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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาเชิ ง ส ารวจ(Survey research)นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
บริหารงานด้ านการเงินการบัญชี และศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการ
บัญ ชี ของสานั กงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม ตัวอย่ าง คือ เจ้ าหน้ าที่สานั กงาน
ป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 139 คน จากวิธีการสุ่มอย่างแบบแบบหลายขั้นตอน
(Multi-stage sampling)เก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งวั น ที่ 1-30 ธัน วาคม 2564 ด้ ว ยแบบสอบถาม
ทดสอบค่าความเชื่อมั่น 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิงพรรณนาได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย
และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และสถิ ติ ถ ดถอยเชิ ง เส้ น พหุ แ บบขั้ น ตอน (Stepwise multiple linear
regression analysis) ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายร้ อยละ 46 เป็ นเพศหญิงร้ อยละ 54
ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 36–45 ปี ร้ อยละ 32.4อายุเฉลี่ย 39.35 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า
ร้ อ ยละ 61.2 ตาแหน่ งงานเป็ นข้ าราชการ ร้ อยละ 59 ส่วนใหญ่ รายได้ ต่อเดือนอยู่ระหว่ าง 20 ,001–
35,000บาท ร้ อ ยละ 46.8 และมี ก ารปฏิ บั ติ งานมากกว่ า 5 ปี ร้ อ ยละ 64 ระดั บ ประสิ ท ธิภ าพการ
บริหารงานด้ านการเงินการบัญชีอยู่ในระดับสูง (𝑥̅ =34.62,S.D.=5.68) มีปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี ของเจ้ าหน้ าที่สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ทั้งหมด 3 ปั จจัย ได้ แก่ ด้ านบุคลากร (p-value <0.001) ด้ านค่านิยมร่วม (p-value <0.001) และด้ าน
ทักษะ (p-value = 0.017) โดยสามารถร่ วมกันส่งผลต่ อประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการ
บัญชี ของเจ้ าหน้ าที่สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ได้ ร้อยละ 81.0 (Adjusted R2 =
0.81) ผู้กาหนดนโยบายจึงควรนาผลที่ได้ จากการศึกษาครั้งนี้ ใช้ ไปเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพด้ านการเงินการบัญชีของหน่วยงานต่อไป
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Abstract
This survey research aimed to 1) study levels of efficiency in financial and accounting
management and 2) investigate factors affecting the efficiency of financial and accounting
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management of the Office of Disease Prevention and Control 3, Nakhon Sawan Province. The
sample size was 139 officers of the Office of Disease Prevention and Control 3, Nakhon Sawan
Province samples selected randomly by multi-stage sampling. Data was collected between 1 and
30 December 2021 by a questionnaire with a reliability value of 0.97. The data was analyzed by
frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple linear
regression. Results of the study revealed that 46% of samples were male. They ranged in age from
36–45, with a mean age of 39.35. The vast majority (61.2%) have bachelor's degrees or
equivalent. Most of them (59%) were civil servants and had a monthly income of between 20,001
and 35,000 baht (46.8%). Most of them (64%) had worked for over 5 years. Their efficiency of
management in finance and accounting was at a high level (𝑥̅ =34.62, SD=5.68). Factors
affecting efficiency of financial management and accounting. Of the staff of the Office of Disease
Prevention and Control 3, Nakhon Sawan Province were personnel(p-value<0.001)common
values(p-value<0.001), and skills(p-value=0.02)80.6 percent of these factors could predict
efficiency of financial management and accounting of the staff of the Office of Disease Prevention
and Control 3, Nakhon Sawan Province (R square = 0.81, Adjusted R2 = 0.81). The policy
makers should bring the results from this study to guideline for planning and improving the
efficiency of the organization's finance and accounting.
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บทนา
การปฏิบัติงานด้ านการเงินและบัญชีของหน่วยงานราชการ เป็ นงานที่มีความสาคัญในการพัฒนา
ของหน่ วยงาน การบริหารจัดการด้ านการเงินการบัญชีของภาครัฐให้ มีประสิทธิภาพ เป็ นการปฏิบัติงาน
เกี่ย วกับ การเงิน การบริ ห ารงบประมาณและการบั ญ ชีท่ัวไปของส่ วนราชการ เช่ น ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายให้ ถูกต้ องตรงตามระเบียบของทางราชการ วางฎีกาเบิกจ่ายด้ วยระบบการเงินการคลัง
ภาครั ฐ ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) จั ด ท า
บัญชีและรายงานครบถ้ วน ถูกต้ อง ทันเวลา ซึ่งจะต้ องปฏิบัติภายใต้ กฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่ส่วน
ราชการกาหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนั้นประกอบไปด้ วยปัจจัย
หลายด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นด้ านกลยุทธ์ ด้ านโครงสร้ าง ด้ านการจัดบุคคลเข้ าทางาน ด้ านบุคลากร ด้ านทักษะ
ด้ านรูปแบบการบริหารจัดการ ด้ านค่านิยมร่วม เป็ นต้ น หากเจ้ าหน้ าที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานก็
จะส่งผลให้ การดาเนินงานในภาพรวมขององค์กรประสบความสาเร็จได้ อย่างมีประสิทธิภาพ(1)
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สานั ก งานป้ องกัน ควบคุ มโรคที่ 3 จังหวัด นครสวรรค์ เป็ นหน่ วยงานสังกัด กรมควบคุ มโรค
กระทรวงสาธารณสุ ข มีภ ารกิจ หลัก คื อ ศึ กษาวิเคราะห์ วิจัย พั ฒ นาองค์ความรู้เฝ้ าระวังป้ องกัน และ
ควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตที่รับผิดชอบ สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และรูป แบบการด าเนิ น การเฝ้ าระวังป้ องกัน และควบคุ ม โรค และภั ย คุ ก คามในเขตพื้ นที่รั บ ผิ ด ชอบ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรค และภัยที่คุกคามให้ แก่หน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานและสนับสนุ นการ
ปฏิบัติงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในการเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรค และภัยที่คุ กคามในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้ านการเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง หรือที่ได้ รับ
มอบหมายมีภารกิจปฏิบัติงาน
กลุ่มบริหารทั่วไป สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ มีภารกิจในการศึกษา
วิเคราะห์พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหารดาเนินการเกี่ยวกับงานธุรการ งานพัสดุ ยานพาหนะ
งานอาคารสถานที่โสตทัศนู ปกรณ์ งานกฎหมาย ดาเนินงานตรวจสอบข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้ องเรียน
ดาเนิ นการทางวินัยและละเมิด และดาเนิ นคดีแพ่ ง อาญา ปกครอง และงานคดีอ่ืน ๆ ประสานงานให้
คาปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย รวมถึงงานด้ านการเงินและบัญชีท่มี ีภารกิจในการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการเบิกจ่ายให้ ถูกต้ องตรงตามระเบียบของทางราชการ วางฎีกาเบิกจ่ายด้ วยระบบการเงินการคลัง
ภาครั ฐ ระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ GFMIS (Government Fiscal Management Information System) จั ด ท า
บั ญ ชี แ ละรายงานครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง ทั น เวลา ซึ่ งเป็ นงานที่ มี ค วามส าคั ญ มากของหน่ ว ยงาน ดั ง นั้ น
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี เป็ นเรื่องที่หน่วยงานให้ ความสาคัญ มีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่ าระดับประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญ ชี ของสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์อยู่ในระดับใด และมีปัจจัยใดบ้ างที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี ของ
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัย สองประการคือ ศึกษา
ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี และ วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้ าน
การเงิน การบัญ ชี ของสานั ก งานป้ องกัน ควบคุ มโรคที่ 3 จังหวัด นครสวรรค์ โดยใช้ องค์ป ระกอบของ
แนวคิดของแมคคินซีย์ (McKinsey 7’s Framework)(2) ได้ แก่ ด้ านกลยุทธ์ ด้ านโครงสร้ าง ด้ านการจัด
บุคคลเข้ าทางาน ด้ านบุคลากร ด้ านทักษะ ด้ านรูปแบบการบริหารจัดการ ด้ านค่านิยมร่วม มาเป็ นปัจจัยใน
การศึกษา คาดว่าจะเป็ นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้ านการเงินการบัญชีของ
หน่วยงานต่อไป

วัสดุและวิธีการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้เป็ นการวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional survey Research) โดย
การเก็บรวบรวมข้ อมูลในเดือนธันวาคม 2564กับ บุคลากรของสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค์ (ยกเว้ นผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการ) คานวณขนาดตัวอย่าง จากสูตรวิธีการคานวณ
ขนาดตัวอย่างเพื่อประมาณค่าเฉลี่ย กรณีทราบขนาดประชากรของแดเนียล (3) โดยใช้ สตู ร ดังนี้
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NZ2 ∝/2 σ2
e2 (N−1)+ Z2 ∝/2 σ2

ได้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจานวน 126 คน เพื่อป้ องกันการสูญหายหรือความครบถ้ วนของข้ อมูล
จึงเพิ่มขนาดตัวอย่างอีกร้ อยละ 10
ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จึงเท่ากับ 139 คน ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สุ่มตัวอย่างแบบการกาหนดสัดส่วน (Quota sampling) กับกลุ่มงานต่างๆในสังกัด
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ทั้งหมด (12 กลุ่มงาน)ได้ แก่ กลุ่มพัฒนาองค์กร
กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและภัยสุขภาพ กลุ่ม
พัฒนานวัตกรรมและวิจัย กลุ่มยุทธ์ศาสตร์แผนงานและเครือข่าย กลุ่มโรคติดต่อ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ กลุ่ม
ห้ อ งปฏิบัติก ารทางการแพทย์ งานโรคติดต่ อน าโดยแมลง ศูน ย์ควบคุมโรคติดต่ อน าโดยแมลงที่ 3.1
กาแพงเพชร และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 3.2 นครสวรรค์สัดส่วน 1.11 : 1 และขั้นตอนที่
2 สุ่มตัวอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยการจับสลากตามรายชื่อจนครบถ้ วนตามจานวนกลุ่ม
ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถามให้ กลุ่มตัวอย่ างตอบด้ วยตนเองผ่ านระบบ Online
ประกอบด้ วยข้ อคาถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคล จานวน 6 ข้ อ เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้ แก่ เพศ อายุ ระดั บ การศึก ษา ตาแหน่ งงาน รายได้ และระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็ นคาถามแบบ
เลือกตอบ และเติมคาในช่องว่าง
ส่วนที่ 2 ปั จจัยด้ านการบริหาร (7-S Framework) ประกอบด้ วยข้ อคาถามจานวน 35 ข้ อแบ่ ง
ออกเป็ น 7 ด้ าน ๆละ 5 ข้ อ ประยุกต์ใช้ เครื่องมือของเสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (4) คาถามเป็ นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert’s Scale)(5) คาตอบให้ เลือกตอบ 5 ระดับ คือ มาก
ที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย และน้ อยที่สดุ
กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน คือ มากที่สุด 5 คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้ อย
2 คะแนน และน้ อยที่สุด 1 คะแนน คะแนนรวมทั้งหมด 175 คะแนน แปลผลคะแนนโดยนาคะแนนที่ได้
หารด้ วยจานวนข้ อ คาถาม ได้ คะแนนเฉลี่ยของปั จจัยด้ านการบริหาร และแบ่ งเป็ นระดับปั จจัยด้ านการ
บริหาร จากค่าพิสัย คานวณจากคะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด และนาผลลัพธ์ท่ไี ด้ แบ่งเป็ น 3 ระดับ โดยมี
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 35 - 175 คะแนนใช้ เกณฑ์การแบ่งกลุ่ม ตามแนวคิดการแบ่ งช่ วงคะแนนเฉลี่ยของ
เบสท์ (6) กาหนดการแปลผลคะแนนเฉลี่ย คือ คะแนนเฉลี่ยอยู่ ระหว่าง 35 – 81.66 คะแนน หมายถึง
ปัจจัยด้ านการบริหาร อยู่ในระดับต่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 81.67 – 128.33 คะแนน หมายถึง ปัจจัย
ด้ านการบริหาร อยู่ในระดับปานกลาง และคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 128.34 คะแนนขึ้นไป หมายถึง ปัจจัยด้ าน
การบริหาร อยู่ในระดับสูง
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี ของสานักงานป้ องกัน
ควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 9 ข้ อ เป็ นแบบสอบถามที่ผ้ ศู ึกษาได้ ประยุกต์ใช้ จากการศึกษา
ของ วาสนา จังพานิช (7) มีข้อคาถาม จานวน 9 ข้ อ แบ่ งออกเป็ น 3 ด้ าน ด้ านละ 3 ข้ อ โดยให้ ผ้ ูตอบ
เลือกตอบเพี ยง 1 ตัวเลือก โดยปรับตามเกณฑ์ของลิเคิร์ท (Likert’ s Scale)(5) คาตอบให้ เลือกตอบ 5
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ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้ อ ย และน้ อยที่สุด กาหนดเกณฑ์การให้ คะแนน คือ มากที่สุด 5
คะแนน มาก 4 คะแนน ปานกลาง 3 คะแนน น้ อย 2 คะแนน และน้ อยที่สุด 1 คะแนน คะแนนรวม
ทั้งหมด 45 คะแนน แปลผลคะแนนโดยน าคะแนนจริงที่ได้ หารด้ วยจานวนข้ อเป็ นคะแนนเฉลี่ยของ
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญ ชี และแบ่งเป็ นระดับประสิทธิภาพการบริหารงานด้ าน
การเงินการบัญชีโดยใช้ แบบค่าพิสยั นาคะแนนสูงสุด-คะแนนต่าสุด และนาผลลัพธ์ท่ไี ด้ แบ่งเป็ น 3 ระดับ
โดยมีคะแนนค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 9 - 45 ใช้ เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามแนวคิดการแบ่งช่ วงคะแนนเฉลี่ยของ
เบสท์ (6) แปลผลคะแนนเฉลี่ ย คะแนนเฉลี่ ย ระหว่ า ง 9 – 21 คะแนน หมายถึ ง ประสิ ท ธิภ าพการ
บริหารงานด้ านการเงินการบัญ ชีอ ยู่ในระดับ ต่า คะแนนเฉลี่ยอยู่ระหว่ าง 22 – 33 คะแนน หมายถึง
ประสิทธิภ าพการบริ ห ารงานด้ านการเงิน การบั ญ ชีอ ยู่ ในระดับ ปานกลาง และคะแนนเฉลี่ยตั้ งแต่ 34
คะแนนขึ้นไป หมายถึง ประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชีอยู่ในระดับสูง
แบบสอบถามผู้ วิจั ย สร้ า งขึ้ น ผ่ า นการตรวจสอบความตรงตามเนื้ อหาของแบบสอบถามโดย
ผู้ท รงคุ ณ วุฒิ 3 ท่ าน ได้ ค่ าดั ช นี ค วามสอดคล้ อ งระหว่ า งข้ อ ค าถามกับ วัตถุ ป ระสงค์ (Index of ItemObjective Congruence: IOC) ที่มีค่าระหว่าง 0.70-1.00 แล้ วนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ กับบุคลกร
สานัก งานป้ องกัน ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จานวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะคล้ ายคลึงและมีพ้ ืนที่
ใกล้ เคี ย งกั บ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ศึ ก ษาครั้ ง นี้ ที่ พบว่ า ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาครอนบาค (Conbrach’s alpha
coefficient) ภาพรวม เท่ากับ 0.97 จาแนกเป็ นรายด้ าน ได้ แก่ แบบสอบถามปัจจัยด้ านการบริหาร (7-S
Framework) เท่ า กับ 0.97 และแบบสอบถามประสิท ธิภ าพการบริ ห ารงานด้ านการเงิน การบั ญ ชีของ
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์เท่ากับ 0.93
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล สถิ ติ เชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แ ก่ ค่ า ความถี่ ค่ า ร้ อ ยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อธิบายข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ง
งาน รายได้ และระยะเวลาการปฏิบั ติงาน ระดับ การบริห ารงานด้ านการเงิน การบัญ ชี ของสานั กงาน
ป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และปัจจัยทางการบริหาร หรือประเด็นในการวิเคราะห์สภาพ
ในองค์กร 7 ประเด็น (7-S Framework) และ สถิติเชิงอ้ างอิง (Inferential Statistics) วิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี ของสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ด้ วยสถิติถดถอยเชิงเส้ นพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression Analysis) และยอมรับ
ความมีนั ยสาคัญ ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยดาเนิ น การตรวจสอบข้ อตกลงเบื้องต้ น จานวน 5 ข้ อ (8)
ได้ แก่ 1.ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามมีความสัมพันธ์เชิงเส้ น 2. ค่าความคลาดเคลื่อนมีความเป็ นอิสระ
จากกัน 3. ความแปรปรวนของค่าคลาดเคลื่อนมีค่าคงที่ 4. ค่าความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปกติค่า
ความแปรปรวนของความคลาดเคลื่อน 5.ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กนั สูงเกินไป (Multicollinearity)

ผลการศึกษา
นาเสนอตามวัตถุ ป ระสงค์ ศึกษาระดับ ประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงิน การบัญ ชี และ
วิเคราะห์ ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการบริหารงานด้ านการเงิน การบัญ ชี ของสานั กงานป้ องกัน ควบคุ มโรคที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์ นาเสนอ 4 ส่วนดังนี้ ข้ อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชายร้ อยละ 46 เป็ นเพศ
หญิงร้ อยละ 54 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 36 – 45 ปี ร้ อยละ 32.4 (𝑥̅ = 39.35 S.D. = 7.96) ส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ร้ อยละ 61.2 ตาแหน่งงานส่วนใหญ่เป็ นข้ าราชการ ร้ อยละ
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59 ส่วนใหญ่ มีรายได้ ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001 – 35,000 บาท ร้ อยละ 46.8 และส่วนใหญ่ มีการ
ปฏิบัติงานมากกว่า 5 ปี ร้ อยละ 64 ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามข้ อมูลทั่วไป (n = 139)
ปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
เพศ
ชาย
หญิง

64
75

46
54

43
45
28
23

30.9
32.4
20.1
16.5

2
17
85
35

1.4
12.2
61.2
25.2

83
22
25
2
7

59
15
18
1.4
5.0

7
35
65
23
9

5.0
25.2
46.8
16.5
6.5

5
22
23
89

3.6
15.8
16.5
64.0

อายุ

26 – 35 ปี
36 – 45 ปี
46 – 55 ปี
56 ปี ขึ้นไป
̅ = 39.35 S.D. = 7.96 Min = 26 Max = 60
𝒙
การศึกษาสูงสุด

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปริญญาตรี/เทียบเท่า
สูงกว่าปริญญาตรี
ตาแหน่งงาน

ข้ าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้ างประจา
ลูกจ้ างโครงการ
ลูกจ้ างเหมาบริการ
รายได้ต่อเดือน

5,000 – 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 35,000
35,001 – 50,000
มากกว่า 50,000
ระยะเวลาการปฏิบตั ิงาน

6 เดือน - 1 ปี
<1 –3 ปี
<3 – 5 ปี
มากกว่า 5 ปี
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ผลการวิเคราะห์ระดับปั จจัยด้ านการบริหาร(7-S Framework) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีภาพรวม
ระดับ ปั จจัยด้ านการบริหารอยู่ระดับสูง(𝑥̅ = 133.65, S.D. = 21.53) และเมื่อจาแนกรายด้ านพบว่ า
ด้ า นกลยุ ท ธ์อ ยู่ ร ะดั บ สูง(𝑥̅ =18.62, S.D. = 3.72) ด้ า นโครงสร้ า งอยู่ ร ะดั บ สูง(𝑥̅ =18.73, S.D.=
3.76) ด้ านการจัดบุคคลเข้ าทางานอยู่ระดับสูง(𝑥̅ = 18.91, S.D. = 3.64) ด้ านบุคลากรอยู่ระดับสูง (𝑥̅
= 19.47, S.D. = 3.01) ด้ านทัก ษะอยู่ระดับ สูง (𝑥̅ = 19.34, S.D. = 3.39) ด้ านรูป แบบการบริหาร
จั ด การอยู่ ร ะดั บ สูง (𝑥̅ = 19.29, S.D. = 3.30) ด้ า นค่ า นิ ย มร่ ว มอยู่ ร ะดั บ สูง (𝑥̅ = 19.29, S.D. =
3.51) ดังตารางที่ 2
ตารางที่2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ าต่ าสุด -ค่าสูงสุด และระดับ ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง จาแนกรายด้ านตามปัจจัยด้ านการบริหาร (n = 139)
ระดับปัจจัยด้ านการบริหาร
Min - Max
แปลผล
𝑥̅ ± S.D.
ด้ านกลยุทธ์ (Strategy)
18.62 ± 3.72
5-25
สูง
ด้ านโครงสร้ าง (Structure)
18.73 ± 3.76
5-25
สูง
ด้ าน การจั ด บุ ค ค ลเข้ าท างาน
18.91 ± 3.64
5-25
สูง
(Staffing)
ด้ านบุคลากร (Staff)
19.47± 3.01
10-25
สูง
ด้ านทักษะ (Skills)
19.34± 3.39
5-25
สูง
ด้ า นรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การ
19.29± 3.30
5-25
สูง
(Style)
ด้ านค่านิยมร่วม (Shared values)
19.29± 3.51
5-25
สูง
ภ า พ ร ว ม ร ะ ดั บ ปั จ จั ย ด้ า น
133.65± 21.53
47-175
สูง
การบริหาร
ผลการวิ เคราะห์ ป ระสิท ธิภ าพการบริ ห ารงานด้ า นการเงิน การบั ญ ชี พบว่ า กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี
ภาพรวมประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชีอยู่ระดับสูง (𝑥̅ = 34.62, S.D. = 5.68) และ
เมื่อจาแนกรายด้ านพบว่า ด้ านเทคโนโลยีอยู่ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 11.49, S.D. = 2.08) ด้ านบุคลากร
อยู่ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 11.58, S.D. = 2.02) ด้ านโครงสร้ างองค์กรอยู่ระดับปานกลาง (𝑥̅ = 11.55,
S.D. = 1.91) เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ แต่ ละข้ อระดับ ความคิด เห็น ต่ าสุด 1 คะแนน ค่ าคะแนนสูงสุด 5
คะแนน ค่าเฉลี่ยคะแนนรายข้ อสูงสุด คือ ด้ านบุคลากร เจ้ าหน้ าที่การเงินการบัญชีมีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติ งาน (𝑥̅ = 3.89,S.D. = 0.71) และด้ านโครงสร้ างองค์ กร การดาเนิ น งานของเจ้ าหน้ า ที่
การเงิน มีมาตรฐานของการปฏิบัติงานขององค์กร และยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบทางการเงิน
การบัญชีอย่างเคร่งครัด (𝑥̅ = 3.89, S.D. = 0.63) ค่าเฉลี่ยคะแนนรายข้ อต่าสุด คือ ด้ านเทคโนโลยี มี
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การนาเทคโนโลยีท่ที ันสมัยและเหมาะสมมาใช้ ในการบริหารงานด้ านการบัญชี (𝑥̅ = 3.77, S.D.=0.73)
ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าต่าสุด -ค่าสูงสุด และระดับความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง จาแนกรายด้ านตามประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี (n = 139)
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี
Min - Max
แปลผล
𝑥̅ ± S.D.
ด้ านเทคโนโลยี
11.49 ± 2.08
6-15
ปานกลาง
ด้ านด้ านบุคลากร
11.58 ± 2.02
6-15
ปานกลาง
ด้ านโครงสร้ างองค์กร
11.55 ± 1.91
6-15
ปานกลาง
ประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงิน การบัญ ชี 34.62 ± 5.68 21 - 45
สูง
ภาพรวม
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี ของเจ้ าหน้ าที่สานักงาน
ป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ด้ วยการวิเคราะห์ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s
Product Moment Correlation Coefficient)(9) พบว่า ด้ านกลยุทธ์มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับ ปานกลาง
(r = 0.62, p<0.001) ด้ านโครงสร้ างมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ ปานกลาง (r = 0.70, p<0.001)
ด้ า นการจั ด บุ ค คลเข้ า ท างานมี ค วามสัม พั น ธ์ท างบวกระดั บ สูง (r=0.78, p<0.001) ด้ า นบุ ค ลากรมี
ความสัมพั น ธ์ท างบวกระดับ สูง (r =0.86, p<0.001) ด้ านทักษะมีค วามสัมพั น ธ์ทางบวกในระดับ สูง
(r = 0.85, p<0.001) ด้ านรูป แบบการบริ หารจัดการมีความสัมพั น ธ์ท างบวกในระดับ สูง(r = 0.82,
p<0.001) ด้ านค่านิยมร่วมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูง(r = 0.86, p<0.001) ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้ านการบริหาร กับประสิทธิภาพการบริหารงาน
ด้ านการเงินการบัญชี(n=139)
ตัวแปร
ด้ านกลยุทธ์ (Strategy)
ด้ านโครงสร้ าง (Structure)
ด้ านการจัดบุคคลเข้ าทางาน (Staffing)
ด้ านบุคลากร (Staff)
ด้ านทักษะ (Skills)
ด้ านรูปแบบการบริหารจัดการ (Style)
ด้ านค่านิยมร่วม (Shared values)

ประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี
r
p
0.62***
< 0.001
0.70**
< 0.001
0.78**
< 0.001
0.86**
< 0.001
0.85**
< 0.001
0.82**
< 0.001
0.86**
< 0.001
**p<0.01, ***p<0.001
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การวิเคราะห์ ถ ดถอยแบบพหุ คู ณ แบบขั้น ตอน พบว่ า มี ปั จจัยที่ส่ งผลต่ อประสิท ธิภ าพการ
บริหารงานด้ านการเงินการบัญชี ของเจ้ าหน้ าที่ ทั้งหมด 3 ปัจจัย โดยเรียงตามลาดับตามความสามารถใน
การอธิบ ายความแปรปรวนของปั จ จั ยจากมากไปหาน้ อยได้ ได้ แ ก่ ด้ านบุ คลากร (p-value < 0.001,
β = 0.0.37) ด้ า นค่ า นิ ย มร่ ว ม (p-value < 0.001, β = 0.37) และด้ า นทั ก ษะ (p-value = 0.017,
β = 0.21) โดยสามารถร่วมกันส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี ของเจ้ าหน้ าที่
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ได้ ร้อยละ 81.0(R square = 0.81, Adjusted R2 =
0.81) ดังนี้ สามารถเขียนสมการพยากรณ์ทานายในรูปคะแนนดิบ ได้ ดังนี้
ประสิท ธิภ าพการบริ ห ารงานด้ านการเงิน การบั ญ ชี ของจนท.สคร.3 = 1.93+ 0.69 (ด้ า น
บุคลากร) +0.64 (ด้ านค่านิยมร่วม) +0.35 (ด้ านทักษะ)
และ สามารถเขียนสมการพยากรณ์ทานายในรูปคะแนนมาตรฐาน ได้ ดังนี้
ประสิทธิภาพการบริ หารงานด้ านการเงิน การบัญ ชี ของจนท.สคร.3 =0.37(ด้ านบุ คลากร)
+0.38(ด้ านค่านิยมร่วม) +0.21(ด้ านทักษะ) ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้ วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (n = 139)
ตัวแปรทานาย
b
t
P-value
β
ด้ านบุคลากร (Staff)
0.69
0.37
4.48
< 0.001
ด้ านค่านิยมร่วม (Shared values)
0.64
0.38
4.64
< 0.001
ด้ านทักษะ (Skills)
0.35
0.21
2.43
0.017
Constant (a)
1.93
1.37
0.027
R square = 0.81, Adjusted R2 = 0.81, F =192.70,
p-value<0.001
b= ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของตั ว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตั ว ที่จ ะน ามาสร้ า งสมการพยากรณ์ ซึ่ งเป็ นค่ า
Unstandardized Coefficient จะเป็ นการเขียนสมการในรูปคะแนนดิบหรือค่าจริง
β = ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ก ารถดถอยของตั ว แปรอิ ส ระแต่ ล ะตั ว ที่ จ ะน ามาสร้ า งสมการพยากรณ์ ซึ่ ง ค่ า
Standardized Coefficient จะเป็ นการเขียนสมการในรูปคะแนนมาตรฐาน

วิจารณ์
วัตถุประสงค์ข้อแรก คือ ระดับประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี
ประสิทธิภาพการบริ หารงานด้ านการเงินการบั ญชี ของสานั กงานป้ องกันควบคุ มโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค์อยู่ในระดับสูง (x̅=34.62, S.D.= 5.68) และเมื่อจาแนกรายด้ านพบว่ า ด้ านเทคโนโลยีอยู่
ระดับในปานกลาง (x̅= 11.49, S.D. = 2.08)
ด้ านบุคลากรอยู่ระดับในปานกลาง (x̅= 11.58,
S.D. = 2.02) ด้ านโครงสร้ างองค์ ก รอยู่ ในระดับ ปานกลาง (x̅= 11.55, S.D. = 1.91) ทั้งนี้ สามารถ
อธิบายได้ ว่า ภาพรวมการบริหารงานด้ านการเงินการบั ญชี มี เจ้ าหน้ าที่ก ารเงินการบัญชีท่ีเพี ยงพอต่ อการ
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บริ หารงาน และเป็ นผู้ ท่ีมี ความรู้ความสามารถในการปฏิบั ติ งาน มี การด าเนิ นงานตามมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานขององค์กร และยึดหลักปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบทางการเงินการบัญชีอย่างเคร่งครัดมีการนา
เทคโนโลยี มาประยุ กต์ ใช้ ในการบริ ห ารงานด้ า นการบั ญ ชี เพื่ ออ านวยความสะดวกแก่ เจ้ าหน้ าที่ในการ
ตรวจสอบการใช้ เงินโครงการได้ อย่างรวดเร็ว ถูกต้ อง ทันเวลา รวมถึงสามารถติดตามการใช้ งบประมาณได้
แต่ เทคโนโลยีท่ีน ามาใช้ ต้องมีการอัพเดทให้ ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ เหมาะสมกับการทางานของเจ้ าหน้ าที่
รวมถึงการกระจายภาระงานให้ เหมาะสมในแต่ละคนเพื่อให้ สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ถูกต้ อง ทันเวลา สอดคล้ องกับการศึกษาของ ดวงเดือน เภตรา (10) ศึกษาเรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
การเงินและบัญชี ฝ่ ายการเงิน กองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด พบว่า ประสิทธิภาพการบริการ
งานการเงินและบัญชีกองนโยบายและแผนมหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด โดยรวมอยู่ในระดับมาก และการศึกษา
ของวารุณี ขาสวัสดิ์ และสิทธิเดช สิริสขุ ะ (11) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลัง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่าประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานคลัง
ขององค์การโดยรวมอยู่ในระดับมาก
วัตถุ ประสงค์ข้อสอง วิเคราะห์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานด้ านการเงินการบั ญชี ของสานั กงาน
ป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า ตัวแปรที่ทาการศึกษาทั้งสิ้น 7ตัวแปร พบปั จจัยที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี 0.001 โดยพบ 3 ตัว
แปรซึ่งเรียงลาดับ จากมากไปหาน้ อ ยได้ ได้ แ ก่ 1) ด้ านบุคลากร (Staff) 2) ด้ านค่ านิ ยมร่ วม (Shared
values) และ 3) ด้ านทักษะ (Skills) สามารถอภิปรายรายละเอียดได้ ดังนี้
ด้ านบุคลากร (Staff) พบว่า บุคลากร มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงิน
การบัญชี ของสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ อย่ างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p < 0.001)
เป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจัย สามารถอธิบายได้ ว่าบุคลากรด้ านการเงินการบัญชีเป็ นส่วนสาคัญที่จะทาให้ การ
บริ หารงานด้ านการเงินการบั ญชีมี ประสิทธิภาพ การที่มี เจ้ าหน้ าที่ทางการเงินการบั ญชี ท่ีเพี ยงพอต่ อการ
บริ หารงานจะช่ วยให้ การท างานมี ความคล่ องตั ว รวมถึ งตั วบุ คลากรทางการเงิ นการบั ญ ชี เองเป็ นผู้ ท่ี มี
ประสบการณ์ในการทางานโดยเฉพาะ ได้ รับหมอบหมายงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของตนเองในปริมาณ
งานที่เหมาะสมจะทางาน การทางานจะได้ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเจ้ าหน้ าที่แต่ละคนสามารถปฏิบัติ
หน้ าที่แทนกันได้ เมื่อเจ้ าหน้ าที่ท่านอื่นไม่อยู่ สอดคล้ องกับการศึกษาของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (4) ศึกษาเรื่อง
การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในจังหวัดภาคกลาง พบว่า ด้ านบุคลากรความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็ นเพราะผู้บริหาร/เจ้ าหน้ าที่บุคลากรในเทศบาลของจังหวัดในเขตภาคกลาง มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการสู่ความเป็ นเลิศด้ วยเทคนิค 7S ด้ านบุคลากร ว่าผู้บังคับบัญชาควรมีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้ บังคับบัญชา และบุคลากรส่วนใหญ่ต้องมีประสบการณ์ในการทางาน มี
ความสามารถ มีความเหมาะสมกับปริมาณงาน และได้ รับการฝึ กฝนเป็ นอย่างดี
ด้ านค่านิยมร่วม (Shared values)ค่านิยมร่วม มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพ การบริหารงาน
ด้ านการเงินการบัญชี อย่ างมี นัยสาคัญ ทางสถิติท่ี (p < 0.001) เป็ นไปตามสมมติฐานการวิจัย สามารถ
อธิบ ายได้ ว่าค่ านิ ยมร่ วมเป็ นการปลูกฝังให้ บุคลากรมีจิตสานึกที่ดี มีความเชื่อที่ถูกต้ องเป็ นไปในทิศทาง
24
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เดียวกันขององค์กร เพราะเมื่อบุคคลมีความคิดความเชื่อร่วมกันก็จะมีพฤติกรรมที่สร้ างสรรค์ มีความสุขในการ
ปฏิบัติงานไม่ขัดค่านิยมของคนใดคนหนึ่ง ส่งผลให้ ผลงานนั้นออกมาดี มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการสร้ างค่านิยม
ร่วม เป็ นสิ่งที่ควรสร้ างขึ้นจากการยอมรับของสมาชิกทุกคนในองค์การ โดยการน าเสนอสิ่งที่คาดหวังในการ
ปฏิบัติร่วมกัน พร้ อมกับตกลงวิธปี ฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้ เกิดความเห็นพ้ องในค่านิยมที่ได้ เลือกขึ้นมาใช้ เป็ น
ยุทธวิธหี ลักในการทางานร่วมกัน สอดคล้ องกับการศึกษาของ เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ (4) ศึกษาเรื่อง การบริหาร
จัดการองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นในจังหวัดภาคกลาง พบว่ า ด้ านด้ านค่ านิ ยมร่ วม ความคิดเห็นโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็ นเพราะผู้บริหาร/เจ้ าหน้ าที่บุคลากรในเทศบาลของจังหวัดในเขตภาคกลาง มีความ
คิดเห็นต่อการบริหารจัดการสู่ความเป็ นเลิศด้ วยเทคนิค 7S ด้ านค่านิยมร่วม เพราะค่านิยมร่วมเป็ นการปลูกฝัง
ให้ บุคลากรมีจิตสสานึก ค่านิยม ความเชื่อที่ถูกต้ องร่วมกัน
ด้ านทักษะ (Skills)ทักษะ มีอิทธิพลทางบวกต่อประสิทธิภาพการบริหารงานด้ านการเงินการบัญชี
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p = 0.017) เป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจัย สามารถอธิบายได้ ว่า เจ้ าหน้ าที่ท่ไี ด้ รับ
การพัฒนาทางด้ านทักษะ โดยเฉพาะทักษะในการทางานที่เฉพาะเจาะจง และเป็ นทักษะที่มีความจาเป็ นในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ จะทาให้ เจ้ าหน้ าที่เกิดความชานาญในการปฏิบัติหน้ าที่ นาไปสู่ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานด้ านการเงินการบั ญชี มี ข้อเสนอแนะสองประการคือ มีเจ้ าหน้ าที่ดูแลเรื่องการอัพเดท
เทคโนโลยีท่นี ามาใช้ ในการติดตามเรื่องการเงินการบัญชีให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ และ มีการวิเคราะห์การปฏิบัติของ
เจ้ าหน้ าที่การเงินการบัญชีอยู่เสมอ เพื่อหาจุดที่ต้องพัฒนาต่อไป สอดคล้ องกับการศึกษาของ วาสนา จังพานิช
(7)
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล พบว่า ปัจจัยด้ าน
ทักษะความรู้ความสามารถ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล ซึ่งร่วมกัน
ทานายประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังของโรงพยาบาล ได้ ร้อยละ 87.4 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
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