเร็วท่ีสุด และใช

ทรัพยากรนอยท่ีสุด  

4. เปนเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณท่ีเปนธรรม งบประมาณสามารถใชเปน

เครื่องมือในการจัดสรรงบประมาณท่ีเปนธรรมไปสูจุดท่ีมีความจําเปนและท่ัวถึงท่ีจะทําใหหนวยงานนั้น

สามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. เปนเครื่องมือประชาสัมพันธงานและผลงานของหนวยงาน เนื่องจากงบประมาณเปนท่ีรวม

ท้ังหมดของแผนงานและงานท่ีดําเนินการในแตละป พรอมท้ังผลท่ีจะเกิดข้ึน ดังนั้นหนวยงานสามารถใช

งบประมาณหรือเอกสารงบประมาณท่ีแสดงถึงงานตางๆ ท่ีทําเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคคล

ท่ัวไปทราบ  

ลักษณะของงบประมาณท่ีดี ควรมีลักษณะดังนี้  

1. เปนศูนยรวมของเงินงบประมาณท้ังหมด ปกติการใชจายเงินงบประมาณควรจะใชจายและ

พิจารณาจากศูนย หรือแหลงรวมเดียวกันท้ังหมด ท้ังนี้เพ่ือจะไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบ การใชจาย

ในแตละรายการ หรือทุกโครงการวารายการใดมีความสําคัญจําเปนมากนอยกวากัน หากรายการใดมี

ความสําคัญและจําเปนมาก ก็ควรไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายมาก ท้ังนี้เพ่ือความยุติธรรมในการ 

จัดสรรเงินงบประมาณทุกโครงการ ควรมีสิทธิเทา ๆ กันในการเสนอเขารับการพิจารณาในการจัดสรร

งบประมาณพรอมกัน เพ่ือจะไดมีการประสานงานและโครงการเขาดวยกัน ปองกันมิใหมีการทํางานหรือ

โครงการซํ้าซอน อันจะเปนการสิ้นเปลืองงบประมาณ 
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2. ลักษณะของการพัฒนาเปนหลักงบประมาณท่ีดีควรจะดําเนินการจัดสรรโดยยึดหลักการพัฒนา

เพ่ือใหเกิดความกาวหนาเปนหลัก ท้ังนี้ เนื่องจากมีงบประมาณจํากัด จึงควรมีการพิจารณาจัดสรร

งบประมาณตามหลักการพัฒนาท่ีดีวาดานไหนควรมากอนหลัง ตามสถานการณและความจําเปน  

3. การกําหนดเงินตองสอดคลองกับปจจัยในการทํางาน การจัดงบประมาณในแผนงานตองมี

ความเหมาะสมใหงานนั้น ๆ สามารถจัดทํากิจกรรมไดบรรลุตามเปาหมายท่ีตั้งไวหรืออีกนัยหนึ่ง คือการ

กําหนดเปาหมายหรือผลท่ีจะไดรับตองสอดคลองกับงบประมาณและความเปนไปได  

4. มีลักษณะท่ีสามารถตรวจสอบได หรือเปนเครื่องมือท่ีจะใชตรวจสอบการบริหารงานของหนวย

งานได การจัดงบประมาณในแผนงานตางควรมีรายละเอียดของกิจกรรมตาง ๆ อยางพอเพียง และเกิดผล

เปนรปูธรรม  

5. มีระยะการดําเนินงานท่ีเหมาะสม ตามปกติงบประมาณท่ีดีควรมีระยะเวลาเหมาะสมตามสถาน

การณไมสั้นไมยาวเกินไป โดยท่ัวไปจะใชระยะเวลาประมาณ 1 ป 

6. มีลักษณะชวยใหเกิดการประหยัด ในการทํางบประมาณควรพยายามใหการใชจายเงินตาม

โครงการตาง ๆ ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย โดยพยายามไมใหมีการใชจายเกินความจําเปน ฟุมเฟอย หรือ 

เปนการใชจายท่ีสูญเปลาไมเกิดประโยชนคุมคา  

7. มีลักษณะชัดเจน งบประมาณท่ีดีควรมีความชัดเจน เขาใจงายเนนถึงความสําคัญ แตละ

โครงการไดดีไมคลุมเครืองายตอการพิจารณาวิเคราะหและเปนประโยชนตอผูนําไปปฏิบัติดวย  

8. มีความถูกตองและเชื่อถือได งบประมาณท่ีดีจะตองเปนงบประมาณท่ีมีความถูกตองท้ังใน

รายละเอียดท้ังในดานตัวเลขและรายละเอียดของโครงการตาง ๆ หากงบประมาณมีขอบกพรองในดาน 

ความถูกตอง ซ่ึงอาจจะเกิดจากความผิดพลาดหรือความไมรอบคอบก็ตามอาจเกิดผลเสียหายข้ึนไดและ 

ตอไปงบประมาณอาจไมไดรับความนาเชื่อถือ  

9. จะตองเปดเผยได งบประมาณท่ีดีจะตองมีลักษณะท่ีสามารถจะเปดเผยแกสาธารณะ หรือผู

เก่ียวของทราบไดไมถือเปนความลับ เพราะการเปดเผยเปนการแสดงถึงความบริสุทธิ์ และโปรงใสในการ

บริหารหนวยงาน  

10. มีความยืดหยุน งบประมาณท่ีดีควรจะยืดหยุนไดตามความจําเปน หากจัดวางงบประมาณไว

อยางเครงครัดจนขยับไมได อาจจะกอใหเกิดความไมคลองตัวในการทํางาน เพราะลักษณะของการทํา

งบประมาณเปนการวางแผนการทํางานในอนาคต ซ่ึงอาจมีป จจัยอ่ืนมากระทบทําให การบริหาร

งบประมาณผิดพลาด และอยางไรก็ตาม ถามีความยืดหยุนมากก็อาจเกิดปญหาการใชงบประมาณท่ีไมมี

ประสิทธิภาพ  

11. มีความเชื่อถือไดในแงความบริสุทธิ์ งบประมาณท่ีดีตองสามารถตรวจสอบได เพ่ือปองกันการ

ทุจริต ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเชื่อถือได ประหยัดและตรงตามวัตถุประสงค  
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ขอจํากัดของงบประมาณ  

เนื่องจากงบประมาณเปนแผนงานแสดงออกถึงความตองการของหนวยงานในอนาคตในการใช

จายเงินเพ่ือการดําเนินงานตางๆ และงบประมาณเปนการประมาณการรายรับและรายจายท่ีไดมาและจาย 

ไปในอนาคต ดังนั้นงบประมาณจึงยังไมสมบูรณแนนอนวาจะเปนไปตามนั้น การดําเนินงานในเรื่อง

งบประมาณอาจตองถูกกระทบกระเทือนอยางหลีกเลี่ยงไมไดท่ีจะทําใหการจัดสรรงบประมาณไมเปนไป

ตามท่ีวางแผนไว การบริหารงานของหนวยงานในเรื่องงบประมาณนั้นมีความสําคัญ และเปนตัวการท่ีมา

กําหนดการบริหารงบประมาณวาจะประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว หากผูบริหารและองคกรท่ีเก่ียวของมี

ความรอบรู เขาใจถึงระบบและกลไกงบประมาณดีแลว การจัดทําและการบริหารงบประมาณเพ่ือไปสู 

เปาหมาย วัตถุประสงคท่ีกําหนดไวจะทําสําเร็จ และเปนประโยชนตอสวนรวม 

บทบาทของผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ  

1.ผูบริหารจะตองตระหนักและเห็นความสําคัญของงบประมาณวาเปนเครื่องมือสําคัญท่ีใชในการ

บริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  

2. ผูบริหารจะตองจัดองคกรและวางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับงบประมาณท่ีเปนอยู

และใหมีการประสานงานกันในระหวางหนวยงานในองคกร โดยเฉพาะหนวยงานท่ีเปนหนวยขอมูลกลางใน

การบริหารงบประมาณขององคกร  

3. ผูบริหารจะตองจัดบุคลากร ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับงานงบประมาณท่ีตอเนื่องและมีขอมูลใน

ดานตาง ๆ ไวพรอม  

4. ผูบริหารจะตองจัดเครื่องมืออุปกรณท่ีจําเปนในการบริหารงานงบประมาณไวครบถวน เพ่ือให

การจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรวดเร็ว  

บทบาทของบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ  

1. ผูท่ีเก่ียวของกับงบประมาณตองรูจักเขาใจบทบาทและอํานาจหนาท่ีของตนเองเปนอยางดี และ

มีเหตุผล  

 2. ผูท่ีเก่ียวของกับงบประมาณ ตองจัดระบบบริหารงบประมาณใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงสุด เพ่ือเปนประโยชนตอสวนรวม  

บทบาทขององคกรท่ีเกี่ยวของกับงบประมาณ  

1. จัดระบบงานและองคกรใหมีสายการบังคับบัญชาในองคกรท่ีแนนอนพรอมท้ังมอบอํานาจและ

ความรับผิดชอบใหไวเพ่ือใหงานงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

2. จัดใหมีการประสานงานกันในหนวยงานขององคกรในการบริหารงบประมาณ โดยเฉพาะงาน

งบประมาณและงานบัญชีการเงิน  

3. จัดใหมีองคกรกลางเปนศูนยรวมขอมูลงบประมาณขององคกร เพ่ือใชประโยชนในการวางแผน

งาน การบริหารงบประมาณงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกันในดานขอมูลท่ีใช 
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งบประมาณมหาวิทยาลัยมหิดล มี 2 ประเภท 

1. เงินงบประมาณแผนดิน คือ งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําป โดยปกติถือเอาระยะเวลา 1 ป คือเริ่มจาก 1 ตุลาคม ไปสิ้นสุดท่ี 30 กันยายนของปถัดไป ซ่ึงการ

เบิกจายเงินงบประมาณแผนดินจะตองปฏิบัติตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

2. เงินงบประมาณรายได คือ เงินงบประมาณท่ีไดรับจากการเก็บคาธรรมเนียมจากนักศึกษาท้ังใน

ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกรวมถึงเงินรายไดอ่ืนๆ ท่ีไดจากการดําเนินงานเชน คาเชา

สถานท่ี หรือเงินท่ีไดรับการสนับสนุนจากบุคคลหรือแหลงเงินภายนอก เปนตน 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

2.2.1 ความหมายของประสิทธิภาพ 

ประสิทธิภาพ (efficiency) ในการปฏิบัติงานมักจะแยกไมออกกับประสิทธิผล (effectiveness) 

ในการปฏิบัติงาน แตโดยหลักการแลว ควรจะมีท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลควบคูกัน ความหมาย

โดยตรงของประสิทธิภาพนั้นมีผูกลาวไวหลายทานดวย ดังนี้ 

พิทยา บวรวัฒนา (2552) กลาววา ประสิทธิภาพ หมายถึง อัตราสวนท่ีสะทอนใหเห็นการ

เปรียบเทียบระหวางการปฏิบัติงานหนึ่งหนวยตอคาใชจายท่ีตองเสียไปสําหรับการปฏิบัติงานหนึ่งหนวย

นั้นๆ 

ชาคริต ศรีขาว (2551) สรุปไววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานคือ การผลิตสินคาหรือบริการ

ใหไดมากท่ีสุด พิจารณาถึงตนทุน หรือปจจัยนําเขาใหนอยท่ีสุด และประหยัดเวลาท่ีสุด ในขณะเดียวกัน

ปจจัยนําเขา จะตองพิจารณาความพยายาม ความพรอม ความสามารถ ความคลองแคลวในการปฏิบัติงาน

ของผูปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบกับผลท่ีไดรับ คือการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายท่ีตั้งไวท่ีประกอบดวย 

ตนทุน คุณภาพ ปริมาณ วิธีการในการผลิต 

จตุพล พัฒนกิจเจริญการ (2552) สรุปไววา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คือการปฏิบัติงาน

หรือการทํากิจกรรมใด ๆ ท่ีไดมีการตั้งเปาหมายไว โดยสามารถปฏิบัติไดเปนไปตามท่ีวางแผน การใช

ทรัพยากรท่ีกําหนดไว ทันเวลา ไดคุณภาพ ไดงานเทากันหรือเพ่ิมข้ึนกวาปจจัยนําเขา 

สรุปไดวา ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคคลนั้น ปจจัยนําเขา หมายถึง ความพยายาม ความ

พรอม ความสามารถคลองแคลวในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานท่ีไดผลดี มีความรวดเร็ว มี

คุณภาพไดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
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2.2.2 แนวคิดท่ีเกี่ยวของกับปจจัยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  

สําหรับแนวคิดท่ีเก่ียวของกับปจจัยในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพหรือปจจัย ท่ีมีผลตอการ

ปฏิบัติงานนั้น ไดมีนักทฤษฎีหลายทานไดทําการศึกษาและสรุปแนวคิดดังกลาวเปน ปจจัยสําคัญๆ ดังนี้  

สมใจ ลักษณะ (2552) ไดกลาววา ประสิทธิภาพในการทํางาน จําแนกออกไดเปน 2 ระดับ คือ 

1. ประสิทธิภาพสวนบุคคล บุคคลท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานคือ บุคคลท่ีตั้งใจทํางานอยาง

เต็มความสามารถ ใชกลวิธีหรือเทคนิคในการสรางผลงานไดมาก เปนผลงานท่ีมีคุณภาพ เปนท่ีพึงพอใจใน

การทํางาน เปนบุคคลท่ีจะเพ่ิมพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดคน ดัดแปลงวิธีการทํางานใหดี

ข้ึนอยูเสมอ 

2. ประสิทธิภาพขององคกร หมายถึง การท่ีองคกรสามารถดําเนินการตาง ๆ ตามภารกิจหนาท่ี

ขององคกรโดยใชทรัพยากรปจจัยตาง ๆ รวมท้ังกําลังคนอยางคุมคาท่ีสุด มีการสูญเสียนอยท่ีสุด มีลักษณะ 

ของการดําเนินงานไปสูวัตถุประสงคไดดวยดี โดยประหยัดท้ังเวลา ทรัพยากร และบุคคล องคกร ระบบ

การบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอผลผลิตและการบริการไดตามเปาหมาย องคกรมีความสามารถใชยุทธศาสตร 

กลยุทธวิธีการเทคนิค  และเทคโนโลยอียางฉลาด  ทําใหเกิดวิธีการทํางานอยางเหมาะสมมีความราบรื่นใน 

การดําเนินงาน มีอุปสรรคและความขัดแยงนอยท่ีสุด บุคลากรมีขวัญและกําลังใจท่ีดีมีความสุขความพอใจ

ในการทํางาน 

ศิริพงษ ลดาวลัย ณ อยุธยา (2551) ไดเสนอเรื่องเก่ียวกับประสิทธิภาพและหลักการจัดองคการ

โดยไดเสนอแนวความคิดวา ประสิทธิภาพถือวาเปนหัวใจของการบริหาร ประสิทธิภาพจะเกิดข้ึนไดตอเม่ือ

มีการแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะดานอยางถูกตองเหมาะสม ท้ังนี้เพราะถาผูปฏิบัติเปนผูท่ีมี

ความรูความชํานาญในการทํางานท่ีไดรับมอบหมายมากเทาใด โอกาสท่ีจะทําใหการดําเนินงานนั้นประสบ

ความสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ จะเกิดข้ึนไดมากข้ึนเทานั้น 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของบุคคลใหมีประสิทธิภาพ  

ชลนิศา พรหมเผือก (2554) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคคลในการปฏิบัติงานวามีปจจัย

หลายประการท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของแตละบุคคล ซ่ึงไดแก  

1. กิจกรรมในงานและนอกงาน  

2. การรับสถานการณ  

3. ระดบัความปรารถนา  

4. กลุมอางอิง  

5. เพศ  

6. ภูมิหลังทางวัฒนธรรม  

7. การศึกษา  
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8. ประสบการณ  

9. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

 สรุปไดวา ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาจเกิดจากปจจัยสวนบุคคล หรือท่ีเรียกวา ปจจัย

ภายในของแตละบุคคล ท่ีเกิดจากสภาพภูมิหลังของแตละคนท่ีไมเหมือนกัน สภาพรางกาย จิตใจ 

การศึกษา ความรูความสามารถ ทักษะความถนัดตาง ๆ ประสบการณพฤติกรรมสวนบุคคล และปจจัย

ภายนอกข้ึนกับองคกรโครงสรางวัฒนธรรมองคกรเหตุการณสถานการณเพ่ือนรวมงาน คาจางคาตอบแทน 

ซ่ึงปจจัยเหลานี้เปนตัวกําหนดใหผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ แตทุกอยางก็ยอมคํานึงถึงเปาหมายและ

ผลลัพธของงานเปนสําคัญ ดังนั้นการจะสรางงานใหมีประสิทธิภาพไดนั้น ตองมีหลักการท่ีแนชัดตองมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผลตอการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ท่ีมากข้ึนเรื่อย ๆ  

 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศ 

ความหมายของสารสนเทศ (Information)  

กมลรัฐ อินทรทัศน (2550) ไดใหความหมายวาเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง “การนํา

เทคโนโลยีมาใชสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสารสนเทศ ทําใหสารสนเทศมีประโยชนและใชงานไดกวางขวางมาก

ข้ึน เทคโนโลยีสารสนเทศยังเอ้ือประโยชนทําใหการสื่อสารกันของมนุษยทําไดอยางไรขีดจํากัดมากข้ึน 

ท้ังนี้อาจแบงประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารออกเปน ประเภทหลัก ๆ ได 3 ประเภท 

คือ อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต และเวิรลไวดเว็บ” 

นวรัตน เดชพิมล (2554) สรุปวา สารสนเทศคือขอมูล ขาวสาร ความคิดเห็นหรือประสบการณ

ในรูปแบบตาง ๆ ท่ีผานกระบวนการประมวลผล และบันทึกไวอยางเปนระบบตามหลักวิชาการในสื่อ

ประเภทตาง ๆ   

พิมลวรรณ ประสริฐวงษ เรพเพอร และคณะ (2556) กลาววา สารสนเทศเปนความนึกคิด

ขอเท็จจริง รวมถึงงานสรางสรรคทางจิตใจท่ีบันทึกไวบนสื่อหรือวัสดุสารสนเทศในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 

สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล (2556) สารสนเทศ คือขอมูลท่ีผานกระบวนการวิเคราะห แลวนําไปใช

ประโยชนในการปฏบิัติงาน 

สรุปไดวา สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลตางๆ ท่ีไดผานการเปลี่ยนแปลงหรือมีการ

ประมวลผลหรือวิเคราะหสรุปผลดวยวิธีการตาง ๆ แลวเก็บรวบรวมไวเพ่ือนํามาใชประโยชนตามตองการ

การประมวล(Data Processing)เปนการนําขอมูลจากแหลงตาง ๆ ท่ีเก็บรวบรวมไวมาผานกระบวนการ

ตางๆ เพ่ือแปรสภาพขอมูลใหเปนระบบและอยูในรูปแบบท่ีตองการ 

  



13 
 

 

ความสําคัญของระบบสารสนเทศ  

ระบบสารสนเทศเปนสวนประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งของระบบราชการและระบบธุรกิจซ่ึงใน

ปจจุบัน องคการตาง ๆ ไดพัฒนาแผนงานและกลยุทธดานสารสนเทศเพ่ือใชสนับสนุนการตัดสินใจและ

ความได เปรียบในการบริการและในการแขงขัน 

ประโยชนของระบบสารสนเทศ  

ระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพจะชวยสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานขององคกร และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน ชวยใหการดําเนินงานมีความถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว กรณีท่ีองคกรนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชจะชวยใหการสื่อสารและการติดตอประสานงานมีความคลองตัวมาก

ยิ่งข้ึน การประมวลผล การจัดเก็บขอมูล ตลอดจนการกระจายขอมูลสามารถกระทําไดอยาง รวดเร็ว ทัน

ตอเวลา ชวยลดข้ันตอน ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ยุทธนา ศรีเปรื่อง, 2550) ไดแบง

ประโยชนของระบบสารสนเทศออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

1. ดานประสิทธิภาพ (Efficiency)  

1.1 ระบบสารสนเทศทําใหการปฏิบัติงานมีความรวดเร็วมากข้ึน โดยใชกระบวนการประมวลผล

ขอมูลซ่ึงจะทําใหสามารถเก็บรวบรวมประมวลผล  

1.2 ระบบสารสนเทศชวยในการจดัเก็บขอมูลท่ีมีขนาดใหญหรือมีปริมาณมาก และชวยทําใหการ

เขาถึงขอมูล (Access) เหลานั้นมีความรวดเร็วดวย 

1.3 ชวยทําใหการติดตอสื่อสารเปนไปอยางรวดเร็วการใชเครือขายทางคอมพิวเตอร ทําใหมีการ

ติดตอท่ัวโลกภายในเวลาท่ีรวดเร็ว ไมวาจะเปนการติดตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอร กับเครื่อง

คอมพิวเตอรดวยกัน (Machine to Machine) หรือคนกับเครื่องคอมพิวเตอร (Human to Machine) 

และการติดตอสื่อสารดังกลาวจะทําใหขอมูลท่ีเปนท้ังขอความ เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวสามารถ

สงไดทันที  

1.4 ชวยลดตนทุน การท่ีระบบสารสนเทศชวยทําใหการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของกับขอมูล ซ่ึงมี

ปริมาณมากมีความสลบัซับซอนใหดําเนินการไดอยางรวดเร็ว หรือการชวยใหเกิดการติดตอสื่อสารไดอยาง

รวดเร็ว ทําใหเกิดการประหยัดตนทุนการดําเนินงานอยางมาก  

1.5 ระบบสารสนเทศชวยทําใหการประสานงานระหวางฝายตาง ๆ เปนไปดวยดี โดยเฉพาะหาก

ระบบสารสนเทศนั้นออกแบบเพ่ือเอ้ืออํานวยใหหนวยงานท้ังภายในและภายนอกท่ีอยูในระบบของซัพ

พลายท้ังหมด จะทําใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของท้ังหมดสามารถใชขอมูลรวมกันได และทําใหการประสานงาน 

หรือการทําความเขาใจเปนไปไดดียิ่งข้ึน  

2. ดานประสิทธิผล (Effectiveness)  

2.1 ระบบสารสนเทศชวยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศท่ีออกแบบสําหรับผูบริหาร เชน 

ระบบสารสนเทศท่ีชวยสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) หรือ ระบบสารสนเทศ
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สําหรับผูบริหาร (Executive Support System) จะเอ้ืออํานวยใหผูบริหารมีขอมูลในการประกอบการ

ตัดสินใจไดดีข้ึนอันจะสงผลใหการดําเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงคได 

2.2 ระบบสารสนเทศชวยในการเลือกผลิตสินคา/บริการท่ีเหมาะสม ระบบสารสนเทศจะชวยทํา

ใหองคกรทราบถึงขอมูลท่ีเก่ียวของกับตนทุน ราคาในตลาด รูปแบบของสินคา/บริการ ท่ีมีอยูหรือชวยให

หนวยงานสามารถเลือกสินคา/บริการ ท่ีมีความเหมาะสมกับความเชี่ยวชาญหรือทรัพยากรท่ีมีอยู  

2.3 ระบบสารสนเทศชวยปรับปรุงคุณภาพของสินคา/บริการใหดีข้ึน ระบบสารสนเทศทําใหการ

ติดตอระหวางหนวยงาน และลูกคาสามารถทําไดโดยถูกตองและรวดเร็วข้ึน ดังนั้นจึงชวยใหหนวยงาน

สามารถปรับปรุงคุณภาพของสินคา/บริการใหตรงกับความตองการของลูกคาไดดีข้ึน และรวดเร็วข้ึนดวย 

3. ดานความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive Advantage)  

ระบบสารสนเทศไดมีการนํามาใชท้ังระบบหวงโซซัพพลาย (Supply Chain) เพ่ือสรางความ

ไดเปรียบในการแขงขัน  

4. ดานคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life) 

มีหลายหนวยงานซ่ึงมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยในการดําเนินงานและในขณะเดียวกัน

ก็ไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือทางการบริหารในการควบคุมผูปฏิบัติงานอยางเขมงวดดวย ไม

วา จะเปนการตรวจสอบเวลาทํางาน การควบคุมการใชอินเตอรเน็ต การใชอีเมล การติดตั้งเครื่องวีดีโอ

เพ่ือจับภาพการทํางานของผูปฏิบัติงาน  

ดังนั้นสรุปไดวา ระบบสารสนเทศนั้นมีความสําคัญในการบริหารองคกรในปจจุบันในดานการ

วางแผน การตัดสินใจ และการบริหารภายในองคกร ชวยใหเกิดมาตรฐานในการจัดการสารสนเทศเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูใชและยังชวยในงานดานประชาสัมพันธการติดตอสื่อสารรวมถึงการทําให

ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจและเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและพรอมรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีมีอยู

ในสังคมท่ีเปนพลวัตไดลอดเวลา 

ลักษณะของสารสนเทศท่ีดี  

สารสนเทศท่ีดีชวยแกปญหาและนําไปสูการตัดสินใจซ่ึงมีความผิดพลาดนอยท่ีสุด เม่ือสารสนเทศ

นั้นผานกระบวนการนําขอมูลเขาไดอยางถูกตอง ทําใหสามารถหลีกเลี่ยงคาใชจายท่ีเกิดข้ึนหากเกิดความ

ผิดพลาดในการตัดสินใจ ดังนั้นการคํานึงถึงความมีประสิทธิภาพของสารสนเทศ จะชวยใหสามารถลด

ขอผิดพลาดและคาใชจายท่ีไมนาเกิดข้ึนได โดยตองคํานึงถึงคุณลักษณะของสารสนเทศท่ีดี (วิเชียร เปรม

ชัยสวัสดิ์. 2551 และพลพธูปยวรรณ และสุภาพร เชิงเอ่ียม.2555) ซ่ึงมีลักษณะดังนี้  

1. ความถูกตองเชื่อถือได (Accuracy) สารสนเทศตองมีความถูกตองเชื่อถือได หมายถึง ความ

ถูกตองท่ีปราศจากขอผิดพลาด หรือความคลาดเคลื่อนของสารสนเทศเปนผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผล

ของขอมูล บอยครั้งท่ีผูบริหารในระดับตน ระดับกลาง และระดับสูงรีบรอนใชสารสนเทศท่ีเตรียมไดจาก

คอมพิวเตอร ซ่ึงอาจพบวาเปนสารสนเทศจะนําไปใชยังมีขอผิดพลาด การจะใหไดสารสนเทศท่ีถูกตองนั้น 
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ขอมูลซ่ึงไดมาจะตองถูกตองดวย ดังนั้นในการเตรียมขอมูลมีความสําคัญมาก ผูนําเสนอหรือผูจัดการ 

สารสนเทศตองรอบคอบ ถาขอมูลไมถูกตองจะไดสารสนเทศท่ีไมถูกตองทําใหเกิดขอผิดพลาดในการ

วางแผนและตัดสินใจ หรือเปนเหตุของการตัดสินใจท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง เชน ขอมูล

เก่ียวกับการผลิตสินคาถาขอมูลผิดหรือสารสนเทศท่ีใหไมถูกตอง ซ่ึงมีผลทําใหการตัดสินใจผิดพลาดในการ

สั่งผลิตสินคา หรือขอมูลจํานวนชั่วโมงในการทํางานของบุคลากร ถาขอมูลไมถูกตอง อาจมีผลกระทบตอ

การพิจารณาความดีความชอบ เนื่องจากการพิจารณาตองอาศัยจํานวนปริมาณ หรือขอมูลเก่ียวกับคนไข

ถาขอมูลไมถูกตองอาจทําใหการวินิจฉัยโรคผิดพลาดและอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได ความถูกตองของ

สารสนเทศมีความสําคัญมาก ผูบริหารตองการสารสนเทศท่ีเชื่อถือไดจากระบบสารสนเทศ เนื้อหา

สารสนเทศ จํานวนของสารสนเทศ และท่ีมาของสารสนเทศเปนสิ่งสําคัญอยางมาก แตในทางตรงกันขาม 

ระบบสารสนเทศอาจทําใหองคกรเสียชื่อเสียงได ถาระบบนั้นสรางสารสนเทศท่ีไมถูกตองเท่ียงตรง ไม

นาเชื่อถือ ทําใหเปนระบบท่ีจัดทํามีความสิ้นเปลืองท้ังเวลา และเงินทุนในการพัฒนาท่ีขาดความนาเชื่อถือ  

2. สามารถตรวจสอบได (Verifiable) สารสนเทศท่ีสามารถตรวจสอบได หมายถึง สารสนเทศท่ี

ไดมาจากขอมูลหลาย ๆ แหง ดังนั้นขอมูลท่ีมาจากแหลงตางกันควรมีการตรวจสอบ เพ่ือทําใหเชื่อถือไดวา

เปนขอมูลท่ีถูกตอง หรือสารสนเทศบางอยางท่ีมีความสําคัญ ควรผานการตรวจสอบใหแนใจวาสารสนเทศ

นั้นถูกตอง เชน สารสนเทศทางกฎหมายตองมาจากสํานักงานทนายความหรือศาลปกครอง เปนตน 

สารสนเทศเก่ียวกับการเงินตองมาจากธนาคาร กระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลาง เปนตน ถาสืบหา

ขอมูลจากทางวิทยาศาสตรตองสามารถสืบหาตนแหลงท่ีเปนผูเชี่ยวชาญหรือสถาบันทางวิทยาศาสตร เปน

ตน  

3. ความสมบูรณ (Completeness) สารสนเทศท่ีชวยในการตัดสินใจจะตองมีความสมบูรณ ถา

สารสนเทศไมมีความสมบูรณ จะทําใหการตัดสินใจของผูบริหารเกิดความผิดพลาดได ความสมบูรณไมได

หมายถึงปริมาณของสารสนเทศ แตหมายถึงคุณภาพของสารสนเทศ ซ่ึงไมสามารถละเลยหรือมองขามไป 

เชน การพิจารณาโครงการ ควรพิจารณาท้ังดานผลประโยชนท่ีไดรับ โดยไมคํานึงคาใชจายท่ีลงทุนไปจะ

คุมหรือไม และถาผูบริหารไมคํานึงถึงความสมบูรณของสารสนเทศ อาจทําใหตัดสินใจผิดพลาดโดยอนุมัติ 

ใหทําโครงการท่ีไมไดผลกําไร ดังตัวอยาง การผลิตผาไหมทอมือใชระยะเวลาในการทอยาวนานหลายวัน

ตอหนึ่งผืน ถาผูผลิตขายในราคาถูก ๆ เทียบเทากับผาธรรมดาในทองตลาด โดยไมไดคิดถึงข้ันตอนของการ

ไดเสนไหมแตละเสน ซ่ึงมีกรรมวิธี ข้ันตอน และระยะเวลาการผลิตท่ียาวนาน คาแรงของการทอ และคา

เสื่อมสุขภาพของผูทอผา อาจทําใหการตัดสินใจผิดพลาดแลวเกิดผลเสียภายหลัง เปนตน  

4. ความทันตอการใชงานหรือทันเวลา (Timeliness) สารสนเทศตองใชระยะเวลาสั้น และมีความ

รวดเร็วในการประมวลผล สารสนเทศจะตองทันสมัย และทันตอการใชงานอยูเสมอทุกครั้งท่ีขอมูลมีการ

เปลี่ยนแปลงจะตองมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัย เพ่ือผลิตสารสนเทศใหทันตอการนําไปใชประโยชน 
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สารสนเทศจะมีคุณคาหรือไมนั้น ตองคํานึงถึงชวงเวลาเปนสิ่งสําคัญ สารสนเทศบางอยางมีคุณคาสูงใน

วันนี้แตจะมีคุณคาลดลงในเวลาตอมา หรือไมมีคุณคาเลยถาเกินกําหนดเวลาท่ีตองการนําไปใช เชน 

สารสนเทศท่ีเก่ียวกับดานการเงิน หรือการบัญชีจะตองปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ คอมพิวเตอรมีสวนชวย

ในการปรับปรุงคุณภาพของสารสนเทศใหทันเวลามากข้ึน ดังนั้นสามารถผลิตสารสนเทศใหแกผูบริหารเพ่ือ

นําไปใชประโยชนไดรวดเร็วและทันเวลา  

5. ความกะทัดรัด (Conciseness) การผลิตสารสนเทศออกมาเผยแพรสวนใหญจะปรากฏออกมา

ในลักษณะท่ีสมบูรณท่ีสุด ใหรายละเอียดมากในทุกแงทุกมุม ทําใหเกิดผลเสียกับผูใชท่ีเปนกลุมผูบริหาร 

เนื่องจากผูบริหารตองการสารเทศท่ีกะทัดรัด แตมีความสมบูรณในเนื้อหา เนื่องจากผูบริหารระดับสูงมี

เวลาจํากัดในการศึกษาและหาสารสนเทศ สวนผูบริหารระดับกลางและระดับปฏิบัติการตองการ

สารสนเทศท่ีมีความละเอียดมากข้ึน และความกะทัดรัดจะตองตรงกับความตองการของผูบริหารแตละคน

ดวย  

6. ตรงประเด็นหรือตรงตามความตองการ (Relevance) สารสนเทศท่ีตรงประเด็นหรือตรงความ

ตองการ หมายถึง ความเก่ียวของของสารสนเทศกับงาน สารสนเทศท่ีดีจะตองเก่ียวของหรือสัมพันธ

โดยตรงกับงานท่ีตองการใชสารสนเทศ หรือเก่ียวของกับผูใชงาน ดังนั้น สารสนเทศท่ีผูใชหนึ่งคนตองการ

อาจจะไมตรงตามความตองการของผูใชอีกคนหนึ่งก็ได 

7. ความคุมทุน (Economical) สารสนเทศท่ีดีจะตองผานกระบวนการท่ีมีตนทุนนอยกวาหรือมี

กําไรท่ีไดจากการผลิต กลาวอีกนัยหนึ่งความคุมทุนหรือความคุมคาคือ การจัดหาสารสนเทศมาใช

ประโยชนจะตองคุมคากับเงินท่ีตองเสียไป เพราะกวาจะไดสารสนเทศมาตองมีคาใชจาย ตองระลึกเสมอวา

อะไรคือคุณคาของสารสนเทศท่ีเราตองการ และมีคาใชจายเทาไรในการไดมาซ่ึงสารสนเทศ  

8. ความยืดหยุน (Flexible) สารสนเทศท่ีดีจะตองสามารถนําไปใชไดกับบุคคลหลายกลุม เชน 

รายงานจํานวนสํามะโนประชากรจากท่ีวาการอําเภอตาง ๆ ท่ีปรากฎอยู ณ ปจจุบนัสามารถนําไปใชในการ

คํานวณจาํนวนผูมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรได 

  9. ความเชื่อถือไวใจได (Reliable) สารสนเทศท่ีเชื่อถือไวใจไดสวนใหญแลวจะข้ึนอยูกับวิธีการ

จัดเก็บและรวบรวมขอมูลจากแหลงท่ีเชื่อถือไดของสารสนเทศนั้น ๆ เชน สารสนเทศเก่ียวกับยาสมุนไพร

รักษาสิวฝาบนใบหนาจะตองผานการทดลอง มีหนวยงานรับผิดชอบ เชน องคการอาหารและยา หรือ

แพทยท่ีทําการรักษาคนไขหรือผูปวย ณ คลินิกตาง ๆ ตองมีสารสนเทศเก่ียวกับสถานท่ีเรียนรูหรือสําเร็จ

การศึกษามาแสดงใหคนไขหรือผูปวยทราบ เพ่ือความนาเชื่อถือและความม่ันใจใหกับผูท่ีเขามารับการ

รักษา  

10. ความงาย (Simple) สารสนเทศท่ีดีตองไมซับซอน หมายถึงงายตอการทําความเขาใจ ถา

สารสนเทศท่ีมีเนื้อหายากซับซอนเกินไปจะทําใหผูตัดสินใจไมสามารถชี้ชัดไดวาสารสนเทศนั้น ๆ มี
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ความสําคัญท่ีแทจริงอยางไร และเปนประโยชนตอการใชงานของตนหรือไม เชน สารสนเทศท่ีเปนรายงาน

การวิจัย หรือทดลองตองเขียนใหผูอานเขาใจไดดวยตนเอง ไมตองรอการอธิบายเพ่ิมเติมจากผูรายงานหรือ 

ผูเชี่ยวชาญอีกครั้ง เปนตน 

 

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประสานงาน 

การประสานงาน คือ การท่ีบุคคลหรือหนวยงานในองคกรทํางานรวมกับบุคคลและหนวยงานอ่ืน

เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายรวมกัน มีลักษณะเปนกระบวนการท่ีตองกระทําตอเนื่อง สอดคลองกันไปเพ่ือให

งานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ (สมิต สัชฌุกร, 2550) 

องคประกอบของการประสานงาน อาจพิจารณาองคประกอบท่ีสําคัญไดดังนี้  

1. ความรวมมือจะตองสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันของทุกฝายโดยอาศัยความเขาใจ 

หรือการตกลงรวมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงาน

รวมกัน เปนการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุจุดมุงหมายเดียวกัน เต็มใจท่ีจะทํางานรวมกัน และชวยเหลือซ่ึงกัน

และกันเพ่ือไปสูเปาหมายใดเปาหมายหนึ่ง การประสานงานไมควรจะกระทําโดยใชอํานาจสั่งการแตอยาง

เดียว ควรใชความสัมพันธท่ีดีตอกันเปนหลัก เพราะความมีน้ําใจตอกัน ไววางใจกันจะเปนผลใหเกิดการ

รวมใจมากกวาการใชอํานาจหนาท่ีพยายามผูกมิตรตั้งแตตนและปองกันไมใหเกิดความรูสึกเปนปฏิปกษมี

ความหวาดระแวงหรือกินแหนงแคลงใจกัน ใหการยอมรับซ่ึงกันและกัน ไมนินทาวารายกัน ไมโยน

ความผิดใหแกผูอ่ืน เม่ือมีสิ่งใดจะชวยเหลือแนะนํากันไดก็อยาลังเล และพรอมจะรับฟงคําแนะนําของ

ผูเก่ียวของแมจะไมเห็นดวยก็อยาแสดงปฏิกิริยาโตตอบ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงก็ตองแจงใหทราบ  

วิธีสรางความรวมมือ คือ การชักจูงชี้ใหเห็นถึงประโยชนรวมกัน หรือประโยชนโดยสวนรวม มีการ

ผูกมิตรไมตรีตอกันทําใหผูปฏิบัติงานมีน้ําใจท่ีจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน บางครั้งการใหขอแนะนํากันก็จะ

ทําใหผูเก่ียวของมีความสามารถในระดับเดียวกันเพ่ือจะไดทํางานดวยกันไดการเพ่ิมความใกลชิด ทําใหมี

การพบปะหารือกันอยูเสมอเพ่ือใหไววางใจกัน เพราะความใกลชิดจะชวยใหไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

และถายทอดความรูสึกถึงกันยิ่งใกลชิดกันมากเทาใดก็จะเกิดความเขาใจและรูจักคุนเคยกันมากข้ึน ถามี

ความหวังดีตอกัน มีเจตนาท่ีบริสุทธและจริงใจก็จะเพ่ิมความเชื่อถือ ไววางใจกันยิ่งข้ึน  

2. จังหวะเวลา จะตองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละคนตาม

กําหนดเวลาท่ีตกลงกันใหตรงเวลา  

3. ความสอดคลอง จะตองพิจารณาความพอเหมาะพอดีไมทํางานซอนกัน เพ่ือชวยใหการ

บริหารงานประสบความสําเร็จ  

4. ระบบการสื่อสาร จะตองมีการสื่อสารท่ี เขาใจตรงกันอยางรวดเร็ว และราบรื่น  การ

ติดตอสื่อสารเปนสิ่งสําคัญสําหรับการประสานงานในการแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความคิดเห็นหรือ
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ความรูสึก และเปนสื่อกลางท่ีจะเชื่อมโยงบุคคลตาง ๆ ภายในหรือระหวางหนวยงานหรือองคกรใหเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน 

5. ผูประสานงาน จะตองสามารถดึงทุกฝายเขารวมทํางานและสามารถขอความรวมมือเพ่ือตรง

ไปสูจุดหมายเดียวกันตามท่ีกําหนดเปนวัตถุประสงคของงาน  

วัตถุประสงคของการประสานงาน การประสานงานเกิดจากความตองการท่ีจะใหงาน หรือ

กิจกรรมยอย ๆ ท่ีจะทําเกิดผลสําเร็จ โดยปฏิบัติอยางสอดคลองในจังหวะเวลาเดียวกัน ไดผลงานท่ีมี

คุณภาพตามมาตรฐานท่ีเปนไปตามขอกําหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้การ

บรรลุเปาหมายเปนมาตรการของการวัดความสําเร็จและความลมเหลวกอนการประสานงาน เราควร

กําหนดความตองการใหแนชัดวา เราจะประสานงานใหเกิดอะไรหรือเปนอยางไร หรือจะทําใหไดผลลัพธ

อยางไร เพราะหากวาไมมีวัตถุประสงคท่ีชัดเจนเราก็อาจจะประสานงานผิดจากท่ีควรจะเปน โดยท่ัวไปเรา

ประสานงานเพ่ือใหการดําเนินงานมีความสะดวกราบรื่นไมเกิดปญหาขอขัดแยง แตในการประสานงานใน

แตละครั้งหรือในแตละกรณีเราประสานงานโดยวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี้  

1. เพ่ือแจงใหผูซ่ึงมีสวนเก่ียวของทราบ  

2. เพ่ือรักษาไวซ่ึงความสัมพันธอันดี  

3. เพ่ือขอคํายินยอมหรือความเห็นชอบ  

4. เพ่ือขอความชวยเหลือ  

5. เพ่ือขจัดขอขัดแยงอันอาจจะเกิดข้ึน  

ประโยชนของการประสานงาน การประสานงานชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายโดยราบรื่น

และรวดเร็ว ทุกคน ทุกฝาย มีความเขาใจซาบซ้ึงถึงนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยงานไดดียิ่งข้ึน ชวย

ประหยัดเวลา เงิน วัสดุ และสิ่งของตาง ๆ ในการทํางาน ทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ิมผลสําเร็จของงานใหมากข้ึน สรางความกลมเกลียว ความเขาใจอันดีและสามัคคีชวยลดขอขัดแยงใน 

การทํางาน ปองกันการกาวกายหนาท่ี ขจัดปญหาการทํางานซํ้าซอนหรือเหลื่อมล้ํากันกอใหเกิดการทํางาน

เปนทีม สรางความสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน รวมถึงเขาใจถึงขอเท็จจริงและปญหาของหนวยงานอ่ืน 

นําไปสูการกระตุนความคิดสรางสรรคและลูทางการปรับปรุงงาน  

ปจจัยในการประสานงาน ปจจัยท่ีจําเปนตอการประสานงานไมวาจะเปนองคกร หรือหนวยงาน

ประเภทใด มีปจจัยท่ีสําคัญ ดังนี้  

1. คน หมายถึง ผูซ่ึงจะทําใหงานเปนผลข้ึนมา การประสานงานท่ีแทจริง คือการประสานคนให

รวมใจรวมกําลังงานดวยการนําเอาความสามารถของคนมาทําใหเกิดผลงานในจุดมุงหมายเดียวกัน 

ความสามารถของคนพิจารณาไดสองดานคือทางดานความรูและดานความสัมพันธกับผูอ่ืน ผูประสานงาน



19 
 

 

ตองมีความรูความสามารถและการมองการณไกล มีมนุษยสัมพันธดีมีทัศนคติท่ีดีตอกัน ผูรวมงานทุกฝาย

เขากันไดดีมีการพบปะหารือกันอยูเสมอ  

2. เงิน หมายถึง ตัวเงินและสิ่งอ่ืนซ่ึงสามารถใชเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนได ในการ

ประสานงานจะตองมีกําลังเงินสนับสนุนการปฏิบัติงาน  

3. วัสดุ หมายถึง สิ่งของเครื่องมือและเครื่องใชตางๆ ในการประสานจะตองมีวัสดุอุปกรณชวยใน

การประสานงานอยางพอเพียง  

4. วิธีการทํางาน หมายถึง การบริหารงานใหสามารถบรรลุผลสําเร็จตามจุดประสงคท่ีกําหนดเปน

เปาหมายไว มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหชัดเจน มีการมอบหมายงานและการ

ควบคุมงาน การติดตอสื่อสาร การประสานงานอาจจะทําไดหลายวิธีซ่ึงแตละวิธียอมใหผลแตกตางกันไป

สุดแตเง่ือนไขของสถานการณท่ีผิดแผกกัน อาจมีการประสานงานดวยระบบ หรือประสานงานดวยคนหรือ

อาจใชท้ังระบบและคนควบคูกันไป การประสานงานอาจมีบุคคลคนเดียวเปนผูประสานงาน เพ่ือความ

คลองตัว และการตัดสินใจแกปญหาท่ีรวดเร็วฉับไว แตถาเปนงานท่ีมีระบบซับซอนและขอบเขตกวางขวาง

เกินกวาท่ีคนเพียงคนเดียวจะประสานงานไดก็ตองจัดต้ังเปนคณะผูประสานงาน โดยพิจารณาบุคคลจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันทํางานในรูปแบบคณะกรรมการ  

อยางไรก็ดีการประสานงาน อาจกระทําไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

- วิธีประสานงานอยางเปนทางการ หมายถึง มีแบบพิธีท่ีตองปฏิบัติเชน มีหนังสือติดตอหรือตอง

แจงใหคณะกรรมการเฉพาะกิจรับรูและขอความเห็นชอบทําเปนลายลักษณอักษร หรือการเสนอรายงาน

เปนลําดับข้ัน เปนตน  

- วิธีประสานงานอยางไมเปนทางการ หมายถึง การประสานงานอยางไมมีพิธีรีตอง เพียงแตทํา

ความตกลงใหทราบถึงการท่ีจะปฏิบัติใหเปนไปในจังหวะเวลาเดียวกันดวยจุดประสงคเดียวกัน การดําเนิน 

การจะอาศัยความใกลชิดสนิทสนมเปนสวนตัวระหวางบุคคลมีการอะลุมอลวยไมมีระเบียบแบบแผน 

การติดตอแบบนี้จะเปนการเผชิญหนาซ่ึงกันและกัน ผลดีก็คือสามารถมีความเขาใจท่ีตรงกันและชัดเจน

ท่ีสุด เพราะสามารถจะซักถามไดเชน การประสานงานดวยวาจาทางโทรศัพทการเขาพบผูท่ีติดตอโดยตรง 

จากท่ีไดกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการประสานงานมี ความสําคัญและเปรียบเสมือนฟนเฟองของ

เครื่องจักรท่ีมีความเหมาะสมกลมกลืนกันทําใหเครื่องจักรทุกชิ้นทุกสวนทํางานอยางราบรื่น องคกรหรือ

หนวยงานท่ีขาดการประสานงานก็เหมือนเครื่องจักรท่ีฟนเฟองชํารุดดําเนินงานไมราบรื่นสงผลให

เครื่องจักรพังทลาย ดังนั้นในหนวยงานการประสานงานจึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการส่ือสารภายในองคกร 

ความหมายการสื่อสาร (communication) การสื่อสารเปนหัวใจของการทําความเขาใจระหวาง

กันของมนุษยในสังคม มนุษยจะทําความเขาใจกันไดตองอาศัยการสื่อสารเพ่ือใหขอมูลถายทอดความรู 

ความคิดความเห็น และประสบการณซ่ึงกันและกัน เพ่ือใหสามารถอยูรวมกันไดอยางสงบสุข อีกท้ังการ

สื่อสารยังชวยใหมนุษยพัฒนาปญญาและความคิดสรางสรรคไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด  

มีการนิยามและความหมายของคําวา “การสื่อสาร (communication)” ไวอยางหลากหลาย 

ดังนี้  

เนตรพัณณา ยาวิราช (2553) ไดใหความหมายของการสื่อสาร “เปนกระบวนการสื่อขอมูลซ่ึงกัน

และกันระหวางบุคคลตาง ๆ ไมวาจะเปนระหวางผูบริหารและระหวางพนักงาน การสื่อสารเก่ียวของกับ

ขาวสารของบุคคลหนึ่งหรือกลุมคนท่ีตองการสื่อเพ่ือใหทุกคนเขาใจในขาวสารนั้น” 

สมพร สุทัศนีย (2544) ไดใหความหมายวาเปนกระบวนการถายทอดขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง 

ตลอดจนความตองการ อารมณ ความรูสึกจากผูสงไปยังผูรับเพ่ือใหเขาใจตรงกัน  

วันชัย มีชาติ (2548) อางอิงมาจาก Judith R. Gordon and associates. 1990 : 139) สรุปวา 

“การสื่อสารเปนกระบวนการติดตอสงผานขอมูล ความคิด ความเขาใจ หรือ ความรูสึกระหวางบุคคล ซ่ึงมี

องคประกอบ 4 ประการ คือ ผูสงสาร สาร สื่อ และผูรับสาร” 

ความหมายการส่ือสารภายในองคกร  

ศุภมน อนุศาสนนันท (2549) ไดสรุปวาการสื่อสารในองคกรเปนการถายทอดขอมูลขาวสารตางๆ 

ระหวางบุคลากรหรือหนวยงานตาง ๆ ภายในองคกร ผานรูปแบบวิธีการสื่อสารตาง ๆ เพ่ือใหเกิดการรับรู

และความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติตน ซ่ึงจะเปนผลใหองคกรและบุคลากรในองคกรบรรลุวัตถุประสงค

และเปาหมายท่ีไดตั้งไว เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

อรอนงค สวัสดิ์บุรี (2555) ใหความหมายวาคือ การถายทอดสารจากคนสงสารไปสูคนท่ีรับสาร 

โดยผานสื่อ หรือชองทางตางๆ เชน สื่ออิเล็กทรอนิกส จดหมาย กริยาท่ีแสดงออกมา หรือทาทางตางๆ 

เปนตน และคนท่ีรับสารตองตีความหมายใหตรงกับวัตถุประสงคของผูสงสาร 

จากการใหความหมายของการสื่อสารขางตน จะเห็นไดวาสิ่งหนึ่งท่ีความหมายเหลานี้ มีอยูรวมกัน

คือ การสื่อสารของมนุษยต้ังอยูบนหลักของความสัมพันธ (Relationship) คือในการสื่อสารนั้นตองมี

ผูเก่ียวของ 2 ฝาย ฝายหนึ่งทําหนาท่ีเปนผูสงสาร อีกฝายหนึ่งทําหนาท่ีเปนผูรับสาร ท้ังสองฝายมีความ

เก่ียวพัน (สัมพันธ) กัน  

จึงพอจะสรุปไดวา “การสื่อสาร” คือ กระบวนการของการถายทอดสาร (Message) จากบุคคล

ฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวา ผูสงสาร (Source) ไปยังอีกบุคคลอีกฝายหนึ่ง ซ่ึงเรียกวา ผูรับสาร (Receiver) โดย

ผานสื่อ (Channel) โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งในสภาพแวดลอมหนึ่ง ๆ จนเกิดการเรียนรูความหมายในสิ่งท่ี
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ถายทอดรวมกันและตอบสนองตอกันไดตรงตามเจตนาของท้ังสองฝาย ซ่ึงอาจมีลักษณะเปนการสื่อสาร

ระหวางบุคคลและการสื่อสารขององคกร สวน“การสื่อสารในองคกร” คือ การถายทอดขอมูลขาวสาร

ตางๆ ระหวางสมาชิกภายในองคกร ภายใตรูปแบบและวิธีการสื่อสารตาง ๆ เพ่ือสรางการรับรูและความ

เขาใจรวมกัน เก่ียวกับการปฏิบัติของคนในองคกร  

ประเภทการส่ือสารภายในองคกร  

การสื่อสารภายในองคกรสามารถแบงประเภทออกเปน 4 ประเภท คือตามทิศทางการสื่อสาร 

ตามลักษณะของการใช ตามสัญลักษณท่ีใชในการสื่อสารและตามชองทางเดินของขาวสาร (เรวัตร สมบัติ

ทิพย. 2543)  

1. จําแนกตามทิศทางการส่ือสาร แบงออกเปน 2 แบบ คือ  

1.1 การสื่อสารทางเดียว (One – Way Communication) หมายถึง การสื่อสารท่ีผูสงสารหรือ 

ผูบังคับบัญชา ถายทอดขาวสารหรือคําสั่งสูผูรับสารหรือผูใตบังคับบัญชามีลักษณะเปนเสนตรง ไมมีการ

ยอนกลับหรือดูปฏิกิริยาของผูรับสารซ่ึงการสื่อสารแบบนี้จะมีลักษณะ เปนไปในรูปของนโยบายคําสั่งของ

ผูบริหารระดับสูงสูผูใตบังคับบัญชาท่ีอาจจะผานสื่อในประกาศตางๆ หรือสื่อมวลชนเสนอขาวสารสู

ประชาชนหรือรายงานขาวสารขององคกรตางๆ เปนตน ผูสงสารมีบทบาทในฐานะเปนผูกระทํา (active) 

การถายทอดสารและความคิดไปยังผูรับสาร โดยมีความตั้งใจท่ีจะกระทําการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ

ความคิดบางอยางของผูรับสารใหเปนไปตามความตองการของตน ผูรับสารจึงอยูในสถานะของผูถูกบังคับ

ใหรับสาร  

1.2 การสื่อสารสองทาง (Two – Way Communication) หมายถึง การสื่อสารท่ีผูสงสารและ

ผูรับสารสามารถสงขาวสาร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันและกัน การสื่อสารสองทาง ผูสงสาร

จะใหความสนใจกับปฏิกิริยาโตกลับของผูรับสาร (Feedback) ซ่ึงนับวาเปนสิ่งท่ีจําเปนมาก สําหรับการ

บริหารเปรียบเสมือนหัวหนา ท่ีทําหนาท่ีเปนท้ังผูสงสารและผูรับสารจากลูกนองในขณะเดียวกันนั้นเอง 

การเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความคิดเห็นและความเขาใจในเรื่องตางๆ นับเปนการลด

ชองวางของการสื่อสารท่ีตีความหมายเปนคนละทิศคนละทาง ประการสําคัญการสื่อสารสองทางสามารถ

สรางขวัญ และการมีสวนรวมในงาน ความรูสึกเปนเจาของงานของผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงรูปแบบการสื่อสาร

สองทางระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาหรือเพ่ือนรวมงาน จะออกมาในลักษณะของการประชุม

หรือปรึกษาหารือผูรวมกระทําการสื่อสารจะแสดงกิริยาสลับ ผลัดเปลี่ยนกัน (transaction) อยูตลอดเวลา  

2. จําแนกตามประเภทของการใช แบงออกเปน 2 แบบ ดังนี้  

2.1 การสื่อสารแบบเปนทางการ (Formal Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสารท่ีมี

ระเบียบแบบแผน มีขอกําหนดวางไวชัดเจน มักมีลักษณะท่ีคํานึงถึงบทบาท หนาท่ีและตําแหนงระหวาง

ผูรับสารและผูสงสารซ่ึงจะมีลักษณะเปนระเบียบแบบแผนชัดเจน อาจจะเปนการสื่อสารท่ีมีลายลักษณ 



22 
 

 

อักษร เชน ใบประกาศแจงนโยบายหรือผลกาวหนาขององคกร บันทึกตางๆ หรืออาจจะเปนการสื่อสารท่ี

ไมใชลายลักษณอักษร เชน การสั่งงานโดยตรง หรือใชโทรศัพทสั่งงาน ตัวอยางของการติดตอสื่อสารแบบนี้

ท่ีเห็นไดชัด คือ การติดตอสื่อสารในทางราชการท่ีตองการใหกระทําเปนลายลักษณอักษร หรือเปนระเบียบ

แบบแผนและธรรมเนียมบริหารราชการเปนสวนใหญ  

2.2 การสื่อสารแบบไมเปนทางการ (Informal Communication) หมายถึง การติดตอสื่อสารกับ

บุคคลอ่ืน โดยไมพิจารณาถึงตําแหนงในองคการมีท้ังจากเบื้องบนลงสูเบื้องลาง เบื้องลางสูเบื้องบนตาม

แนวนอน และขามสายงาน โดยพิจารณาถึงความสัมพันธทางตําแหนงนอยมาก เนื่องจากขาวสารท่ีไมเปน

ทางการและขาวสารสวนตัวเกิดข้ึนจากความเก่ียวพันระหวางบุคคล ทิศทางของขาวสารจึงไมอาจ

คาดคะเนได  

3. จําแนกตามสัญลักษณท่ีใชในการติดตอส่ือสาร แบงออกเปน 2 แบบ ดังนี้ 

3.1 การสื่อสารแบบวัจนะ (Verbal Communication) หมายถึงการสื่อสารท่ัว ๆ ไปท่ีอาศัยคํา 

(Word) หรือเลขจํานวน (Number) หรือการเนน (Punctuation) เปนสัญลักษณของขาวสารสัญลักษณนี้

อาจเปนในรูปภาษาพูด ภาษาเขียน หรือภาษาคณิตศาสตรก็ได เพ่ือใชในการสื่อสารใหผูอ่ืนเขาใจ สามารถ

สื่อความหมายไดอยางชัดเจน ผูรับไดรับขาวสารตรงตามท่ีผูใหขาวสารตองการ ดังนั้น การสื่อสารแบบ 

วัจนะจึงเปนการใชถอยคําวาจาหรือลายลักษณ อักษรท่ีมีลักษณะสามารถตีความไดโดยตรงหรือโดยออม  

3.2 การสื่อสารเชิงอวัจนะ (Nonverbal Communication) เปนการสื่อสารท่ีใชสัญลักษณอยาง

อ่ืนซ่ึงไมใชภาษาพูดหรือภาษาเขียนในการสื่อสารแตเปนภาษาท่ีรับรูและเขาใจกันในแตละสังคม การ

สื่อสารประเภทนี้แบงเปน 2 ประเภท คือการสื่อสารเชิงอวัจนะท่ีกําหนดความหมายโดยมนุษย หมายถึง

การสื่อสารท่ีใชสัญลักษณ ท่ีเปนรับรูหรือเขาใจกัน โดยอาศัยภาษาท่ีมนุษยเปนผูใหความหมายกับ

สัญลักษณนั้นๆ อันไดแก ภาษาทาทาง (Action Language) เปนการถายทอดสารไปยังผูรับสารโดยใช

กริยาทาทางของคนท่ีเปนเครื่องหมายท่ีเขาใจกัน เชน นัยนตา ก็สามารถสื่อความหมายใหรับรูถึง

ความสัมพันธ นอกจากนี้ภาษาทาทางยังรวมถึงระยะทางหรือระยะหางในการสื่อสารอีกดวย เชน คนท่ีมี

ตําแหนงงานต่ําเปนผูใตบังคับบัญชาจะนั่งทํางานรวมกันซ่ึงมีเนื้อท่ีแตละคนนอย สวนคนท่ีมีตําแหนงงาน

สูงเปนผูบังคับบัญชาจะนั่งทํางานในหองทํางานท่ีมีขนาดใหญ หรือมีหองทํางานแยกออกไปตางหากจึงทํา

ใหทราบไดโดยไมจําเปนตองถามบุคคลใดก็ได และภาษาเครื่องหมาย (Sign Language) เปนการใช

เครื่องหมายท่ีเปนการตกลงกันหรือยอมรับกันโดยท่ัวไป วาเปนเครื่องมือในการถายทอดสาร เชน 

เครื่องหมายจราจรสัญญาณไฟจราจร หรือภาพท่ีเปนเครื่องหมาย เชน หองน้ําชาย หองน้ําหญิง จะมีภาพ

ติดไวทําใหทราบวาหองน้ําใดเปนหองน้ําสําหรับเพศใด ดังนั้น เครื่องหมายท่ีใชสื่อสารกันจะตองเปน

ลักษณะเปนสากล และภาษากําหนดความหมายใหกับวัตถุท่ัวไป เปนการกําหนดความหมายใหกับสิ่งตางๆ 

ใหคนบางกลุมบางสังคม การสื่อสารอวัจนะท่ีกําหนดความหมายโดยธรรมชาติ โดยมีนักวิชาการไดแบง 
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ประเภทของการสื่อสารเชิงอวัจนะออกเปนการสื่อสารโดยใชภาษาเครื่องหมาย เชน สัญญาณจราจร 

สัญญาณควันไฟ สัญญาณเสียงกลอง เม่ือผูรับสารไดรับสารประเภทเครื่องหมายนี้จะ มีปฏิกิริยาโตตอบใน

ลักษณะเดียวกันการสื่อสารโดยใชภาษาสัญลักษณ ไดแก ธงชาติ พระพุทธรูป ความดี ความชั่ว เปนตน  

4. จําแนกตามชองทางเดินของสาร แบงเปน 2 ประเภท คือ  

4.1 การสื่อสารตามแนวดิ่งหรือการสื่อสารจากบนลงลาง (Vertical Dimension or Hierarchical 

Effects, Downward Communication) ซ่ึงแบงออกไดดังนี้ คือ การสงขาวสารจากตําหนงท่ีสูงกวามายัง

ตําแหนงท่ีต่ํากวา เปนลักษณะการเคลื่อนท่ีของขาวสารไปตามสายการบังคับบัญชาจากผูบังคับบัญชาลง

ไปยังผูใตบังคับบัญชา การสื่อสารแบบนี้เปนไปในรูปการแจงนโยบายระเบียบ ขอบังคับ คําเตือน คําสั่ง 

คํายืนยัน การซักซอมความเขาใจ หรือการใหขาวเพ่ือการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปจะใชชองทางการสื่อสาร

ดังตอไปนี้ คือ การสั่งงานตามลําดับชั้น โปสเตอรและกระดานปดประกาศ วารสารของบริษัท จดหมายถึง

พนักงานโดยตรง คูมือพนักงาน รายงานประจําป ระบบการสือ่สารทางเครือ่งกระจายเสียง ขาวสารท่ีใสใน

ซองเงินเดือน สหภาพแรงงาน และการประชุมกลุม  

4.2 การติดตอสื่อสารจากลางข้ึนบน (Upward Communication) หมายถึง การสงขาวสารจาก

ระดับตํ่ากวา (ผูอยูใตบังคับบัญชา) ไปยังระดับสูงกวา (ผูบังคับบัญชา) เปนลักษณะกลับกันกับแบบแรก 

คือผูใตบังคับบัญชาเปนผูสงขาวสารยอนกลับไปหาผูใตบังคับบัญชาซ่ึงเปนผูรับการสื่อสารแบบนี้ ขาวสาร

มักเปนไปในรูปการรายงานผลการปฏิบัติงาน อุปสรรคขอขัดของในการปฏิบัติงานขอเสนอแนะ การ

ปรึกษาหารือ และการรองทุกข เปนตน ชองทางท่ีจะสื่อสารจะมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ การประชุมกลุม 

การรองทุกข การเรียกรอง การปรึกษาหารือ การสัมภาษณพนักงานท่ีออกสหภาพแรงงาน  

4.3 การติดตอสื่อสารในแนวนอน หรือแนวทะแยง (Horizontal Communication or Lateral 

Communication) หมายถึง ลักษณะการเดินทางของขาวสารระหวางผู ท่ี มีตําแหนงเสมอกัน หรือ

ใกลเคียงกันในสายงานเดียวกัน และขามสายงานโดยอาศัยความสัมพันธสวนตัว มักเปนการขอคําแนะนํา

และขอมูล เปนการประสานงานอยางไมเปนทางการ เปนการติดตอสื่อสารท่ีไมข้ึนอยูกับสายการบังคับ

บัญชา เปนการแลกเปลี่ยนขาวสารและความคิดเห็นกันระหวางผูรวมงานหรือระหวางหนวยงานท่ีอยูใน

องคกรเดียวกันเชน การปรึกษาหารือระหวางผูบริหารระดับเดียวกัน โดยท่ัวไปจะมีการสื่อสาร เชน การ

ประชุมกลุมหนังสือเวียน และบันทึกโตตอบ การรวมมือ การประสานงาน เปนตน  

กลาวโดยสรุป การจําแนกประเภทตาง ๆของการสื่อสารในองคกร จุดหลักมีเพียง 2 ประเภท คือ 

การสื่อสารทางเดียวกับการสื่อสารสองทาง นอกนั้นเปนการแบงรายละเอียดยอย ท่ีมีเกณฑการพิจารณา

จากตําแหนงรูปแบบและวิธีการ กลาวคือ การสื่อสารทางเดียว คือ การสื่อสารจากบนลงลาง สวนการ

สื่อสารสองทาง คือการสื่อสารท้ังจากบนลงลาง และลางข้ึนบน ท้ังนี้จากการสื่อสารบนลงลางหรือการ

สื่อสารจากลางข้ึนบน อาจใชรูปแบบการสื่อสารอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได ข้ึนอยูกับ 
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เหตุการณและเวลา ในขณะเดียวกันระหวางการสื่อสารอาจใชวิธีการสื่อสารท้ังวัจนะหรืออวัจนะควบคูกัน

ไปก็ได ในทางปฏิบัติสมาชิกภายในองคกรทุก ๆ องคกร จะใชการสื่อสารลักษณะผสมผสานทุกประเภท 

ท้ังนี้เพ่ือใหความเขาใจรวมกันในการปฏิบัติงานอันเปนผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู

จุดหมายเดียวกัน นั่นคือ ประสิทธิภาพของงาน และความพึงพอใจของสมาชิกในองคกร  

 

2.6 หลักเกณฑการเบิกจายของกระทรวงการคลัง 

1. คาใชจายเดินทางไปราชการ 

1.1 ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไข เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 

9 พ.ศ. 2560  

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 

1.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 

1.อัตราคาเบี้ยเลี้ยง 

ประเภท ระดับ อัตรา :  

บาท/คน 

อํานวยการ 

วิชาการ 

ท่ัวไป 

ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว 

พนักงานราชการ 

ระดับตน 

ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส 

ทุกประเภท 

ทุกประเภท 

 

 

240 

บริหาร 

อํานวยการ 

วิชาการ 

ท่ัวไป 

ระดับตน ระดับสูง 

ระดับสูง 

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

ทักษะพิเศษ 

 

270 

ตารางการเทียบสิทธิลูกจางและพนักงานราชการ  

หนังสือกระทรวงการคลังท่ี กค 0406.6/ว 104 ลว. 22 ก.ย.51 
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ประเภท เทียบเทาราชการประเภท 

ลูกจางทุกประเภท ท่ัวไป -ระดับปฏิบัติงาน 

พนักงานราชการ 

- กลุมบริการ/เทคนิค 

  (รับราชการ 17 ป ข้ึนไป)  

  (ผูท่ีไดรับคาตอบแทนในอัตราสูงสุด  

   ของบัญชีอัตราคาตอบแทน) 

 

ท่ัวไป –ระดับปฏิบัติงาน 

วิชาการ –ระดับชํานาญการพิเศษ  

วิชาการ -ระดับเชี่ยวชาญ 

- กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ  

  (เริ่มรับราชการ -4 ป ) 

  (รับราชการ 5 -10 ป )  

  (รับราชการ 10 ป ข้ึนไป) 

  (ผูท่ีไดรับคาตอบแทนในอัตราสูงสุด  

   ของบัญชีอัตราคาตอบแทน) 

 

วิชาการ -ระดับปฏิบัติการ  

วิชาการ –ระดับชํานาญการ  

วิชาการ –ระดับชํานาญการพิเศษ  

วิชาการ -ระดับเชี่ยวชาญ 

- กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ วิชาการ -ระดับเชี่ยวชาญ 

 

2.อัตราคาเชาท่ีพัก 

คาเชาท่ีพัก (กรณีเหมาจาย) 

ประเภท ระดับ อัตรา(บาท/วัน/คน) 

อํานวยการ  

วิชาการ  

ท่ัวไป  

ลูกจางประจํา/ลูกจางชั่วคราว 

พนักงานราชการ 

ระดับตน  

ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติงานชํานาญงานอาวุโส  

ทุกประเภท  

ทุกประเภท 

 

 

800 

บริหาร  

อํานวยการ  

วิชาการ  

ท่ัวไป 

ระดับตนระดับสูง  

ระดับสูง  

เชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ  

ทักษะพิเศษ 

 

1,200 

การเบิกคาเชาท่ีพักเหมาจาย ไมตองแนบหลักฐานการขอเบิก 
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คาเชาท่ีพัก (กรณีจายจริง) 

ประเภท ระดับ พักเดี่ยว 
(บาท/วนั/คน) 

พักคู 
(บาท/วนั/

คน) 

อํานวยการ  

วิชาการ  

ท่ัวไป  

ลูกจางประจํา/ลูกจาง

ชั่วคราว พนักงานราชการ 

(กรณีเดินทางเปนหมูคณะให

พักรวมกันสองคนตอหน่ึงหอง 

เวนแตมีเหตุจําเปนและ

เหมาะสม) 

ระดับตน  

ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

ปฏิบัติงาน ชํานาญงานอาวุโส  

ทุกประเภท  

ทุกประเภท 

 

 

1,500 

 

 

850 

บริหาร  

อํานวยการ  

วิชาการ  

ท่ัวไป  

(จะเบิกอัตราหองพักเดี่ยวหรือ

หองคูก็ได) 

ระดับตน  

ระดับสูง  

เชี่ยวชาญ  

ทักษะพิเศษ 

 

 

2,200 

 

 

1,200 

บริหาร  

วิชาการ  

(จะเบิกอัตราหองพักเดี่ยวหรือ

หองพักคูก็ได) 

ระดับสูง  

ทรงคุณวุฒิ 

 

2,500 

 

1,400 

การเบิกคาเชาท่ีพักกรณีจายจริงใชหลักฐานประกอบการขอเบิกดังน้ี  

1. กรณีพักโรงแรม ใชใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการของโรงแรม(FOLIO) 

2. กรณีท่ีพักแรมอ่ืน ใชใบเสรจ็รับเงิน ท่ีมีท่ีอยูผูรับเงิน ลายมือช่ือผูรบัเงิน จํานวนเงิน ท่ีไดรับวันท่ีเขาพักและวันท่ีออก 
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3. คายานพาหนะ มีหลักเกณฑการเบิกแบงเปน 3 ลักษณะ คือ  

1.พาหนะรับจาง  

เชน คารถแท็กซ่ี รถจักรยานยนตรับจาง ใหเบิกไดตามหลักเกณฑดังนี้ 

ประเภท/ระดับ หลักเกณฑการเบิก 

บริหาร :ระดับตน , สูง  

อํานวยการ :ระดับตน, สูง  

วิชาการ :ระดับชํานาญการ,  

            ชํานาญการพิเศษ,  

            เชี่ยวชาญ ,  

            ทรงคุณวุฒิ  

ท่ัวไป :ระดับชํานาญงาน , อาวุโส 

1. ไป - กลับระหวางท่ีพักหรือท่ีปฏิบัติราชการถึงสถานีรถ

ประจําทาง/ สถานท่ีจัดยานพาหนะเพ่ือเดินทางไปราชการ

ภายในจังหวัดเดียวกัน  

- ถาขามเขตจังหวัด 

• เขตติดตอหรือผาน กทม. เท่ียวละไมเกิน 600 บาท   

• เขตติดตอจังหวัดอ่ืน เท่ียวละไมเกิน 500 บาท  

2. การเดินทางไป - กลับระหวางท่ีอยูท่ีพักกับสถานท่ีปฏิบัติ

ราชการในจังหวัดเดียวกันไมเกินวันละ 2 เท่ียว  

3. การเดินทางไปราชการในเขตกรุงเทพหานคร 

วิชาการ :ระดับปฏิบัติการ  

ท่ัวไป : ระดับปฏิบัติงาน  

ลูกจางประจํา/ชั่วคราว  

พนักงานราชการ 

1. เบิกไดเม่ือไมมีรถประจําทาง  

2. กรณีมีรถประจําทาง แตมีความจําเปนตองใชรถรับจาง 

เชน กรณีมีสัมภาระ เดินทางเชาตรู หรือเดินทางยามคํ่าคืน 

ใหชี้แจงเหตุผลเพ่ือขออนุมัติ และใชหลักเกณฑเดียวกันกับ

ระดับ 6 ข้ึนไป 

หลักฐานประกอบการเบิกคาพาหนะรับจาง ใชใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงิน 

2. พาหนะประจําทาง หมายถึง รถไฟ รถโดยสารประจําทาง เครื่องบิน เรือ และยานพาหนะ อ่ืนท่ี

ใหบริการขนสงแกบุคคลท่ัวไปเปนประจํา มีเสนทาง คาโดยสารและคาระวางท่ีแนนอน หลักเกณฑการ

เบิกคาพาหนะประจําทางใหเบิกไดตามจายจริงแตไมเกินสิทธิ ดังนี ้

 

ผูมีสิทธิ 

สิทธิการเบิก 

รถโดยสาร

ประจาํทาง 

รถไฟ เครื่องบิน 

- ขาราชการ วิชาการ  

  ระดับปฏิบัติการ  

  ท่ัวไป ระดับปฏบัิติงาน 

- พนักงานราชการ  

   (ยกเวน กลุมเช่ียวชาญ) 

- ลูกจางทุกประเภท 

 

 

ตามจายจริง ตั้งแตชั้นท่ี 2 นั่ง/นอน

ปรับอากาศลงมา 

ไมมสีิทธิ 

(ยกเวนกรณมีีความจําเปน

เรงดวนเพ่ือ ประโยชนแก

ทางราชการ และไดรับ

อนุมัติจาก อธิบดี) 
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ผูมีสิทธิ 

สิทธิการเบิก 

รถโดยสาร

ประจําทาง 

รถไฟ เครื่องบิน 

- ขาราชการ  

  อํานวยการ ระดับตน  

  วิชาการ ระดับชํานาญการ,  

  ชํานาญการพิเศษ  

 ท่ัวไป ระดับชํานาญงาน อาวุโส 

ตามจายจริง ตามจายจริง ชัน้ประหยัด 

- ขาราชการ  

  อํานวยการ ระดับสูง  

   วิชาการ ระดับเช่ียวชาญ 

-พนักงานราชการ  

  กลุมเช่ียวชาญพิเศษ 

ตามจายจริง ตามจายจริง ชัน้ประหยัด 

(มาตรการประหยัด) 

- ขาราชการ  

 บริหาร ระดับตน , สูง  

  วิชาการ ระดับทรงคณุวุฒิ 

ตามจายจริง ตามจายจริง ชั้นธุรกิจหรือต่ํากวา 

1. คารถโดยสารประจาํทางรถไฟ ถาไมอาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผูใหบริการได ใหผูเดินทางใชใบรับรองแทน

ใบเสร็จรับเงิน 

 2. คาโดยสารเครื่องบิน ใชหลักฐาน (ตามหนังสือท่ี กค 0409.6/ว 101 ลว.9 กย.47) 

     2.1 มีหนังสือใหออกบัตรโดยสารใหกอน ใชใบแจงหน้ี 

     2.2 การจายเงิน ใชใบเสร็จรบัเงิน,กากบัตรโดยสาร 

     2.3 กรณีซื้อ E-ticket ใช Itinery Receipt 

 

3. พาหนะสวนตัว หมายถึง รถยนตสวนบุคคล หรือรถจักรยานยนตสวนบุคคลท่ีมิใชของทางราชการ โดย

มีข้ันตอนดังนี้ 

1. เม่ือไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ กอนการเดินทางตองทําบันทึกชี้แจงเหตุผลท่ีตองใช

ยานพาหนะสวนตัวเสนอผานหัวหนาหนวยควบคุมยานพาหนะใหรับรองคํานวณระยะทางของกรมทาง

หลวง ตรงและสั้นท่ีสุด แลวใหผูมีอํานาจอนุมัติเพ่ือท่ีจะขอเบิกเงินชดเชย  

2. อัตราเงินชดเชยในการใชพาหนะสวนตัวในการเดินทางไปราชการ  

ประเภท กิโลเมตร : บาท 

รถยนตสวนบุคคล 4 

รถจักรยานยนตสวนบุคคล 2 

หลักฐานการเบิก ใชใบรับรองแทนใบเสร็จ 
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4. การนับเวลาคาเบี้ยงเลี้ยงเดินทาง 

ระดับ ช่ัวโมง หลักฐานการเบิก 

12 ชั่วโมงข้ึน นับเปน 1 วัน จายจริง 

ไมถึง 12 ข่ัวโมง ไป-กลับ นับเปนครึ่งวัน (6 ชั่วโมงข้ึนไป) จายจริง หาร 2 

พักแรม นับเวลา 24 ชั่วโมงข้ึนไป นับเปน 1 วัน จายจริง 

มีเลี้ยงอาหารกลางวันให  

หักคาอาหารออก 1 ใน 3 (อบรม) 

จายจริง หักคาอาหาร 

 

5.คาใชจายอ่ืนท่ีจําเปนในการเดินทางไปราชการ 

ประเภท รายการ การเบิก หลักฐานการเบิก 

รถยนตราชการ คาทางดวน/คาน้ํามัน

รถ/บัตรเติมน้ํามันรถ

ราชการ 

จําเปนจาย

จริง และ

ประหยัด 

ใบเสร็จรับเงิน/ใบรับรองแทนใบเสร็จ 

รถจางเหมา คาทางดวน เบิกไมได ดําเนินการตามระเบียบพัสด ุ

รถยนตสวนบุคคล คาทางดวน เบิกไมได ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

รถ TAXI คาทางดวน เบิกไมได ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

 

2. คาใชจายเดินทางไปราชการตางประเทศ 

2.1 ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2548 

และ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553  

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550  

และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

3. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ีกค 0409.6/ว.42 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2550 
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2.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัต ิ

1. อัตราคาเบี้ยเลี้ยงเหมาจาย 

ระดับ อัตรา (บาท/วัน/คน) 

ท่ัวไป : ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 

วิชาการ : ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ 

อํานวยการ : ระดับตน ผูอํานวยการกอง 

2,100 

 

ท่ัวไป : ทักษะพิเศษ 

วิชาการ : ผูเชี่ยวชาญ ทรงคุณวุฒิ 

อํานวยการ : ระดับสูง ผูอํานวยการสํานัก 

บริหาร : หัวหนาสวนราชการ รองหัวหนาสวนราชการ 

3,100 

 

 

2. อัตราคาท่ีพัก 

 

ระดับ 

ประเทศ(กลุม) 

ก ข ค 

พักเดี่ยว พักคู พักเดี่ยว พักคู พักเดี่ยว พักคู 

ท่ัวไป : ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน 

วิชาการ : ปฏิบัติการ ชํานาญ

การ ชํานาญการพิเศษ 

อํานวยการ : ระดับตน 

ผูอํานวยการกอง 

7,500 5,250 5,000 3,500 3,100 2,150 

ท่ัวไป : ทักษะพิเศษ 

วิชาการ : ผูเชี่ยวชาญ 

ทรงคุณวุฒิ 

อํานวยการ : ระดับสูง 

ผูอํานวยการสํานัก 

บริหาร : หัวหนาสวนราชการ 

รองหัวหนาสวนราชการ 

10,000 - 7,000 - 4,500 - 
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3. มีสิทธิเบิกเพ่ิม 

กลุม ประเทศ 

กลุม ก ไมเกินรอยละ 40 ญี่ปุน ฝรั่งเศส รัสเซีย สวติเซอรแลนด อิตาลี 

กลุม ข ไมเกินรอยละ 25 เบลเยี่ยม สเปน เยอรมนี อเมริกา บริเตนใหญ ไอรแลนดเหนือ โปรตเุกส 

สิงคโปร 

กลุม ก ข และ ค ประกอบดวย ประเทศ รัฐ เมือง ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

 

3. คาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา 

3.1 ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง 

ประเทศ พ.ศ. 2549 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2552 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555  

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุดท่ี กค.0406.4/ว.5 ลงวันท่ี 14 มกราคม 2556 เรื่อง 

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันต่ํา ป 2556 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2560 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 0405.2/ว395 ลงวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 

 

3.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 

1.อัตราคาวิทยากร 

การฝกอบรม บุคลากรของรัฐ มิใชบุคลากรของรัฐ 

1. ประเภท ก ไมเกิน ชม.ละ 800 ไมเกิน ชม.ละ 1,600 

2. ประเภท ข/บุคคลภายนอก ไมเกิน ชม.ละ 600 ไมเกิน ชม.ละ 1,200 

 

2. อัตราคาอาหาร สําหรับการจัดฝกอบรม/สัมมนา (ในประเทศ) 

ประเภทการฝกอบรม 

(สถานท่ีราชการ) 

อัตรา คาอาหารวาง และ

เครื่องดื่ม (บาท:ม้ือ:คน) ครบม้ือ ไมครบม้ือ 

1. ประเภท ก ไมเกิน 850  ไมเกิน 600 35 

2. ประเภท ข ไมเกิน 600 ไมเกิน 400 35 

3. บุคคลภายนอก ไมเกิน 500 ไมเกิน 300 35 
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ประเภทการฝกอบรม 

(สถานท่ีเอกชน) 

อัตรา คาอาหารวาง และ

เครื่องดื่ม (บาท:ม้ือ:คน) ครบม้ือ ไมครบม้ือ 

1. ประเภท ก  ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 850 50 

2. ประเภท ข  ไมเกิน 950 ไมเกิน 700 50 

3. บุคคลภายนอก ไมเกิน 800 ไมเกิน 600 50 

 

3. อัตราคาเชาท่ีพัก(ในประเทศ) 

ประเภทการฝกอบรม 

(สถานท่ีราชการ) 

อัตรา 

พักเดี่ยว พักคู 

1. ประเภท ก ไมเกิน 2,400 ไมเกิน 1,300 

2. ประเภท ข ไมเกิน 1,450 ไมเกิน 900 

3. บุคคลภายนอก ไมเกิน 1,200 ไมเกิน 750 

การจัดท่ีพัก ประเภท ก จัดใหพักหองพักคนเดียวได / การฝกอบรมประเภท ข ใหจัดเขาพัก 2 คน ตอหอง 

สวนประธาน แขกผูมีเกียรติ ผูติดตาม และวิทยากร จัดใหพักตามความเหมาะสม 

 

4. อัตราคาอาหารในตางประเทศ 

เบิกแบบเหมาจายทุกระดับในอัตรา 2,500 บาท/คน/วัน 

 

5. อัตราคาเชาท่ีพัก(ในตางประเทศ) 

ระดับ 

ประเภท 

ก ข ค 

พักเดี่ยว พักคู พักเดี่ยว พักคู พักเดี่ยว พักคู 

ก ไมเกิน 8,000  ไมเกิน 5,600 ไมเกิน 5,100  ไมเกิน 3,900  ไมเกิน 3,600  ไมเกิน 2,500 

ข ไมเกิน 6,000  ไมเกิน 4,200 ไมเกิน 4,000 ไมเกิน 2,800 ไมเกิน 2,400 ไมเกิน 1,700 

 

6. คาเบี้ยเลี้ยง 

1. ไมจัดอาหารท้ัง 3 ม้ือ จายเหมาจายไมเกิน 240 บาท/วัน/คน  

2. จัดอาหารให 2 ม้ือจายไมเกิน 80 บาท/วัน/คน  

3. จัดอาหารให 1 ม้ือจายไมเกิน 160 บาท/วัน/คน 

** ใหนับเวลาตั้งแตออกจากท่ีอยู/ท่ีทํางาน จนกลับถึงท่ีอยู/ท่ีทํางาน  

       ใหนับ 24 ช่ัวโมงคิดเปน 1 วัน ถาเศษเกินกวา 12 ช่ัวโมง คิดเปน 1 วัน  

       ใหลดคาเบ้ียเลี้ยงตามจํานวนท่ีมีการจัดเลีย้งอาหาร 
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7.คาพาหนะ  

เบิกจายตามสิทธิของขาราชการประเภทท่ัวไป 

 

8.สรุปคาใชจายในการฝกอบรม/สัมมนา 

ลําดับ รายการ อัตรา 

1 การใชและตกแตงสถานท่ี จายจริงและประหยัด 

2 พิธีเปด-ปดการฝกอบรม จายจริงและประหยัด 

3 คาวัสดุ เครื่องดื่ม อุปกรณ จายจริงและประหยัด 

4 ประกาศนียบัตร จายจริงและประหยัด 

5 คาถายเอกสาร,คาพิมพเอกสาร และสิ่งพิมพ จายจริงและประหยัด 

6 คาหนังสือผูรบัเขาการฝกอบรม จายจริงและประหยัด 

7 คาใชจายในการติดตอสื่อสาร จายจริงและประหยัด 

8 คาเชาอุปกรณ จายจริงและประหยัด 

9 คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม จายจริงและประหยัด 

10 คาของสมนาคุณดูงาน ไมเกินแหงละ 1,500 

11 คาของสมนาคุณวิทยาการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 

12 คาอาหาร ตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 

13 คาเชาท่ีพัก ตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 

14 คาพาหนะ (สวนราชการ ประจําทาง 

 จางเหมา) 

- คาน้ํามันเชื้อเพลิง 

- ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

- ตามระเบียบพัสดุ 

15 คาลงทะเบียน คาธรรมเนียมธนาคาร ตามจายจริง หากมีการรวมคาอาหาร ท่ีพัก 

พาหนะ ใหงดเบิกคาใชจายดังกลาว หรือเบิก

เฉพาะสวนไมไดจัดให 

 

4. คาใชจายในการจัดประชุมราชการ 

4.1 ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ีกค 0409.6/ว.42 ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2550  

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ีกค 0406.4/20123 ลงวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2552  

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ีกค 0406.4/840 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2556  

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ีกค 0406.4/ว 137 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
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4.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัติ 

1. อัตราคาอาหารคาอาหารวางและเครื่องดื่ม 

ประเภทรายจาย สถานท่ีของรัฐ 

(ไมเกิน : บาท/ม้ือ/คน) 

สถานท่ีเอกขน 

(ไมเกิน : บาท/ม้ือ/คน) 

คาอาหาร 120 120 

คาอาหารวางและเครื่องดิ่ม 35 50 

หากไมสามารถเบิกจายตามอัตราท่ีกําหนดใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาเบิกจาย  

โดยคํานึงถึงความจําเปน เหมาะสมและประหยัด 

**ท้ังน้ีการประชุมราชการควรจัดในสถานท่ีราชการ 

 

2. อัตราคาพาหนะ 

 

ประเภท 

คาแท็กซ่ี เครื่องบิน ชดเชยคาพาหนะ 

ภายใน 

จังหวัด 

ภายใน 

จังหวัด 

(เท่ียวละไมเกิน) 

เขตติดตอ  

จังหวัดอื่น  

(เท่ียวละไมเกิน) 

รถยน

ต 

กม.ละ 

จักรยานยนต 

กม.ละ 

ทั่วไป- ชํานาญงานขึ้นไป จายจริง 600 500 ชั้นธรรมดา 

ตามจายจริง 

4 2 

วิชาการ –ชํานาญการขึ้นไป จายจริง 600 500 ชั้นธรรมดา 

ตามจายจริง 

4 2 

อํานวยการระดับตน 

ระดับสูง 

จายจริง 600 500 ชั้นธุรกิจ 

ตามจายจริง 

4 2 

บริหารระดับตน ระดับสูง จายจริง 600 500 ชั้นธุรกิจ 

ตามจายจริง 

4 2 

ขอแตกตางของการประชุมราชการ และการประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมนนา 

การประชุมราชการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมนนา 

1. ไมมีตองเขียนโครงการ 1. ตองเขียนโครงการ/หลักสูตร ท่ีไดรับอนุมัติ  

2. เบิกคาใชจายตามระเบียบคาใชจายใน

การ บริหารงานของสวนราชการ  

พ.ศ. 2553  

2. เบิกคาใชจายตามระเบียบคาใชจายในการฝกอบรม 

การจัดงาน การประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2552  

3. ไมมีคาสมนาคุณวิทยากร 3. เบิกคาสมนาคุณวิทยากรได 

4. คาเบี้ยเลี้ยงเบิกตามสิทธิ  

   (ไมตองหักม้ืออาหาร)  

4. เบิกคาเบี้ยเลี้ยงตามสิทธ ิ 

   (แตตองหักม้ืออาหารตามท่ีผูจัดจัดอาหารให)  

5. คาท่ีพักเบิกเหมาจายได 5. คาท่ีพักตามระเบียบอบรม และใชใบ Folio แนบ 

พรอมดวยใบเสร็จรับเงิน (เบิกเหมาจายไมได)  
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5. คาสมนาคุณวิทยากร 

5.1 ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. คาใชจายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

2. พระราชกฤษฎีกาคาใชจายเดินทางไปราชการ พ.ศ.2526 และเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2548 

(ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2553 

3. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวาง

ประเทศ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2555 

4. หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0502/1904 ลงวันท่ี 17 เมษายน 2534 

 

5.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัต ิ

1.หลักเกณฑและการจายคาสมนาคุณวิทยากร 

แบงได 3 ลักษณะ คือ 

1.การบรรยาย จายไดไมเกิน 1 คน 

2.การอภิปราย/สัมมนาเปนคณะ จายไดไมเกิน 5 คน รวมผูดําเนินการอภิปรายท่ีทําหนาท่ี

เชนเดียวกับวิทยากร 

3. การแบงกลุมฝกปฏบิัติ/ 

แบงกลุมอภิปราย/ทํากิจกรรม 

จายไดไมเกิน กลุมละ 2 คน 

กรณีท่ีมีจาํนวนวิทยากรเกินกวาท่ีกําหนดตองเฉลีย่จายภายในวงเงินท่ีเบิกจายได ตามหลักเกณฑขางตน 

 

2. อัตราคาสมนาคุณวิทยากร 

ระดับการฝกอบรม บุคลากรภาครัฐ ท่ีมิใชบุคลากรภาครัฐ 

ประเภท ก. ไมเกิน ชั่วโมงละ 800 บาท ไมเกิน ชั่วโมงละ 1,600 บาท 

ประเภท ข./บุคคลภายนอก ไมเกิน ชั่วโมงละ 600 บาท ไมเกิน ชั่วโมงละ 1,200 บาท 

กรณีจําเปนตองจายคาสมนาคุณวิทยากรสูงกวาอัตราท่ีกําหนด เพราะวิทยากรเปนผูมีความรูความสามารถและ

ประสบการณเปนพิเศษ ใหอยูในดลุพินิจของหัวหนาสวนราชการ 

 

3. การนับเวลาเพ่ือจายคาสมนาคุณวิทยากร  

- ใหนับตามตารางการฝกอบรม  

- ไมนับเวลาท่ีพักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม (กรณีท่ีเปนบรรยายตอเนื่อง)  

- ชั่วโมงการฝกอบรมไมนอยกวา 50 นาที  

- ชั่วโมงการฝกอบรมไมถึง 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาทีเบิกไดก่ึงหนึ่ง  
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4. คาใชจายของวิทยากร 

- คาสมนาคุณวิทยากร  

- คาอาหารและเครื่องดื่ม คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

- คาท่ีพัก  

- คาพาหนะเดินทางไปราชการ  

- เบิกจายตามหลักเกณฑและอัตราท่ีกาหนด และถือปฏิบัติเชนเดียวกับผูเขารวมการฝกอบรม 

 

6. การจัดซ้ือ/จัดจาง 

6.1 ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม  

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการวิธีการทางอิเล็คทรอนิคส พ.ศ.2549 

3 .พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

6.2 หลักเกณฑและแนวปฏิบัต ิ

1. วิธีการจัดซ้ือจัดจาง (มาตรา 54-68) กําหนดใหมี 3 วิธี ดังนี้  

วิธ ี รายละเอียด 

1. วิธีประกาศเชิญชวน

ท่ัวไป 

เชิญชวนผูประกอบการท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใหเขายื่น

ขอเสนอ  

2. วิธีคัดเลือก เชิญชวนเฉพาะผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัตติรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดซ่ึงตอง ไม

นอยกวา 3 รายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีกําหนดนอยกวา 3 ราย 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง เชิญชวนผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดรายใด รายหนึ่งให

เขายื่นขอเสนอหรือใหเขามาเจรจาตอรองราคา 

 

2. พระราชบัญญัติ บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 หมวด 6 วาดวยอากรแสตมป การปด

อากรแสตมป  

2.1 การจางทําของ มีใบสั่งจาง/ขอตกลง/สัญญาจาง ปดอากรแสตมปท่ีตนฉบับ 1 บาทของทุก

จํานวนเงิน 1,000 บาท และจะตองปดอากรแสตมปท่ีคูฉบับ 5 บาท  

2.2 การจางทําของวงเงินตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป ใหติดอากรแสตมป โดยตองนําตราสารมา

สลักหลังตามระเบียบของกรมสรรพากร  

2.3 การปดอากรแสตมป กรณีสัญญาจางเหมาและหนังสือสั่งจางไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมไว ในการ

จายคาจางโดยรวมภาษีมูลคาเพ่ิมใหแกผูรับจาง โดยสัญญาจางเหมาและหนังสือสั่งจางเปนตราสาร 
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ลักษณะจางทําของ ตองปดอากรแสตมปตามบัญชีอัตราอากรแสตมป ตามมาตรา 587 แหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ผูรับจางตองเสียอากรแสตมปในอัตรา 1 บาท ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรือ

เศษของ 1,000 บาทแหงสินจางตามท่ีกําหนดไวโดยไมตองนําคาภาษีมูลคาเพ่ิมมารวมคํานวณ 

 

3. การจัดซ้ือ/จัดจาง ตามนัยขอ 39 วรรค 2  

การซ้ือ/การจางโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจําเปนและเรงดวน ท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดหมายไวกอน 

และไมอาจดําเนินตามปกติได  

 

7. หลักเกณฑภาษีเงินไดหัก ณ ท่ีจาย 

7.1.ประมวลรัษฎากรหลักเกณฑการหักภาษี ณ ท่ีจาย กรณีการจัดซ้ือจัดจาง 

มาตรา 50 (4)  

 

บุคคลธรรมดาเกิน 10,000 บาท หักภาษี 1 % ของจํานวนเงินคาสินคาหรือ

คาบริการกอนบวกภาษีมูลคาเพ่ิมและกอนหักภาษีหรือคาปรับอ่ืนใด 

มาตรา 69 ทว ิ 

 

บริษัท หางรานท่ีเปนนิติบุคคลเกิน 500 บาท หักภาษี 1% ของจํานวนเงินคา

สินคาหรือบริการกอนบวกภาษีมูลคาเพ่ิมหรือคาปรับอ่ืนใด  

 

7.2 สถานศึกษาเปนผูหักภาษี ณ ท่ีจาย 

ใหออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจายใหกับผูประกอบการรานคา  

- สําเนาหนังสือรับรองใหนํามาบันทึกรายรับในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินภาษี

หัก ณ ท่ีจาย  

- นําสงภาษีหัก ณ ท่ีจาย ใหนําสงสรรพากรภายในวันท่ี 7 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีจายเงิน หาก

ไม นําสงภายในกําหนดเวลา ผูจายเงินตองรับผิดชอบชําระเงินเพ่ิมเองรอยละ 1.5 ตอเดือน หรือเศษ ของ

เดือนของภาษีท่ีนําสง และอาจไดรับโทษทางอาญาปรับไมเกิน 2,000 บาทภาษีมูลคาเพ่ิม  

 

7.3 กรณีสวนราชการเปนผูจายเงินใหแกผูขายหรือผูรับจางเปนคาสินคาหรือบริการท่ีมี

ภาษีมูลคาเพ่ิม จะจายไดเม่ือผูขาย/ผูรับจางเปนผูประกอบการท่ีจดทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิมไวในอัตรารอย

ละ 7  

- เปนสินคาหรือบริการท่ีไมไดรับการยกเวนภาษีมูลคาเพ่ิม  

- เปนใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงราคาสินคา และภาษีมูลคาเพ่ิม และประทับคําวาใบกํากับภาษี ถาไม 

ประทับตราใบกํากับภาษีตองแนบใบกํากับภาษี (แบบ ภพ. 20) 
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7.4 วิธีการย่ืนเงินได ณ ท่ีจาย มี 2 แบบ  

- ภงด. 53 ไดแก หางหุนสวนจํากัด บริษัท หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล หรือบริษัทมหาชน จํากัด  

- ภงด. 3 ไดแก รานคา บุคคลธรรมดา หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ทะเบียนพาณิชย (จดเปน

บุคคลธรรมดา) หางหุนสวนสามัญหรือคณะบุคคลท่ีไมใชนิติบุคคล 

 

2.7 งานวิเคราะห/งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

อรสา จุลสุคนธ และคณะ (2555) ไดศึกษาวิจัย เรื่อง ปจจัยความสําเร็จของการใชงบประมาณ 

ในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตร ผลการวิจัยพบวา การบริหารจัดการงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพของนักวิจัยโดยใช 1. การวางแผน 2. การใชงบประมาณ 3. การบริหารจัดการงบประมาณ 

จะสงผลใหเกิดปจจัยความสําเรจ็การใชงบประมาณในการวิจัยของนักวิจัยในกรมวิชาการเกษตรจําแนก 

ได 3 ปจจัยไดแก 1) ปจจัยจากนักวิจัยประกอบดวยปจจัยยอย 4 ปจจัยเก่ียวกับความสามารถของนักวิจัย

ในเรื่อง 1.1ความสามารถในการตั้ งงบประมาณ 1.2ความสามารถในการวางแผนการวิจัย 1.3

ความสามารถในการจัดการระหวางการวิจัย 1.4ความสามารถในงานวิจัย 2) ปจจัยจากกรมวิชาการเกษตร

ซ่ึงใหทุนการวิจัย ประกอบดวย 3 ปจจัยยอยเก่ียวกับการดําเนินงานของกรมวิชาการเกษตร ไดแก 2.1

กําหนดนโยบายการวิจัยใหชัดเจน 2.2จัดระบบการจัดสรรงบประมาณใหไดมาตรฐาน 2.3จัดระบบการ

เบิกจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 3) ปจจัยจากหนวยงานตนสังกัดซ่ึงเปนหนวยงานท่ีนักวิจัยทํางาน 

โดยสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ และการใชงบประมาณตามวัตถุประสงคใหนักวิจัยดําเนินงานวิจัยไดสําเร็จ  

ปาริชาติ อุนเรือน (2551) ศึกษาการประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระบบควบคุม

ภายในดานการเงิน การบัญชีและพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงราย เขต 4 

ผลการวิจัยพบวา เจาหนาท่ีขาดความรู ความเขาใจประสบการณ และทักษะในการปฏิบัติงานและระบบ

นิเทศ ตรวจสอบติดตามไมท่ัวถึง ไมตอเนื่อง มีขอเสนอแนะวาควรมีการจัดอบรม สัมมนาหรือฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ใหความรูเก่ียวกับกฎระเบียบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการเงินใหมากข้ึน เพ่ือชวยดูแลและแกไข

ปญหาอยางท่ัวถึง 

วราภรณ ศรีพะเนิน (2550) ไดศึกษา เรื่อง การสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ 

ปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการบริหารงานคลังกรณีศึกษา เทศบาลในเขตอําเภอเมือง อําเภอทามะกา 

อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา พนักงานภายในกองคลัง สวนใหญเปนเพศหญิง มี

การศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีรายไดตั้งแต 7,001-12,000 บาท พนักงานสวนใหญ มีระยะเวลาใน

การปฏิบัติงานในกองคลังมา 2- 6 ปและสวนใหญปฏิบัติหนาท่ีในงานการเงิน และความพรอมในระดับ

มาก ดานวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีและดานงบประมาณ มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง การบริหาร

ภายในกองคลังโดยรวมอยูในระดับมากในดานการจัดทํางบประมาณ มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ดาน
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รายงาน และดานการจัดองคกรมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ประสิทธิภาพการบริหารงานภายในกองคลังของเทศบาล

ในเขตอําเภอเมือง อําเภอทามะกา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี โดยรวมอยูในระดับมากในดานการใช

ทรัพยากรอยางประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดานความรวมมือในการ

ปฏิบัติงานดวยความเต็มใจและเต็มความรูความสามารถ ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ 

บริหารงานคลังของเทศบาลในเขตอําเภอเมือง อําเภอทามะกา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรีโดยรวม

พบวาความคิดเห็นการบริหารงานคลังโดยรวม มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการบริหารงานคลังของ

เทศบาลในเขตอําเภอเมือง อําเภอทามะกา อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี  ไดรอยละ 52.90  

มัทรียา เอ่ียมพินิจ (2555) ไดศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ตําบลแพรกษา อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาทตําบลแพรกษาอยูในระดับดี ปญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานสวนใหญเกิดจากการขาดความรู

เก่ียวกับกฎ ระเบียบในการปฏิบัติงาน รวมท้ังความเขาใจและสนับสนุนจากผูบังคับบัญชา 

ปาริฉัตร นามเมือง (2550) ไดศึกษาเรื่องปจจัยแหงความสําเร็จของการนําระบบสารสนเทศไปใช

ในองคกรในมุมมองของผูบริหารสารสนเทศ ศึกษาเฉพาะกรณีองคกรท่ีเลือกใชระบบอินทราเน็ต พบวา

ปจจัยแหงความสําเร็จท่ีมีความเก่ียวของกับการนําระบบสารสนเทศไปใช คือการสนับสนุนจากผูบริหาร 

การมีสวนรวมของผูใช และความพรอมของเทคโนโลยีของผูใช โดยวัดความสําเร็จท่ีปริมาณการใชงาน 

ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ 

ปนัดดา ปาลวัฒน (2550) ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาการประสานงานสวสัดิการของสังคม

และความม่ันคงของมนุษยจังหวัดนนทบุรีกับองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนนทบุรี พบวาลักษณะ

การประสานงานสวัสดิการสังคมของ อบต.อยูในระดับมาก โดยเฉพาะรูปแบบผสมมากท่ีสุด โดยเฉพาะ

การประสานงานทางโทรศัพทและเปนหนังสือราชการ ภาพรวมของผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคการ

ประสานงานพบวามีปญหาในระดับมากท้ังผูปฏิบัติงานและหนวยงาน โดยเฉพาะปญหาขาดแคลนบุคลากร

ในการประสานงานสวัสดิการสังคม ในดานทักษะของบุคลากรตอแนวทางการประสานงานดานสวัสดิการ

สังคมพบวาบุคลากรแสดงความคิดเห็นตอแนวทางพัฒนาการประสานงานดานสวัสดิการสังคมในระดับ

มากทุกดาน โดยเฉพาะบุคลากรมีความคิดเห็นวา การติดตอประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพมีความสําคัญตอ

การปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีประสานงานควรมีมนุษยสัมพันธในการติดตอประสานงาน 

เดือนเพ็ญ ประทุม (2554) ไดทําการศึกษาเรื่องแนวทางการสื่อสารเพ่ือสรางวัฒนธรรมแกรงใน

องคกรยุบรวมกรณีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาถึงวัฒนธรรม

องคการ ศึกษารูปแบบการสื่อสารองคการและแนวทางการสื่อสารวัฒนธรรมองคการ ศึกษาปญหาและ

อุปสรรคในการสื่อสารองคการ และเสนอแนะแนวทางการสรางวัฒนธรรมแกรงของกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย โดยการศึกษาพบวา  
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1. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการสราง

วฒันธรรมองคการ โดยจัดตั้งวัฒนธรรมองคการเพ่ือทําหนาท่ีศึกษา สํารวจ และวิเคราะหคานิยมท่ีสําคัญ 

พรอมท้ังใหบุคลากรตอบแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคการและนําผลมาวิเคราะหประมวลผลและ

ประกาศออกเปนวัฒนธรรม  

2. รูปแบบชองทาง และกลยุทธการสื่อสารภายในกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมี 2 

รูปแบบ คือ รูปแบบการสื่อสารแบบเปนทางการ และรูปแบบการสื่อสารแบบไมเปนทางการ โดยผูบริหาร

นิยมใชการสื่อสารแบบเปนทางการมากกวา โดยเฉพาะการสื่อสารแบบแนวดิ่งในรูปแบบการประชุม 

หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน บันทึก สวนระดับปฏิบัติจะเปนรูปแบบการสื่อสารแบบไมเปนทางการใน

ลักษณะการสื่อสารแบบแนวราบ ไดแก โทรศัพทภายใน เสียงตามสาย บอรดประชาสัมพันธ ฯลฯ 

3. ปญหาและอุปสรรคการสื่อสาร มีท้ังในรูปแบบเปนทางการและไมเปนทางการ รวมถึงมีปญหา

ในเรื่องของการสื่อสารจากผูปฏิบัติข้ึนไปยังผูบังคับบัญชา โดยมีปจจัยท่ีเกิดจากความแตกตางทาง

สถานภาพระหวางผูบริหารและพนักงาน  

4. แนวทางการสื่อสารเพ่ือสรางวัฒนธรรมแกรง ผูบริหารองคกรควรเปนแบบอยาง และตอกย้ํา 

วัฒนธรรมองคกรอยางสมํ่าเสมอ ตองมีการใชกระบวนการขัดเกลาทางสังคม ไดแก การสื่อสารผาน

พิธีกรรมและกิจกรรมตาง ๆ ของหนวยงาน อาทิ จัดกิจกรรมในวันครบรอบการกอตั้งกรม กิจกรรมกีฬา

สัมพันธฯลฯ 

กาญจนา หาญศรีวรพงศ (2551) การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของประสิทธิภาพการสื่อสารภายใน

องคกรท่ีมีตอความสําเร็จในการดําเนินงานของสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในประเทศไทย ผลการศึกษา

พบวา ผูบริหารสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในประเทศไทย มีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับการมี

ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกรโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก ไดแก ดานการเผยแพร

ขาวสารภายในองคกร ดานบรรยากาศการสื่อสารภายในองคกร ดานความพอใจการสื่อสารภายในองคกร 

และมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีความสําเร็จในการดําเนินงานโดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมาก 

ไดแก ดานการบรรลุเปาหมายขององคกร ดานการสามารถตอบสนองความตองการของผูท่ีเก่ียวของ ดาน

การคิดเชิงระบบผูบริหารสํานักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในประเทศไทย ท่ีมีสถานท่ีตั้งของสํานักงาน

แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีความสําเร็จในการดําเนินงาน ดานการคิดเชิงระบบแตกตางกัน 

ประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอความสําเร็จในการ

ดําเนินงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขาในประเทศไทย ดังนั้นหนวยงานจึงควรใหความสําคัญ และนําขอสนเทศท่ี

ไดจากกการวิจัยนี้ ไปประยุกตใชในการกําหนดนโยบายการวางแผน การดําเนินงานในดานการ

ติดตอสื่อสารภายในองคกร ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองคกร ทําใหการเผยแพรขาวสาร 
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ภายในองคกรบรรยากาศการสื่อสารภายในองคกร และความพอใจการสื่อสารภายในองคกรเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ กอใหเกิดความรวมมือรวมใจ ท้ังในระดับบุคคลและภาระหนาท่ีของพนักงานในองคกร

เพ่ือใหองคกรพัฒนาไปสูระดับสากล เพ่ือปรับปรุงวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธขององคกรใหมีความ

ชัดเจนนําไปสูแนวทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน เปนท่ีเขาใจรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

วิธีการวิเคราะห 

 

การวิเคราะหครั้งนี้ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพ่ือศึกษาวิเคราะหเรื่อง

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มี

รายละเอียดและข้ันตอนดังนี้ 

 ประชากร/กลุมตัวอยาง 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

 การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอ 

 

3.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง 

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี จํานวน  62  คน 

 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะห 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิเคราะหครั้งนี้ไดใชแบบสอบถามซ่ึงมี 5 ตอน 

ดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา หนวยงาน ตําแหนงงานปจจุบัน และระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปนคําถามแบบเลือกตอบประกอบดวยคําถาม 6 ขอ 

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความรู ความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย ลักษณะเปนขอความ

ท่ีผูตอบแสดงระดับความคิดเห็นโดยจําแนกออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอย

ท่ีสุด ประกอบดวยคําถามจํานวน 11 ขอ ครอบคลุมดานตางๆ 3 ดาน ดังนี้ 

1. กฎระเบียบ และขอบังคับดานการเบิกจาย  จํานวน 5 ขอ 

2. ดานสารสนเทศ    จํานวน 3 ขอ 

3. ดานการประสานงาน    จํานวน 3 ขอ 
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ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามการสื่อสารการจัดเอกสารเบิกจาย ลักษณะเปนขอความท่ีผูตอบแสดง

ระดับความคิดเห็นโดยจําแนกออกเปน 5 ระดับ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด 

ประกอบดวยคําถามจํานวน 6 ขอ ครอบคลุมดานตางๆ 3 ดาน ดังนี้ 

1. การสื่อสารจากบนลงลาง   จํานวน 2 ขอ 

2. การสื่อสารจากลางข้ึนบน   จํานวน 2 ขอ 

3. การสื่อสารแบบแนวนอน   จํานวน 2 ขอ 

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําเอกสารเบิกจาย ลักษณะเปน

ขอความท่ีผูตอบแสดงระดับความคิดเห็นโดยจําแนกออกเปน 5 ระดับ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง 

นอย และนอยท่ีสุด ประกอบดวยคําถามจํานวน 5 ขอ ครอบคลุมดานตางๆ 2 ดาน ดังนี้ 

1. ดานระยะเวลาการเบิกจาย   จํานวน 2 ขอ 

2. ดานคุณภาพการเบิกจาย   จํานวน 3 ขอ 

 ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย 

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิเคราะหไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ โดยแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

3.3.1 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน

ของหนวยงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

- โดยใชแบบสอบถาม ถามไปยังกลุมตัวอยางดวยตนเอง โดยแจงกําหนดวันท่ีผูวิเคราะหขอรับ

แบบสอบถามกลับคืนจากกลุมตัวอยาง จํานวน 62 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

- ผูวิเคราะหรับแบบสอบถามและตรวจสอบความถูกตองครบถวนของขอมูล หรือคําตอบท่ีไดรับ

ในแบบสอบถาม 

- แปลงขอมูลรหัส ตามคูมือการลงรหัสขอมูล แลวบันทึกขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยนําโปรแกรม 

SPSS ในการประมวลผล  

3.3.2 เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ผูวิเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาคนควาจากวารสาร หนังสือ อินเตอรเน็ต งานวิจัย 

งานวิเคราะห และบทความท่ีเก่ียวของ 
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3.4 สถิติท่ีใชในการวิเคราะห 

ในการวิเคราะหครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกใชคาสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

1.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม นําเสนอขอมูลดวยตารางแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และการกระจายอัตรารอยละ (Percentage) 

 

 อัตรารอยละ (Percentage) P  =          x100 

 

เม่ือ  P  แทน คาสถิติรอยละ  

       F  แทน ความถ่ีของขอมูล  

       N  แทน ขนาดของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

 

1.2 ขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย การสื่อสาร 

และประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล นําเสนอขอมูลในรูปแบบของคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation : S.D.) 

คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)           =   

    

เม่ือ     แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต  

         แทน ผลรวมคะแนนท้ังหมด  

         N   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

            

              เม่ือ  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                                       X  แทน ขอมูล (ตัวท่ี 1,2,3...,n) 

             แทน คาเฉลี่ยเลขคณิต  

             แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
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2. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

การหาคาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย กับประสิทธิภาพ

การจัดทําเอกสารเบิกจาย และความสัมพันธระหวางการสื่อสาร กับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย โดยใชสถิติ Pearson Correlation วิเคราะหขอมูลระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม เพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานท่ีไดกําหนดไว 
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เม่ือ xyr  เปน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 

   ∑ X  เปน ผลรวมของขอมูลท่ีวัดไดจากตัวแปรตัวท่ี 1 (X) 

   ∑Y  เปน ผลรวมของขอมูลท่ีวัดไดจากตัวแปรตัวท่ี 2 (Y) 

   YX∑  เปน ผลรวมของผลคูณระหวางขอมูลตัวแปรท่ี 1 และ 2  

   2∑ X  เปน ผลรวมของกําลังสองของขอมูลท่ีวัดไดจากตัวแปรตัวท่ี 1  

   2∑Y  เปน ผลรวมของกําลังสองของขอมูลท่ีวัดไดจากตัวแปรตัวท่ี 2  

   N  เปน ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูลและนําเสนอ 

การวิเคราะหขอมูลดําเนินการ ดังนี้ 

1.วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

1.1 ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) และคิดรอยละ(Precentage) แลวนําเสนอในรูปแบบตารางและพรรณนา 

1.2 ขอมูลความรู ความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย การสื่อสาร และการเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนา ท่ี ท่ีปฏิบั ติ งานหนวยงาน  ของสํานักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะหขอมูลดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และการหาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation : S.D.)  

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท แบงเกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด ในขอความแตละขอจะใชเกณฑการตรวจและแปล

ความหมายคาคะแนนออกเปน 5 ลําดับ ดังนี้  
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  คาเฉล่ีย    ความหมาย 

4.50 - 5.00   เห็นดวยกับขอความดังกลาวมากท่ีสุด 

3.50 – 4.49   เห็นดวยกับขอความดังกลาวมาก 

2.50 – 3.49   เห็นดวยกับขอความดังกลาวปานกลาง 

1.50 – 2.49   เห็นดวยกับขอความดังกลาวนอย 

1.00 – 1.49   เห็นดวยกับขอความดังกลาวนอยท่ีสุด 

 

2. วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

เปนการทดสอบหาคาความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม โดยใชสถิติ Pearson 

Correlation เปนตัวทดสอบสมมติฐานท่ีกําหนดไว มีเกณฑการแปลความคาสัมประสิทธิ์สหพันธ (r) (นั้น 

มีคาระหวาง -1 ถึง 1 

หากมีคาเปน 1 แสดงวามีความสัมพันธทางบวกสมบูรณ คือ เม่ือคาตัวแปรหนึ่งเพ่ิมอีกตัวก็เพ่ิม

ดวยในทิศทางเดียวกับทุกขอมูล 

หากมีคาเปน -1 แสดงวามีความสัมพันธทางลบสมบูรณ คือ เม่ือคาตัวแปรหนึ่งเพ่ิมอีกตัวหนึ่งลด

ในทิศทางตรงขามทุกขอมูล 

คาสัมประสิทธิ์สัมพันธ(r)             ความหมาย 

     0.80 – 0.99    มีความสัมพันธในระดับสูงมาก 

                0.60 – 0.79   มีความสัมพันธในระดับสูง 

     0.40 – 0.59    มีความสัมพันธในระดับปานกลาง 

     0.20 – 0.39    มีความสัมพันธในระดับนอย 

     0.01 – 0.19    มีความสัมพันธในระดับนอยมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห 

 

การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหเรื่องแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับความรูความเขาใจ การสื่อสาร 

ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย กับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย และศึกษาความสัมพันธระหวางการสื่อสาร กับ

ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน  62 คน  

การวิเคราะหขอมูล แบงการนําเสนอขอมูลออกเปน 6 สวน คือ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 ขอมูลความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของ

หนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนท่ี 3 ขอมูลการสื่อสารของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนท่ี 4 ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

สวนท่ี 5 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สวนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามหนวยงาน (n = 62) 

หนวยงาน จํานวน รอยละ 

กองกิจการนักศึกษา 4 6.44 

กองกฎหมาย 2 3.23 

กองกายภาพและสิ่งแวดลอม 4 6.44 

กองคลัง 4 6.44 

กองทรัพยากรบคุคล 3 4.84 

กองบริหารการศึกษา 3 4.84 
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หนวยงาน จํานวน รอยละ 

กองบริหารงานท่ัวไป 3 4.84 

กองบริหารงานวิจัย 3 4.84 

กองพัฒนาคุณภาพ 3 4.84 

กองวิเทศสัมพันธ 3 4.84 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 4.84 

กองแผนงาน 2 3.23 

ศูนยจิตตปญญาศึกษา 3 4.84 

ศูนยตรวจสอบภายใน 2 3.23 

ศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง 2 3.23 

ศูนยบริหารสินทรัพย 3 4.84 

ศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย 2 3.22 

ศูนยบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมฯ 

2 3.23 

ศูนยเสริมสรางอุตสาหกรรม (PILOT PLANT) 2 3.23 

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 3 4.84 

วิทยาเขตอํานาจเจริญ 3 4.84 

วิทยาเขตนครสวรรค 3 4.84 

รวม 62 100.00 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ  คือ กองกิจการนักศึกษา กองกายภาพและ

สิ่งแวดลอม  กองคลัง มีจํานวนเทากันคือ 4 คน คิดเปนรอยละ 6.44 รองลงมาคือ กองทรัพยากรบุคคล 

กองบริหารการศึกษา กองบริหารงานท่ัวไป กองบริหารงานวิจัย กองพัฒนาคุณภาพ กองวิเทศสัมพันธ 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนยจิตตปญญาศึกษา ศูนยบริหารสินทรัพย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิ

มนุษยชน  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ และวิทยาเขตนครสวรรค จํานวนเทากันคือ 3 คน คิดเปน

รอยละ 4.84 สวนกลุมตัวอยางนอยท่ีสุดคือ กองกฎหมาย กองแผนงาน ศูนยตรวจสอบภายใน ศูนย

บริหารจัดการความเสี่ยง ศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัยใน ศูนยบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน และโครงการจัดตั้งศูนยเสริมสรางอุตสาหกรรม (PILOT PLANT) มีจํานวน

เทากันคือ 2 คน คิดเปนรอยละ 3.23 
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ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนงงาน (n = 62) 

ตําแหนงงาน จํานวน รอยละ 

นักวิชาการศึกษา 12 19.35 

นักวิชาการเงินและบัญช ี 10 16.14 

นักบริหารความเสี่ยง 2 3.23 

นักวิชาการพัสดุ 5 8.06 

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 3 4.84 

นักทรัพยากรบุคคล 3 4.84 

นักวิเทศสัมพันธ 3 4.84 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน 1 1.61 

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 12 19.35 

หัวหนางานสงเสิรมมาตรฐานความปลอดภัย 1 1.61 

เจาหนาท่ีฝกอบรม 1 1.61 

ไมระบุ 9 14.52 

รวม 62 100.00 

 

จากตารางท่ี 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีตําแหนงนักวิชาการศึกษา และเจาหนาท่ีบริหารงาน

ท่ัวไป มีจํานวนเทากันคือจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 19.35 รองลงมานักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 

10 คน คิดเปนรอยละ 16.14 ตอมา ไมระบุตําแหนงจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 14.52 นักวิชการพัสดุ 

จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 8.06 นักวิเทศสัมพันธ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ นักทรัพยากรบุคคล มี

จํานวนเทาคือ จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 4.84 นักบริหารความเสี่ยง จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.23 

รองลงมาตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางนอยท่ีสุดคือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนงาน  หัวหนางานสงเสริม

มาตรฐานความปลอดภัย เจาหนาท่ีฝกอบรม มีจํานวนเทากันคือ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.61 
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ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ (n = 62) 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 9 14.50 

หญงิ 53 85.50 

รวม 62 100.00 

 

จากตารางท่ี 3 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 85.50 

และเพศชาย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 14.50 

 

ตารางท่ี 4 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ (n = 62) 

อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 25 ป 2 3.20 

25 – 30 ป 13 21.00 

31 – 35 ป 16 25.80 

36 – 40 ป 15 24.20 

41 – 45 ป 6 9.70 

46 – 50 ป 5 8.10 

51 – 60 ป 5 8.10 

รวม 62 100.00 

 

จากตารางท่ี 4 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 35 ป จํานวน 16 คน คิดเปนรอย

ละ 25.80 รองลงมาอายุระหวาง 36 – 40 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 24.20 ตอมา อายุระหวาง 25 

- 30 ป จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 21 อายุระหวาง 41 - 45 ป จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 9.70 

อายุระหวาง 46 – 50 ป และ 51- 60 ป จํานวนเทากันคือ 5 คน คิดเปนรอยละ 8.10 สวนกลุมตัวอยาง

นอยท่ีสุดคือ ต่ํากวา 25 ป จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.20 
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ตารางท่ี 5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกระดับการศึกษา (n = 62) 

ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ต่ํากวาปริญญาตรี 2 3.20 

ปริญญาตรี 42 67.70 

ปริญญาโท 18 29.00 

รวม 62 100.00 

 

จากตารางท่ี 5 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 42 คน คิดเปน

รอยละ 67.70 รองลงมาปริญญาโท จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 29.00 สวนกลุมตัวอยางท่ีนอยท่ีสุดคือ 

ต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 3.20 

 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (n = 62) 

ระยะเวลาปฏิบัติงาน จํานวน รอยละ 

นอยกวา 1 ป 1 1.60 

2 – 4 ป 15 24.20 

5 – 7 ป 17 27.40 

มากกวา 7 ป 29 46.80 

รวม 62 100.00 

 

จากตารางท่ี 6 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกวา 7 ป จํานวน 29 คน 

คิดเปนรอยละ 46.80 รองลงมา ระหวาง 5 – 7 ป จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 27.40  ตอมาคือ

ระหวาง 2 – 4 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 24.20 รองลงมาตามลําดับ สวนกลุมตัวอยางนอยท่ีสุด

คือ นอยกวา 1 ป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1.60 
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สวนท่ี 2 ขอมูลความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของ

หนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางท่ี 7 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประเด็น  SD ความหมาย 

ดานกฎระเบียบ และขอบังคับดานการเบิกจาย 3.38 0.59 ปานกลาง 

ดานสารสนเทศ 3.02 0.79 ปานกลาง 

ดานการประสานงาน 3.10 0.65 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.56 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 7 ผลการศึกษาระดับความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (  = 3.17) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานกฎระเบียบ และขอบังคับดานการเบิกจายมี

คะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 3.38) รองลงมา คือ ดานการประสานงาน (  = 3.10) ดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ย

นอยท่ีสุดคือ ดานสารสนเทศ (  = 3.02) 

 

ตารางท่ี 8 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานกฎระเบียบ และขอบังคับดานการเบิกจาย  

ประเด็น  SD ความหมาย 

ทานมีความรูเก่ียวกับระเบียบ ประกาศ คําสั่ง

และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3.32 0.62 ปานกลาง 

ทานมีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ประกาศ 

คําสั่งและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3.31 0.62 ปานกลาง 

ทานมีความเขาใจในระบบการปฏิบัติงานการ

เบิกจาย 

3.26 0.77 ปานกลาง 

ทานเขาใจในหลักการและข้ันตอนการเบิกจาย 3.40 0.82 ปานกลาง 

มีการกําหนดวงเงินและมีผูมีอํานาจอนุมัติการ

จายเงินชัดเจน 

3.60 0.80 มาก 

รวม 3.38 0.59 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 8 ผลการศึกษาระดับความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานกฎระเบียบ และขอบังคับดานการเบิกจาย โดยรวมมีคะแนนคาเฉลี่ย

อยูในระดับปานกลาง (  = 3.38) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.59) เม่ือพิจารณาเปนราย

ดานพบวา มีการกําหนดวงเงินและมีผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินชัดเจนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 

3.60) รองลงมาคือ ทานเขาใจหลักเกณฑและข้ันตอนการเบิกจาย (  = 3.40) ตอมาคือ ทานมีความรู

เก่ียวกับระเบียบ ประกาศ คําสั่งและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ (  = 3.32) ทานมีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ 

ประกาศ คําสั่งและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ (  = 3.31) รองมาตามลําดับ สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดคือ ทานมีความเขาใจในระบบการปฏิบัติงานการเบิกจาย (  = 3.26) 

 

ตารางท่ี 9 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานสารสนเทศ 

ประเด็น  SD ความหมาย 

หนวยงานของทานมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

ระเบียบตางๆ ไวอยางครบถวนและเผยแพรให

บุคลากรในหนวยไดรับทราบ 

3.15 1.01 ปานกลาง 

หนวยงานของทานมีชองทางใหบุคลากรสามารถ

เสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงดําเนินงาน

เก่ียวกับการเบิกจาย 

2.82 0.95 ปานกลาง 

หนวยงานของทานมีการสื่อสารท่ีชัดเจนให

บุคลากรทราบและเขาใจบทบาทของตนเก่ียวกับ

การเบิกจาย 

3.08 0.80 ปานกลาง 

รวม 3.02 0.79 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 9 ผลการศึกษาระดับความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิด ดานสารสนเทศ โดยรวมมีคะแนนคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (  = 3.02) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.79) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา หนวยงานของทานมี

การรวบรวมขอมูลเก่ียวกับระเบียบตางๆ ไวอยางครบถวนและเผยแพรใหบุคลากรในหนวยไดรับทราบมี

คะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 3.15) รองลงมาคือ หนวยงานของทานมีการสื่อสารท่ีชัดเจนใหบุคลากรทราบ

และเขาใจบทบาทของตนเก่ียวกับการเบิกจาย (  = 3.08) สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 
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หนวยงานของทานมีชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงดําเนินงานเก่ียวกับการ

เบิกจาย (  = 2.82) 

 

ตารางท่ี 10 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับความรูความเขาใจในการจัดทํา

เอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการประสานงาน 

ประเด็น  SD ความหมาย 

ทานไดรับขอมูลเรื่องเอกสารเบิกจายไดอยาง

ถูกตองและครบถวน 

3.26 0.77 ปานกลาง 

ทานไดรับความรวมมือจากบุคคลในหนวยงาน

เรื่องการสงเอกสารเบิกจายไดทันตามเวลาท่ี

กําหนด 

3.18 0.69 ปานกลาง 

มีการจัดประชุมหารือระหวางหนวยงานเม่ือมี

การเปลี่ยนแปลงและแกไขเก่ียวกับระเบียบ 

ขอบังคับ แนวปฏบิัติท่ีเก่ียวของ 

2.87 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.65 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 10 ผลการศึกษาระดับความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิด ดานการประสานงาน โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (  = 

3.10) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทานไดรับขอมูล

เรื่องเอกสารเบิกจายไดอยางถูกตองและครบถวนมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 3.26) รองลงมาคือ ทาน

ไดรับความรวมมือจากบุคคลในหนวยงานเรื่องการสงเอกสารเบิกจายไดทันตามเวลาท่ีกําหนด (  = 3.18) 

สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ มีการจัดประชุมหารือระหวางหนวยงานเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงและ

แกไขเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏบิัติท่ีเก่ียวของ (  = 2.87) 
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สวนท่ี 3 ขอมูลการส่ือสารของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางท่ี 11 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการส่ือสารของเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประเด็น  SD ความหมาย 

การสื่อสารจากบนลงลาง 3.16 0.89 ปานกลาง 

การสื่อจากลางข้ึนบน 3.52 0.78 มาก 

การสื่อสารแบบแนวนอน 3.22 0.81 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.71 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 11 ผลการศึกษาระดับการสื่อสาร ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง (  = 3.30) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการสื่อสารจากลางข้ึนบนมีคะแนนเฉลี่ย

สูงสุด (  = 3.52) รองลงมาคือ การสื่อสารแบบแนวนอน (  = 3.22) รองมาตามลําดับ สวนดานท่ีมี

คะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ การสื่อสารจากบนลงลาง (  = 3.16) 

 

ตารางท่ี 12 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการส่ือสารของเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการส่ือสารจากบนลงลาง 

ประเด็น  SD ความหมาย 

ผูบังคับบัญชาของทานแจงขาวสารท่ีจําเปน

เก่ียวกับการจัดทําเอกสารเบิกจายใหทานทราบ

อยูเสมอ 

3.26 0.90 ปานกลาง 

ผูบังคับบัญชาของทานคอยใหคําแนะนําแกทาน

ในเรื่องการจัดทําเอกสารเบิกจายอยูเสมอ 

3.06 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.89 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 12 ผลการศึกษาระดับการสื่อสาร ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการสื่อสารจากบนลงลางโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

(  = 3.16) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.89) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา

ผูบังคับบัญชาของทานแจงขาวสารท่ีจําเปนเก่ียวกับการจัดทําเอกสารเบิกจายทานทราบอยูเสมอโดยมี
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คะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 3.26) สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ผูบังคับบัญชาของทานคอยให

คําแนะนําแกทานในเรื่องการจัดทําเอกสารเบิกจายอยูเสมอ (  = 3.06) 

ตารางท่ี 13 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการส่ือสารของเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการส่ือสารจากลางข้ึนบน 

ประเด็น  SD ความหมาย 

ทานสามารถแจงผูบังคับบัญชาเพ่ือบอกถึง

ความกาวหนา หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวการ

จัดทําเอกสารเบิกจายใหทราบได 

3.58 0.80 มาก 

ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และ

รวมแกไขปญหากับผูบังคับบัญชาได 

3.45 0.88 ปานกลาง 

รวม 3.52 0.78 มาก 

จากตารางท่ี 13 ผลการศึกษาระดับการสื่อสาร ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการสื่อสารจากลางข้ึนบนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 

3.52) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทานสามารถแจง

ผูบังคับบัญชาเพ่ือบอกถึงความกาวหนา หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวการจัดทําเอกสารเบิกจายใหทราบไดมี

คะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 3.58) สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

ตัดสินใจ และรวมแกไขปญหากับผูบังคับบัญชาได (  = 3.45) 

 

ตารางท่ี 14 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับการส่ือสารของเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน

ของหนวยงาน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการส่ือสารแบบแนวนอน 

ประเด็น  SD ความหมาย 

หนวยงานของทานมีการประชุมหารือในเรื่อง

การจัดทําเอกสารเบิกจาย อยางเปนกันเองและ

สมํ่าเสมอ 

2.90 0.97 ปานกลาง 

เม่ือมีปญหาเรื่องการจัดทําเอกสารเบิกจาย ทาน

และเพ่ือนรวมงานจะปรึกษา และแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

3.53 0.95 มาก 

รวม 3.22 0.81 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 14 ผลการศึกษาระดับการสื่อสาร ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานการสื่อสารแบบแนวนอนโดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ

ปานกลาง (  = 3.22) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.81) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา 

ปญหาเรื่องการจัดทําเอกสารเบิกจาย ทานและเพ่ือนรวมงานจะปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ

หาแนวทางแกไขปญหารวมกันมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 3.53) สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ 

หนวยงานของทานมีการประชุมหารือในเรื่องการจัดทําเอกสารเบิกจาย อยางเปนกันเองและสมํ่าเสมอ (  

= 2.90) 

 

สวนท่ี 4 ขอมูลประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางท่ี 15 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประเด็น  SD ความหมาย 

ดานระยะเวลาการเบิกจาย 3.52 0.77 มาก 

ดานคุณภาพการเบิกจาย 3.71 0.56 มาก 

รวม 3.61 0.62 มาก 

 

จากตารางท่ี 15 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 3.61) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ (S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานคุณภาพการเบิกจายมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด  

(  = 3.71) สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ดานระยะเวลาการเบิกจาย (  = 3.52) 

 

ตารางท่ี 16 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานระยะเวลาการเบิกจาย 

ประเด็น  SD ความหมาย 

สามารถรวบรวมเอกสารเบิกจายไดทันที

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ 

3.44 0.88 ปานกลาง 

สามารถตรวจสอบความถูกตองแลวสงเบิก

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

3.60 0.73 มาก 

รวม 3.52 0.77 มาก 
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จากตารางท่ี 16 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานระยะเวลาการเบิกจาย โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 3.52) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา สามารถตรวจสอบความ

ถูกตองแลวสงเบิกภายในเวลาท่ีกําหนด มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 3.60) สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอย

ท่ีสุดคือ สามารถรวบรวมเอกสารเบิกจายไดทันทีหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม/โครงการ (  = 3.44) 

 

ตารางท่ี 17 คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดานคุณภาพการเบิกจาย 

ประเด็น  SD ความหมาย 

ความสามารถในการจัดทําเอกสารเบิกจาย

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

3.60 0.66 มาก 

ความถูกตองของเอกสารเบิกจาย 3.71 0.64 มาก 

สามารถดําเนินการเบิกจายเปนไปตาม

งบประมาณท่ีไดรับ 

3.82 0.64 มาก 

รวม 3.71 0.56 มาก 

 

จากตารางท่ี 17 ผลการศึกษาระดับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ดานคุณภาพการเบิกจาย โดยรวมมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับมาก (  = 3.71) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ (S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา สามารถดําเนินการเบิกจาย

เปนไปตามงบประมาณท่ีไดรับ มีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 3.82) รองลงมาคือ ความถูกตองของเอกสาร

เบิกจาย (  = 3.71) รองลงมาตามลําดับ สวนดานท่ีมีคะแนนเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ ความสามารถในการ

จัดทําเอกสารเบิกจายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (  = 3.60) 
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สวนท่ี 5 ผลการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 18 แสดงความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย กับ

ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (n = 62) 

 

ความรูความเขาใจ 

ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(r) 

Sig ระดับ 

ดานกฎระเบียบ และขอบังคับดานการเบิกจาย 0.38** 0.00 นอย 

ดานสารสนเทศ 0.17 0.18 นอยมาก 

ดานการประสานงาน 0.33* 0.01 นอย 

รวม 0.34** 0.01 นอย 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 18 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย กับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวมพบวาความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสาร

เบิกจายมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อยูในระดับนอย (r = 0.34**) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวาดานกฎระเบียบ และขอบังคับดานการเบิกจายมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (r = 

0.38**) รองลงมาดานการประสานงานมีคาความสัมพันธอยูในระดับนอย (r = 0.33*) และดานสารสนเทศ

มีคาความสัมพันธอยูในระดับนอยมาก (r = 0.17) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

ตารางท่ี 19 ความสัมพันธระหวางการส่ือสาร กับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของ

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (n = 62) 

 

การส่ือสาร 

ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

(r) 

Sig ระดับ 

การสื่อสารจากบนลงลาง 0.11 0.39 นอยมาก 

การสื่อสารจากลางข้ึนบน 0.02 0.89 นอยมาก 

การสื่อสารแบบแนวนอน 0.17 0.18 นอยมาก 

รวม 0.12 0.35 นอยมาก 

*มีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 19 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางการสื่อสาร กับประสิทธิภาพการจัดทํา

เอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยภาพรวมพบวาการสื่อสารมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อยูในระดับนอยมาก (r = 0.12) 

เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการสื่อสารแบบแนวนอน มีความสัมพันธประสิทธิภาพการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลมากท่ีสุด

โดยจัดอยูในระดับนอยมาก (r = 0.17) รองลงมาคือ การสื่อสารจากบนลงลางคาความสัมพันธอยูในระดับ

นอยมาก (r = 0.11) และดานการสื่อสารจากลางข้ึนบน อยูในระดับนอยมาก (r = 0.02) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ลําดับท่ี  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1 บุคลากรของกองคลังอาจมีระเบียบความตองการไมเหมือนกันทําใหการปฏิบัติงานไม

เปนไปในแนวเดียวกัน บุคลากรกองคลังควรตกลงเพ่ือใหเปนไปในแนวเดียวกัน 

2 ยังมีความรูเรื่องการทําเอกสารเบิกจายเรื่องการเงิน/การคลัง ยังไมเพียงพอ ไมทราบ

ข้ันตอนมากเทาไหรนัก ตองศึกษาจากเว็บของกองคลัง หรือใชวิธีการสอบถามจากผูมี

ประสบการณ 

3 หากสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดอบรมใหความรูในการจัดทํา

เอกสารเบิกจายในไตรมาสแรกของเดือนกันยายน 2563 จะเปนการดีมาก เพ่ือใหการ

ดําเนินการเบิกจายมีการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน และเปนการ update กฎระเบียบหรือ

ขอบังคับใหมของ มหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเบิกจาย ซ่ึงจะเปนประโยชนกับหนวยงานเปน

อยางมาก 

4 ควรมีแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานกลางในการจัดทําเอกสารเบิกจาย และมีการชี้แจงให

ผูปฏิบัติงานทราบ และถือปฏิบัติไดเปนรูปแบบเดียวกัน 

5 มีระบบท่ีสามารถแจงวันรับ-จายเงิน ท่ีสามารถใหบุคคลภายในและภายนอกสามารถ

ตรวจสอบได 

6 ควรชี้แจงหรือมีคูมือในการทํางานเพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของเขาใจและปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง

และไมเกิดปญหา/ในบางกรณีบุคลากรดานการเบิกจายของกองคลัง ไมสามารถตอบ

คําถามของหนวยงานใหเขาใจได หรือความเขาใจของบุคลากรกองคลังแตละคนไม

เหมือนกัน เชน เรื่องเบิกจายเรื่องเดิม ทํากับอีกคนหนึ่งแบบหนึ่ง แตถาทํากับคนอ่ืนก็จะ

เปนอีกแบบหนึ่ง (ควรมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน) เพราะกองคลังจะเปน 

หนวยงานท่ีบุคลากรนาจะเขาใจในระบบการเบิกจายไดดีท่ีสุด 

7 การเพ่ิมชองทางในการติดตอสอบถาม เชน Webboard Facebook Line ท่ีเปนสื่อกลาง

ของมหาวิทยาลัย ใหคณะและสวนงานตางๆ สอบถาม 

8 กองคลังควรมีการตรวจสอบเอกสารเพ่ือความถูกตองท้ังชุดกอนการสงคืนเพ่ือลดข้ันตอน

ในการทํางานและการจัดทําเอกสาร รวมท้ังการสื่อสารกับหนวยงานอ่ืนควรคํานึงถึงความ

เหมาะสมมากข้ึนดวย 

9 จนท.กองคลังแตละคนตอบคําถามเดียวกันตางกัน จึงควรทําแนวปฏิบัติใหชัดเจนคะ 

(วันนึงผานคนนี้ได แตเรื่องเดียวกันไปผานอีกคนกลับไมได : มาตรฐานคืออะไรได/ไมได) 

ทําใหเอกสาร/เรื่องชา  
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ลําดับท่ี  ความคดิเห็นและขอเสนอแนะ 

10 1. อาจพิจารณาจัดลําดับความสําคัญแบบ fast tracks สําหรับเรื่องสําคัญจําเปนเรงดวน

และสมควรอยางยิ่ง 2. มีชองทางการติดตอ ของผูใหขอมูลในแตละดานท่ีชัดเจน เพ่ือใหผู

ท่ี เก่ียวของสามารถติดตอสอบถามขอมูลได  3. มีการจัดทํา Flow ข้ันตอนในการ

ดําเนินงาน/เอกสารท่ีเก่ียวของในรูปแบบท่ีเขาใจงาย 4. จัดทําroadshow ไปตามสวน

งานเพ่ือชี้แจงข้ันตอน กระบวนการเอกสารท่ีเก่ียวของในการเบิกจายเงินเพ่ือให

ผูปฏิบัติงานมีความเขาใจ รวมไปถึงรับฟงปญหา ขอคิดเห็นจากสวนงานเพ่ือนํามาพัฒนา/

ปรับปรุงกระบวนการทํางานตอไป 

11 ควรมีข้ันตอนการดําเนินท่ีชัดเจน เอกสารประกอบ(ตัวอยาง) ใหผูดําเนินกิจกรรม/

โครงการสามารถปฏิบัติตามไดโดยงาย เนื่องจากปจจุบันใชวิธีสอบถามจากผูท่ีเคยเบิก

เรื่องนั้นๆ มากอนแลวทําตาม ซ่ึงบางครั้งเบิกได บางครั้งเบิกไมได ดวยเหตุผลท่ีไม

เหมือนกัน เนื่องจากเจาหนาท่ีคลังท่ีดูแลคนละคนกัน 

12 ผูปฏิบัติงานดานการเบิกจายเขมงวดเรื่องการตรวจสอบเอกสารมากจนเกินความจําเปน 

ใหแกไขไปมาหลายครั้งทําใหการเคลียรเอกสารลาชา 

 

สรุปความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูตอบแบบสอบถามไดวา บุคลากรของกองคลังอาจมี

ระเบียบความตองการไมเหมือนกันทําใหการปฏิบัติงานไมเปนไปในแนวเดียวกัน ควรมีการชี้แจง หรือมี

คูมือในการทํางาน และแนวปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐานกลางในการจัดทําเอกสารเบิกจาย และมีการชี้แจงให

ผูปฏิบัติงาน และผูเก่ียวของใหเขาใจและปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง และไมเกิดปญหา ในบางกรณีบุคลากร

ดานการเบิกจายของกองคลังบุคลากรไมสามารถตอบคําถามของหนวยงานใหเขาใจได การเพ่ิมชองทางใน

การติดตอสอบถาม เชน Webboard Facebook Line การมีระบบท่ีสามารถแจงวันรับ-จายเงิน ท่ี

สามารถใหบคุคลภายในและภายนอกตรวจสอบได 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 5 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 

จากผลการวิเคราะหขอมูลโดยอางอิงแนวคิด และทฤษฎีตางๆท่ีเก่ียวของ เรื่องแนวทางการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ระดับความรูความเขาใจ การสื่อสาร ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของ

หนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางความรูความ

เขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย กับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย และศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการสื่อสาร กับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยประโยชนท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้เพ่ือทราบถึงระดับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปนขอมูลในการชวยพัฒนาการทํางานการจัดทําเอกสารเบิกจายของ

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของมหาวิทยาลัย

มากยิ่งข้ึน 

 

สรุปผล 

ในการศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของ

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาความรูความ

เขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย มีคาความคิดเห็นในระดับปานกลาง ประกอบดวยดานกฎระเบียบ และ

ขอบังคับดานการเบิกจาย ดานการประสานงาน และดานสารสนเทศ  

การศึกษาระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการสื่อสาร ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใต

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาระดับการสื่อสาร ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน อยูในระดับปาน

กลาง ประกอบดวยการสื่อจากลางข้ึนบน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สวนการสื่อสารแบบแนวนอน และ

การสื่อสารจากบนลงลาง โดยรวมมีคะเนนเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับการศึกษาระดับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของ

หนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาระดับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย มีคาความคิดเห็นอยูในระดับมาก ประกอบดวยดานคุณภาพการเบิกจาย และดานระยะเวลาการ

เบิกจาย ตามลําดับ 

การศึกษาความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย กับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี พบวาความสัมพันธระหวาง 
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ความรูความเขาในการจัดทําเอกสารเบิกจาย กับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี โดยภาพรวมความรู ความเขาใจในการจัดทําเอกสาร

เบิกจายมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน 

ภายใตสํานักงานอธิการบดี มีคาความคิดเห็นอยูในระดับนอยมาก ประกอบดวยดานกฎระเบียบ และ

ขอบังคับดานการเบิกจาย ดานการประสานงาน มีคาความสัมพันธในระดับนอย และมีคาความสัมพันธ

มากคือดานสารสนเทศ 

การศึกษาการสื่อสาร กับประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของ

หนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พบวาความสัมพันธระหวางการสื่อสาร กับ

ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติ งานภายใตสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพรวมการสื่อสารของเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการ

จัดทําเอกสารเบิกจาย ของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีคาความ

คิดเห็นอยูในระดับนอยมาก ประกอบดวยการสื่อสารแบบแนวนอน การสื่อสารจากบนลงลาง และการสื่อ

จากลางข้ึนบน รองลงมาตามลําดับ 

 

ผลการวิเคราะหประเด็นท่ีควรไดรับการพัฒนาจาก ตารางท่ี 20 และตารางท่ี 21 ผูวิเคราะหไดนํา

ขอมูลมาพิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจายของ

เจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแสดงใน

ตารางดังนี้ 

ตารางท่ี 20 แสดงขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา ท่ีเกี่ยวกับความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสาร

เบิกจายของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประเด็นท่ีควรไดรับการพัฒนา ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 

1. ดานสารสนเทศ 1. ควรมีการปรับปรุงฐานขอมูลดานกฎระเบียบ 

ขอบังคับ ท่ีเปนปจจุบันอยูเสมอ 

2.เพ่ิมชองทางการสื่อสาร โดยใชสื่อสังคมออนไลน

ผานเว็บไซตกองคลัง 

 

2. ดานการประสานงาน 1. ควรมีการเผยแพรข้ันตอนการทํางานใหชัดเจน

และเปนรูปธรรม เชน  แผนผั งการทํ างานการ

ตรวจสอบเอกสารเบิกจาย มีการระบุและประกัน

เวลาในการทํางานของแตละข้ันตอน  
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ประเด็นท่ีควรไดรับการพัฒนา ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 

 2. เพ่ิมชองทางในการใหหนวยงานสามารถเขาไปดู

หรือสอบถามเอกสารการเบิกจาย วาสงคืนเม่ือไร 

สาเหตุจากเพราะอะไร 

3. เสนอใหสรางความสัมพันธอันดีกับหนวยงาน

ภายนอก เปนการสรางเครือขายเพ่ือใหไดทราบ

ขาวสารหรือขอความอนุเคราะหขอมูลหรือขอความ

รวมมือ 

 

3. ดานกฎระเบียบ และขอบังคับดานการ

เบิกจาย 

1. ควรมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานท่ีเปนมาตรฐาน 

สําหรับหนวยงานและกองคลัง เพ่ือใหเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง โดยจัดทําท้ังแบบหนังสือ

คูมือ สื่อวีดีทัศน และเผยแพรผานเว็บไซตกองคลัง 

และแจงผูเก่ียวของใหทราบอยางท่ัวถึง 

2. มีการจัดอบรมเพ่ือชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน 

หรืออัพเดทขอมูลดานกฎระเบียบ และขอบังคับดาน

การเบิกจาย อยางนอยปละ 2 ครั้ง เพ่ือหาขอสรุป

ของปญหาในแตะละเรื่อง และหาแนวทางแกไข

รวมกับหนวยงาน เพ่ือใหเขาใจไดแนวทางปฏิบัติ

ชัดเจนรวมกัน 

3. เป ด โอกาสใหบุ คลากรงานบัญ ชี เข ารับการ

ฝกอบรม เพ่ือนํามาพัฒนาทักษะในการทํางาน และ

นําความรูท่ีไดมานําเสนอและพัฒนาบุคลากรในงาน 

โดยการจัดประชุมยอย เพ่ือชี้แจงแนวความรูในการ

พัฒนางานใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
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สําหรับผลวิเคราะหการส่ือสารของของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ท่ีควรไดรับการพัฒนา ผู

วิเคราะหไดนําขอมูลมาพิจารณาและเสนอแนวทางในกาพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทํา

เอกสาร เบิ กจ ายของเจ าหน า ท่ี ปฏิ บั ติ งานของหน วยงาน  ภ ายใต สํ านั ก งานอธิก ารบดี 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยแสดงในตารางดังนี ้

ตารางท่ี 21 แสดงขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา ท่ีเกี่ยวกับการส่ือสารของเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

ของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประเด็นท่ีควรไดรับการพัฒนา ขอเสนอแนะ/แนวทางการพัฒนา 

การสื่อสารจากลางข้ึนบน ควรเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีการสื่อสาร

ยอนกลับ โดยผูปฏิบัติงานสามารถสอบถามขอ

สงสัย กับผูบั งคับบัญชาเม่ือเกิดปญหา หรือ

สามารถรายงานปญหาใหผูบังคับบัญชาทราบได

ทันที เพ่ือเปนการตรวจสอบความเขาใจ ความ

ถูกตองของเรื่องท่ีสื่อสารออกไป 

 

การสื่อสารจากบนลงลาง ผูบังคับบัญชาควรมีการจัดประชุมประจําสัปดาห 

หรือประจําเดือนเพ่ือแจงขอมูลขาวสารและ

ติดตามผลการปฏิบัติดานการเบิกจายท่ีติดปญหา

หรือหนวยงานท่ีมีการประชุมเปนประจําอยูแลว 

เสนอใหมีวาระนี้เพ่ือเปนการติดตามขอมูลและหา

แนวทางแกไขรวมกัน 

 

การสื่อสารแบบแนวนอน สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานรวมกันเปนทีม 

เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธระหวางบุคลากร

ดวยกันภายในหนวยงาน 

 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการวิเคราะหความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย ท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการ

จัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล นั้นผูวิเคราะหไดทําการศึกษาแนวทางการ

แกไขปญหาโดยนําเสนอเปนขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานอยางเปนรูปธรรม

ตอไปในอนาคต ดังนี้  
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ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. มีการพัฒนาเพ่ือหาแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารการเบิกจายอยางตอเนื่อง 

โดยอาจเพ่ิมกิจกรรมตางๆ เขาไป ประกอบดวยการนิเทศงาน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับระเบียบ 

ขอบังคับ แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับเอกสารประกอบการเบิกจายท่ี

ถูกตอง 

2. มีการจัดตั้งคณะกรรมการหรือตัวแทนประสานงานดานการเอกสารเบิกจาย โดยใหมีการจัด

ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการ/ตัวแทนประสานงานดานเอกสารเบิกจาย เพ่ือรวมกันแกปญหาการ

ปฏิบัติงานเปนประจําอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

3. ควรมีฐานขอมูลแสดงข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดานการจัดทําเอกสารเบิกจาย ใหเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงานของหนวยงานไดศึกษาดวยตนเอง ในระบบการเชื่อมโยงเครือขาย (LAN) ขอมูลไปยังหนวยงาน

ตางๆ ภายในและภายนอกกองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผานชองทางสื่อสังคม

ออนไลน เชน ไลน (Line) เฟสบุค (Facebook) ซ่ึงจะทําใหลดภาระงานดานการใหคําปรึกษาหรือการ

ตอบคําถามแกหนวยงาน 

4 . ออกหลั ก เกณ ฑ แนวทางการปฏิ บั ติ งานด านการจัด ทํ า เอกสารเบิ กจ าย เงินของ

มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนางานดานการจัดทําเอกสารเบิกจาย

เพ่ือใหเหมาะสมกับสถานการณตอไป  

 

ขอเสนอแนะเชิงพัฒนา 

 1. ควรจัดทําคูมือ ระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการเบิกจายเงินโดยทุกหนวยงานควรมีสวนรวม

ในการจัดทําคูมือ ระเบียบ ท้ังนี้เพ่ือใหบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาขอมูลและใชเปนแนวทาง

ปฏิบัติเดียวกัน 

2. ควรมีการพัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานดานการตรวจเอกสารการเบิกจาย เพราะจะทําให

บุคลากรมีโอกาสไดพัฒนาความรู ความเขาใจ ทัศนคติ และทักษะในการปฏิบัติงาน อันจะมีผลทําใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ควรจัดอบรมระเบียบวิธีปฏิบัติใหแกหัวหนาสํานักงาน คณบดี เจาหนาท่ีการเงิน/บัญชี และ

มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องการใชระเบียบตาง ๆ ท้ังเงินงบประมาณและเงินรายได  

4. การแจงขอมูลขาวสาร หรือเผยแพรข้ันตอนปฏิบัติงานตางๆ ตลอดจนขอมูลท่ีเก่ียวของเชน วัน

ครบกําหนดรับเช็ค โดยมีการเพ่ิมชองทางการคนหาโดยผานเว็บไซตของกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ

สื่อสังคมออนไลน 
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  5. จัดประชุม/อบรมเชิงปฏิบัติการระหวางเจาหนาท่ีงานบัญชีกองคลัง และผูปฏิบัติงานดานการ

จัดทําเอกสารเบิกจายใหรับทราบข้ันตอน แนวทางในการปฏิบัติงาน ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีมีการ

เปลี่ยนแปลงเปนระยะ 

 

ขอเสนอแนะเชิงวิชาการกับงานวิเคราะหในครั้งตอไป  

1. การศึกษาครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามในลักษณะคําถามแบบปลายปด ดังนั้น

สิ่งท่ีเจาหนาท่ีปฏิบัติงานตองการแจงใหทราบอาจมีมากกวาในแบบสอบถาม ผูศึกษาจึงเห็นวาในการศึกษา

ครั้งตอไปควรใชการสัมภาษณควบคูกับการใชแบบสอบถาม เพ่ีอจะทําใหไดขอมูลท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2. ควรศึกษาความรูความเขาใจของผูปฏิบัติงานดานการตรวจสอบเอกสารเบิกจายของงานบัญชี 

กองคลังสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

******************************** 

คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําเอกสาร

เบิกจายของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเปนขอมูลในการการศึกษา ผูจัดทําจึงขอความ

อนุเคราะหจากทานโปรดใหขอมูลท่ีตรงตามความเปนจริงท่ีสุด ขอมูลท่ีไดในครั้งนี้ผูจัดทําจะใชเพ่ือทํางาน

วิเคราะหเทานั้น จะไมมีผลกระทบตอผูตอบแบบสอบถามไมวากรณีใดๆ 

โดยแบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 5 ตอนดังนี้ 

 ตอนท่ี 1 :     ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 :     แบบสอบถามความรู ความเขาใจการจัดทําเอกสารเบิกจาย 

ตอนท่ี 3 :     แบบสอบถามการสื่อสารการจัดทําเอกสารเบิกจาย 

ตอนท่ี 4 :     แบบสอบถามการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดทําเอกสารเบิกจาย 

          ตอนท่ี 5 :     ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําเอกสาร

เบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความเปนจริงของทานมากท่ีสุด 

1. หนวยงาน.....................................................  2. ตําแหนงงาน.................................................. 

3. เพศ 

    1. ชาย     2. หญิง 

4. อายุ 

   1. ต่ํากวา 25 ป    2. 25 – 30 ป 

   3. 31 – 35 ป    4. 36 – 40 ป 

   5. 41 – 45 ป     6. 46 – 50 ป 

   7. 51 – 60 ป    8. มากกวา 60 ป 

5. ระดับการศึกษา 

    1. ต่ํากวาปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี 

   3. ปริญญาโท    4. ปริญญาเอก 
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6. ระยะเวลาในการปฎิบัติงาน 

   1. นอยกวา 1 ป    2. 2 – 4 ป 

   3. 5 – 7 ป    4. มากกวา 7 ป 

ตอนท่ี 2   ความรูความเขาใจในการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

คําช้ีแจง  กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ความรูความเขาใจ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

กฎระเบียบ และขอบังคับดานการเบิกจาย 

1. ทานมีความรูเก่ียวกับระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

และแนวปฏบิัติท่ีเก่ียวของ 

     

2. ทานมีความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ ประกาศ คําสั่ง 

และแนวปฏบิัติท่ีเก่ียวของ 

     

3. ทานมีความเขาใจในระบบการปฏิบัติงานการเบิกจาย      

4. ทานเขาใจในหลักการและข้ันตอนการเบิกจาย      

5. มีการกําหนดวงเงินและมีผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงิน

ชัดเจน 

     

ดานสารสนเทศ 

1. หนวยงานของทานมีการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับระเบียบ

ตางๆ ไวอยางครบถวนและเผยแพรใหบุคลากรในหนวยได

รับทราบ 

     

2. หนวยงานของทานมีชองทางใหบุคลากรสามารถเสนอ

ขอคิดเห็นในการปรับปรุงดําเนินงานเก่ียวกับการเบิกจาย 

     

3. หนวยงานของทานมีการสื่อสารท่ีชัดเจนใหบุคลากรทราบ

และเขาใจบทบาทของตนเก่ียวกับการเบิกจาย 

     

 

 

 

 

 



76 
 

 

 

ความรูความเขาใจ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

ดานการประสานงาน 

1. ทานไดรับขอมูลเรื่องเอกสารเบิกจายไดอยางถูกตองและ

ครบถวน 

     

2. ทานไดรับความรวมมือจากบุคคลในหนวยงานเรื่องการสง

เอกสารเบิกจายไดทันตามเวลาท่ีกําหนด 

     

3.มีการจัดประชุมหารือระหวางหนวยงานเม่ือมีการ

เปลี่ยนแปลงและแกไขเก่ียวกับระเบียบ ขอบังคับ แนวปฏิบัติ

ท่ีเก่ียวของ 

     

 

ตอนท่ี 3   การสื่อสารของเจาหนาท่ีปฏิบัติงานของหนวยงาน ภายใตสํานักงานอธิการบดี ม.มหิดล 

คําช้ีแจง  กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

การส่ือสาร 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

การส่ือสารจากบนลงลาง 

1. ผูบังคับบัญชาของทานแจงขาวสารท่ีจําเปนเก่ียวกับการ

จัดทําเอกสารเบิกจายใหทานทราบอยูเสมอ 

     

2. ผูบังคับบัญชาของทานคอยใหคําแนะนําแกทานในเรื่อง

การจัดทําเอกสารเบิกจายอยูเสมอ 

     

การส่ือสารจากลางข้ึนบน      

1. ทานสามารถแจงผูบังคับบัญชาเพ่ือบอกถึงความกาวหนา 

หรือปญหาท่ีเกิดข้ึนเก่ียวการจัดทําเอกสารเบิกจายให 

ทราบได 
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การส่ือสาร 

ระดับความคดิเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

2. ทานมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ และรวมแกไข

ปญหากับผูบังคับบัญชาได 

     

การส่ือสารแบบแนวนอน      

1. หนวยงานของทานมีการประชุมหารือในเรื่องการจัดทํา

เอกสารเบิกจาย อยางเปนกันเองและสมํ่าเสมอ 

     

2. เม่ือมีปญหาเรื่องการจัดทําเอกสารเบิกจาย ทานและเพ่ือน

รวมงานจะปรึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหา 

แนวทางแกไขปญหารวมกัน 

     

ตอนท่ี 4   ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

คําช้ีแจง  กรุณาใสเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

(5) 

มาก 

 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

 

(2) 

นอย

ท่ีสุด

(1) 

ดานระยะเวลาการเบิกจาย 

1. สามารถรวบรวมเอกสารเบิกจายไดทันทีหลังจากเสร็จสิ้น

กิจกรรม/โครงการ 

     

2. สามารถตรวจสอบความถูกตองแลวสงเบิกภายในเวลาท่ี

กําหนด 

     

ดานคุณภาพการเบิกจาย      

1. ความสามารถในการจัดทําเอกสารเบิกจายเปนไปอยาง 

มีประสิทธิภาพ 

     

2. ความถูกตองของเอกสารเบิกจาย      

3. สามารถดําเนินการเบิกจายเปนไปตามงบประมาณ 

ท่ีไดรับ 
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ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดทําเอกสารเบิกจาย สํานักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      ขอขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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