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บทคัดยอ

 วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคลากร สมรรถนะทางการบัญชี และความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดวยระบบบันทึกบญัช ีe-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรค 2) เพือ่เปรียบเทียบความ

สามารถในปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรคเม่ือ

จาํแนกตาม ปจจยัดานบคุลากร 3) เพือ่ศกึษาความสัมพนัธระหวาง สมรรถนะทางการบัญชกีบัความสามารถในปฏิบตัิ

งานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรค กลุมประชากรที่ใช

ในการวิจัยคือบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรคที่ปฏิบัติงานในดานการเงินและบัญชี ขนาด

กลุมตัวอยาง 216 คน โดยนาผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลดวยการหา ความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะหความแตกตาง (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การวิเคราะหความ

สัมพันธดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) และการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression 

analysis) แบบ Stepwise
 เพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ไมแตกตางกันทั้งใน

ภาพรวมและรายดาน อาย ุตาํแหนง ระดบัการศกึษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน ระยะเวลาในการปฏบิตังิานดวยระบบ 
e-LAAS ทีแ่ตกตางกนัมคีวามสามารถในการปฏบิตังิานดวยระบบบนัทกึบญัช ี(e-LAAS) แตกตางกนัทัง้ในภาพรวมและ
รายดาน อยางมนียัสาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 สมรรถนะทางการบญัชอีธบิายการเปลีย่นแปลงของความสามารถในการ

ปฏบิตังิานดวยระบบบนัทกึบญัช ีe-LAAS ของบคุลากรองคการบรหิารสวนตาบลในจงัหวดันครสวรรคไดรอยละ 72.4 

ซึ่งสมรรถนะทางการบัญชีที่มีอิทธิพล คือ สมรรถนะทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพและประสบการณการทํางาน

จริง ซึ่งไดสมการทานายดังนี้

Y = b 0 + b 1C1+ b 4 C 4

คาํสําคญั : สมรรถนะทางการบัญช/ีระบบบันทกึบญัช ีe-LAAS/ความสามารถในการปฏิบตังิานดวยระบบบันทกึบญัช ี

e-LAAS
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Abstract

 This study for Competency in Account with Personal’s competence for used e-LAAS Program

that the purpose of this study were to know 1) personal factors, competency in account and

personal’s competence for used e-LAAS program 2) to compare personal factors that affects 

personal’s competence for used e-LAAS program and 3) relationship between competency in 

account and personal’s competence of sub-district administrative organization in Nakhon Sawan for 

used e-LAAS program. The sample of this research included all 216 people. The statistics involved 

quantitative study and presented in frequency, percentages and standard deviation. The hypothesis

testing employed the One-Way analysis of variance, Pearson Correlation and Stepwise Multiple 

Regression analysis. The fi ndings of study were as follows : The difference in sex did not affect 

personal’s competence of sub-district administrative organization in Nakhon Sawan for used e-LAAS 

program but they had the difference in age, position, education, length of work , and length of used 

e-LAAS program for personal’s competence of sub-district administrative organization in Nakhon 

Sawan for used e-LAAS program as signifi cantly at the level of .05. Competency in Account were 

related to personal’s competence of sub-district administrative organization in Nakhon Sawan for 

used e-LAAS as signifi cantly at the level of .01 and competency in account were predict personal’s 

competence of sub-district administrative organization in Nakhon Sawan for used e-LAAS at 72.4 

percentage that equation is

Y = b 0 + b 1C1+ b 4 C 4

Keyword : Competency in Account/ e-LAAS Program/ Personal’s competence for used e-LAAS 

Program

1. บทนา

 ภาครัฐมีโครงการเช่ือมโยงขอมูลระบบ e-LAAS 

ขององคกรปกครองสวนทองถิน่เขาสูระบบการบรหิารการ

เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ผานWeb 

Online และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการคลังใหกับ
บคุลากรทองถ่ิน โดยเช่ือมโยง ระบบ GFMIS กบั e-LAAS 

ของทองถิ่นทั่วประเทศ โดยระยะเริ่มตน มีจังหวัดนํารอง 

4 จังหวัดคือ ระยอง ฉะเชิงเทรา สมุทรสาคร และ

นครสวรรค โดยจะมีการโอนเงินอุดหนุนทั่วไปจากระบบ 

GFMIS เขาบัญชเีงินฝากธนาคาร ของ อปท . จาํนวน 358 
หนวย ซึง่เร่ิมดาํเนินการมาตัง้แต 28 มกราคม 2554 มกีาร

โอนเงินแลวจํานวนเงิน 1,888,449,449.50 บาท (กรม

บัญชีกลาง. ขาวแจก. 2554)

 สําหรับการดําเนินงานดวยระบบ e-LAAS 

เปนการดาํเนนิงานของการจดัทาํบญัชขีององคการบรหิาร

สวนตําบลซึ่งเปนการจัดทําบัญชีของหนวยงานราชการ

ทําใหมีความแตกตางจากการจัดทําบัญชีของภาคเอกชน 

ซึ่งเปนหนาที่รับผิดชอบของฝายการคลัง ซึ่งฝายการ
คลังขององคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงแตกตางกัน

ประกอบดวย หัวหนาสวนการคลังเจาหนาท่ีการเงินหรือ

เจาพนักงานการเงินหรือนักวิชาการเงินเจาหนาที่จัดเก็บ

หรือเจาพนักงานจัดเก็บหรือนักวิชาการจัดเก็บเจาหนาที่

พสัดุหรือเจาพนักงานพัสดุหรือนกัวิชาการพัสดุ นอกจาก
นี้ผูมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณรายรับจายของ

องคการบริหารสวนตําบลยังรวมไปถึง นายกองคการ

บริหารสวนตําบลและปลัดองคการบริหารสวนตําบล

อีกดวย
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 ผูที่เขามาปฏิบัติหนาที่ในสวนของงบประมาณ

และบัญชีจาเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความเขาใจ

ในการจัดทาบัญชี เพ่ือนําตัวเลขทางการเงินและบัญชี

ไปใชบริหารงานไดอยางถูกตองเหมาะสม คาดการณ

ในการบริหารจัดการดานตางๆ ไดอยางดี ซึ่งมาตรฐาน

ของผูที่ศึกษาทางดานบัญชีโดยทั่วไปน้ันมีมาตรฐาน IES 

หรือ มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับวิชาชีพ

บัญชี(IES for Professional Accountants & Other 

Education Committee Guidance)เปนตัวกําหนด ซึ่ง

ประกาศใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 (สภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ. 2548 : ออนไลน)

 มาตรฐาน IES รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับฉบับที่ 1 เรื่อง

ขอกําหนดเพ่ือเขาสูโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

ฉบับที่ 2 เรื่องเนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ

บัญชีฉบับที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพฉบับที่ 4 เรื่องคา

นิยมจรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพฉบับที่ 5 เรื่อง

ขอกําหนดดานประสบการณการทาํงานจรงิฉบบัที ่6 เรือ่ง

การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะฉบับที่ 7 เรื่อง

การพฒันาทางวชิาชพีอยางตอเนือ่งเกีย่วกบัโปรแกรมเพือ่

การเรียนรูตลอดชีวติฯ และฉบับที ่8 เรือ่งขอกาํหนดดาน

สมรรถนะสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (สันสกฤต 

วิจิตรเลขการ. 2549 : 1) ซึ่งฉบับที่ใชวัดความสามารถ
ทางบัญชีคือฉบับที่ 2, 3,4 และ5 ตามลําดับ

 จากการปรับปรุงพัฒนาการทํางานดานการเงิน
และบญัชขีององคการบรหิารสวนตาํบลดวยการนาํระบบ 

e-LAAS เขามาใชจึงทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของโดยตรง
อยางเจาหนาท่ีการเงินและบัญชีตองใชทักษะความ

สามารถอยางมากในการเรียนรูระบบที่นําเขามาใช และ

จังหวัดนครสวรรคเปน 1 ใน 5 จังหวัดนํารองที่นาระบบ 

e-LAAS เขามาใชในการบริหารการเงินและบัญชีของ
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับ

 ระบบ GFMIS ผูศึกษาเห็นถึงความสําคัญของ

ความสามารถทางบัญชีของบุคลากรในตําแหนงการ
เงินและบัญชีและความสามารถในการปฏิบัติงานดวย

ระบบ e-LAAS โดยจะทําการศึกษาในหัวขอ สมรรถนะ

ทางการบัญชีที่มีผลตอความสามารถในปฏิบัติงานดวย

ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหาร

สวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรคเพื่อนาขอมูลท่ีไดไปเปน

แนวทางในการพัฒนาความรูความสามารถในสวนงานการ

เงินและบัญชีสืบตอไป

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

 1. เพ่ือศึกษาปจจัยดานบุคลากร สมรรถนะ

ทางการบัญชี และความสามารถในการปฏิบัติงานดวย

ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหาร

สวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรค

 2.  เพือ่เปรียบเทียบความสามารถในปฏิบตังิาน

ดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการ

บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรคเมื่อจําแนกตาม 

ปจจัยดานบุคลากร

 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง สมรรถนะ

ทางการบัญชีกับความสามารถในปฏิบัติงานดวยระบบ

บันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวน

ตําบล ในจังหวัดนครสวรรค

 
3. สมมติฐานการวิจัย
 1. ปจจัยดานบุคลากรท่ีแตกตางกันมีความ

สามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-

LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด

นครสวรรคแตกตางกัน

 2. สมรรถนะทางการบัญชีมีความสัมพันธตอ

ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี 
e-LAAS ของบคุลากรองคการบริหารสวนตาํบลในจงัหวดั

นครสวรรค

4.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

 4.1 สมรรถนะทางการบัญชี แนวคิดเก่ียวกับ

สมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (Compe-

tency) เกิดขึ้นในชวงตนของศตวรรษท่ี 1970 โดยนัก

วิชาการช่ือ David McClelland ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัย
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วาทาไมบุคลากรท่ีทางานในตําแหนงเดียวกันจึงมีผลงาน

ที่แตกตางกัน McClelland จึงทําการศึกษาวิจัยโดยแยก

บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผล

การปฏิบัติงานพอใช แลวจึงศึกษาวาบุคลากรทั้ง 2 กลุม 

มีผลการทํางานท่ีแตกตางกันอยางไร ผลการศึกษาทําให

สรุปไดวา บุคลากรท่ีมีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหน่ึง

ทีเ่รียกวาสมรรถนะ (Competency) (จริประภา อคัรบวร.

2549 : 58) และในป ค.ศ. 1973 McClelland ไดเขียน

บทความวิชาการเรื่อง “Testing for Competence 

rather than Intelligence” ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดของ

แนวคิดเร่ืองสมรรถนะที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะ

ของคนวาเปรียบเสมือนกับภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg)

 งานการบัญชีเปนการรวบรวม จัดทํา และนํา

เสนอขอมูลทางการเงินใหแกผูใชขอมูลทางการเงินทั้ง

บุคคลภายในและภายนอก ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใช

ขอมูลแตกตางกันไป (ศรีสุดา ธีระกาญจน. 2549 : 1-2) 

ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ทางการบัญชีนั้นสามารถแยกออก

เปนงานดานตางๆไดหลายสาขา การบัญชีมักถูกนํามา

ใชในการดําเนินงานขององคกรเสมอ เชน การบัญชีการ

เงิน การบัญชีบริหาร การบัญชีภาษีอากร การบัญชีภาค

รัฐ เปนตน (เจมส เอ็ม รีอีฟ, คารล เอส วารเรน และ

โจนาทาน อี ดูชัค. 2551 : 19)

 ผูที่ปฏิบัติงานดานบัญชีจําเปนตองมีความ

สามารถตางๆ ที่จะนําระดับความสามารถทํางานออก

มาแสดงไวในทุกสถานการณ คณะกรรมการการศึกษา

ของ IFAC ไดกาหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ

การศึกษากอนเปนนักวิชาชีพบัญชี และการอบรมศึกษา

ตอเนื่องเมื่อไดประกอบวิชาชีพบัญชีแลว เพื่อปรับปรุง
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหมีความใกลเคียง 

โดยไดออก IES (International Education Standard) 

โดยมีวัตถุประสงคที่จะพัฒนานักวิชาชีพโดยกําหนด

บรรทัดฐานสําหรับการเรียนรูขั้นต่ําสําหรับนักวิชาชีพ

บัญชีที่มีคุณภาพ อันประกอบดวยการศึกษา การฝกฝน 

เพื่อใหไดประสบการณ การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

เพื่อใหบุคคลที่ความรูความสามารถในการบําเพ็ญใหเกิด

คุณคาตอวิชาชีพและสังคม ตลอดการเปนนักวิชาชีพ 

ทําให IES มีผลบังคับใชในปจจุบัน รวมท้ังสิ้น 8 ฉบับ 

(สันสกฤต วิจิตรเลขการ. 2549 : 1) ฉบับที่ 1 เร่ือง ขอ

กําหนดเพ่ือเขาสูโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี 

ฉบับที ่2 เรือ่ง เนือ้หาของโปรแกรมการศกึษาทางวชิาชพี

บัญชี ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ ฉบับที่ 4 เร่ือง 

คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ฉบับที่ 5 

เรื่อง ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริง ฉบับที่ 

6 เรือ่ง การวดัผลขดีความสามารถและสมรรถนะ ฉบบัที ่7 

เร่ือง การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเน่ืองเก่ียวกับ

โปรแกรมเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวติ และฉบับที ่8 เรือ่ง ขอ

กาํหนดดานสมรรถนะสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี

 IES ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 8 อธิบายถึงความ

สามารถของผูปฏบิตังิานดานการบญัช ี(สภาวชิาชพีบญัชี

ในพระบรมราชูปภมัถ. IES 1-8. 2548) ในเร่ืองสมรรถนะ

ความสามารถ (professional competence) หมายถึง 

ความรูทางวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ คานิยมทางวิชาชีพ 

จรรยาบรรณและทศันคตทิางวชิาชพีทีจ่าํเปนตอการแสดง

สมรรถนะ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่จนไดระดับที่

กําหนดไวภายใตสภาพแวดลอมการทํางานจริงและจาก 

IES ฉบับที่ 6 ไดกลาวถึงการวัดผลขีดความสามารถและ

สมรรถนะ โดยจะวัดในดานความรูในวิชาชีพ ทักษะทาง

วิชาชีพ คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ซึ่ง

ตรงกบัฉบับท่ี 2 เร่ือง เนือ้หาของโปรแกรมการศึกษาทาง

วิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพและฉบับ

ที่ 4 เรื่อง คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ 

นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานฉบับท่ี 5 เรื่อง ขอกําหนดดาน
ประสบการณการทํางานจริง สมรรถนะทางการบัญชี จึง

ประกอบดวย

 1.  ความรูในวชิาชีพ (IES 2)

 2.  ทักษะทางวิชาชีพ (IES 3)

 3.  คานยิมทางวชิาชพี จรรยาบรรณและทศันคติ

ทางวิชาชีพ (IES 4)
 4. ประสบการณการทํางานจริง (IES 5)
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 4.2 ความสามารถในการปฏบิตังิานดวยระบบ

บนัทึกบัญชขีององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ( e-LAAS) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจึงดําเนินการใหมี

โครงการระบบบญัชคีอมพวิเตอรแบบรวมศนูยขององคกร

ปกครองสวนทองถิน่เพือ่ชวยใหการปฏบิตังิานขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น สะดวก รวดเร็ว และงายตอการ

ดาํเนินการ นอกจากนีใ้นกรณีทีต่องมกีารปรบัปรงุโปรแกรม

หรือเพิ่มลดรายการบันทึกบัญชีจากสวนกลางก็สามารถ

ดาํเนนิการไดงายโดยผานระบบ Online (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น. 2554 : ออนไลน)

  องคกรปกครองสวนทองถิน่ทกุแหงสามารถ

ปฏิบัติงานไดทันที ผานเครื่องคอมพิวเตอรที่มีระบบ
อนิเตอรเน็ท (Internet) โดยเรียกทีเ่วป็ไซต (website) http://

www.laas.go.th ก็จะสามารถเขาหนาจอของระบบ

บัญชีคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ซึ่งมีชื่อเรียกของระบบวา การบริหารการคลังขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินดวยระบบคอมพิวเตอร (Electronic 

Administrative Accounting System : e-LAAS) เปน

โปรแกรมสาหรับการปฏิบัติงานดานการคลังขององคกร

ปกครองทองถ่ิน ซึ่งตองปฏิบัติงานการรับ-จาย ที่เกิด

ขึ้นจริงประจาวัน เพ่ือแสดงสถานะการเงินที่แทจริงของ

องคกร บคุลากรตองอาศยัความสามารถของบคุลากรทาง
ดานการเงินและบัญชมีาเปนปจจยัพืน้ฐานเพ่ือแสดงออก

เปนความสามารถในการปฏบิตังิานดวยระบบบันทกึบญัชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น e-LAAS ของบุคลากรท่ี

เกี่ยวของโดยจะทาการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติ
งานในระบบท้ัง 5 ดาน (ลักขณา ปสนานนท. คูมอืการ

ใชงาน e-LAAS ฉบับ ผชช ลักขณา. 2553)ประกอบดวย

 1.  การบริหารระบบ

 2.  ระบบขอมูลรายจาย
 3.  ระบบขอมูลรายรับ

 4.  ระบบบัญชี

 5. ระบบงบประมาณ

5. ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสารวจ (Survey 

research) เพื่อที่จะศึกษาสมรรถนะทางการบัญชีที่มีผล

ตอความสามารถในการปฏิบตังิานดวยระบบบันทกึบญัช ี

e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัด

นครสวรรค

 5.1 ประชากร บุคลากรองคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดนครสวรรคที่ปฏิบัติงานในดานการเงิน

และบัญชี ประกอบดวยหัวหนาสวนการคลังเจาหนาที่

การเงินฯหรือเจาพนักงานการเงินฯหรือนักวิชาการเงินฯ

เจาหนาท่ีจัดเก็บฯหรือเจาพนักงานจัดเก็บฯ หรือ

นักวิชาการจัดเก็บฯเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาพนักงานพัสดุ

หรือนักวิชาการพัสดุรวมทั้งสิ้น 465 คน

 5.2 กลุมตัวอยาง ผูศึกษากําหนดคาเปอรเซ็นต

ความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยางที่ 5% หรือ 0.05 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งสามารถคานวณหาจํานวน

กลุมตัวอยางไดดังนี้

n  =  465

  1 + 465(0.05)2

 =  215.02

 จากการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางไดคา

เทากับ 215.02 ตวัอยาง ดงันัน้ผูศกึษาเลอืกทาํการสาํรวจ
ทีจ่าํนวน 216 ตวัอยางคาความคลาดเคลือ่น 0.05 ทีร่ะดบั

ความเช่ือมัน่ 95%และทาการสุมตัวอยางแบบแบงชัน้ตาม
ตาํแหนงหนาที ่และทําการจับฉลากเพ่ือใหไดมาซ่ึงชือ่ของ

ผูจะตอบแบบสอบถาม

 5.3 ตัวแปรที่ศึกษา

  ตวัแปรอิสระ ในการศึกษาวิจยัครัง้นีต้วัแปร
อิสระไดแก ปจจัยดานบุคลากร และสมรรถนะทางการ

บัญชี

  ตัวแปรตาม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ในจังหวัด
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นครสวรรคประกอบดวย การบริหารระบบ ระบบขอมูล

รายจาย ระบบขอมูลรายรับ ระบบบัญชี และระบบ

งบประมาณ

 5.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เคร่ืองมือที่ใช

ในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามสมรรถนะทางการ

บัญชีที่มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบ

บันทึกบัญชีe-LAASของบุคลากรองคการบริหารสวน

ตาํบล ในจังหวดันครสวรรคแบงออกเปน 3 ตอน ตอนที ่1

แบบสอบถามดานปจจัยดานบุคลากร  ตอนที่  2 

แบบสอบถามสมรรถนะทางการบัญชี และตอนท่ี 3 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครสวรรค

 5.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนิน

การเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตั้งแต มกราคม– 

สิงหาคม 2556

 5.6 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูล

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

พรรณนา และสถิติสาหรับการวิเคราะห

  1. การวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวน

บุคคลดวย Independent t-test เพื่อหาคาสถิติ t-test 

และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยวิธี One 

Way ANOVA หาคาสถิติ F-test เพื่อเปรียบเทียบความ

สามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชีe-LAAS 

โดยพิจารณาความแตกตางทางขอมูลสวนบุคคล

  2. วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร

   2.1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson 
correlation)วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระหวาง

ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหใหเปนตามเกณฑของการ

วิเคราะหถดถอย

   2.2 การวิเคราะหถดถอย (Regression 

analysis) แบบ Stepwise วเิคราะหหาอิทธิพลระหวาง

สมรรถนะทางการบญัชทีีม่ตีอความสามารถในการปฏิบตัิ

งานดวยระบบบันทึกบัญชีe-LAAS ของบุคลากรองคการ

บริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรค

6.  สรุปผลการวิจัย

 เพศท่ีแตกตางกันมีความสามารถในการปฏิบัติ

งานดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ไมแตกตางกันท้ัง

ในภาพรวมและรายดาน

 อายุที่ แตกตาง กันมีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS)แตกตางกัน 

ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ภาพรวมคาเฉลี่ย

ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี 

(e-LAAS) ของบุคลากรอายุนอยกวาเทากับ 30 ป

แตกตางจากอายุ 31-40 ป -.897 และอายุ 41-50 ป 

-2.063 อายุ 31-40 ปแตกตางจากอายุ 41-50 ป -1.165

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05

 ตําแหนงที่แตกตางกันมีความสามารถในการ

ปฏบิตังิานดวยระบบบนัทกึบญัช(ีe-LAAS)แตกตางกนัทัง้

ภาพรวมและรายดาน ความสามารถในการปฏิบตังิานดวย

ระบบบนัทกึบญัช(ีe-LAAS) ภาพรวม หวัหนาสวนการคลงั 

กับเจาหนาที่จัดเก็บฯหรือเจาพนักงานจัดเก็บฯหรือนัก

วชิาการจัดเก็บฯและเจาหนาท่ีพสัดุหรอืเจาพนักงานพสัดุ

หรอืนกัวชิาการพสัด ุแตกตางกนัอยางมนียัสาํคญัทางสถติิ

ที่ .05 เจาหนาท่ีการเงินฯหรือเจาพนักงานการเงินฯหรือ

นักวิชาการเงินฯ กับเจาหนาที่จัดเก็บ หรือเจาพนักงาน

จัดเก็บ หรือนักวิชาการจัดเก็บฯและเจาหนาที่พัสดุหรือ

เจาพนักงานพัสดุหรือนักวิชาการพัสดุ แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเจาหนาท่ีจัดเก็บ หรือเจา

พนักงานจัดเก็บฯหรือนักวิชาการจัดเก็บ กับเจาหนาที่

พัสดุหรือเจาพนักงานพัสดุหรือนักวิชาการพัสดุ แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
 ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) แตก

ตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ใน

ภาพรวม บุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท

มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี 
(e-LAAS) ในภาพรวม แตกตางจาก ระดับปริญญาตรี 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05



38

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2556

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันมี

ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี 

(e-LAAS) แตกตางกนัในภาพรวมและในดานระบบขอมูล

รายจาย ระบบบัญชี ระบบงบประมาณอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิตทิีร่ะดบั .05 แตมคีวามสามารถในการปฏิบตังิาน

ดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ดานการบริหารระบบ

และระบบขอมูลรายรับ ไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบ

รายคู ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวาเทากับ 10 ป 

มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี 

(e-LAAS) ในภาพรวมและในดานระบบขอมูลรายจาย 

ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ แตกตางจากระยะเวลา

ในการปฏิบัติงาน 11-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยระบบ e-LAAS 
ทีแ่ตกตางกนัมีความสามารถในการปฏบิตังิานดวยระบบ

บนัทกึบญัช ี(e-LAAS) แตกตางกันทัง้ในภาพรวมและราย

ดาน โดยระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยระบบ e-LAAS 

นอยกวา 3 ปมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบ

บันทึกบัญชี(e-LAAS)ในภาพรวมและดานการบริหาร

ระบบ ระบบขอมูลรายจาย ระบบขอมูลรายรับ ระบบ

บัญชี ระบบงบประมาณ แตกตางจากระยะเวลา

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบัญชีกับความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี 

e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรค

สมรรถนะทางการบัญชีของบุคลากร C
1

C
2

C
3

Y

1. ความรูในวิชาชีพ (C
1
)

2.  ทักษะทางวิชาชีพ (C
2
) 

3.  คานิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและทัศนคติทาง
วิชาชีพ (C

3
)

4. ประสบการณการทางานจริง (C
4
) 

.877**

.501** 

.744**

.579** 

.764** .446**

.666** 
 .663**
.306** 

 .683**

** ระดับนัยสําคัญที่ 0.01

 จากตารางคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสมรรถนะ

ทางการบัญชีกับความสามารถในการปฏิบัติงานดวย

ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค มีคาอยูระหวาง 0.306 

ถงึ .686 โดยมคีวามสมัพนัธทางบวกอยางมนียัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีความสัมพันธในระดับตํ่าถึงระดับ

ปานกลาง เมือ่พจิารณาคาสัมประสทิธิส์หสมัพันธระหวาง

สมรรถนะทางการบัญชีแตละดาน มีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวาง .446 ถึง .877 และมีความสัมพันธ
กันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา 

ซึ่งเปนความสัมพันธระดับตํ่าถึงระดับสูง
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ตารางที่ 2  อิทธิพลระหวางสมรรถนะทางการบัญชีที่มีตอความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี 

e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค ดวยวิธี Stepwise

 b = คาคงที่ , คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ

  Y = ความสามารถในการปฏบิตังิานดวยระบบบนัทึกบญัชี e-LAAS ของบคุลากรองคการบรหิารสวนตาํบล 

ในจังหวัดนครสวรรค

  C1 = ความรูในวิชาชีพ

 C 4 = ประสบการณการทํางานจริง

สมรรถนะทางการบัญชี b t Sig. t

คาคงที่
ความรูในวิชาชีพ (C

1
)

ประสบการณการทางานจริง (C
4
)

.122

.468

.519

.273
5.031
5.966

.785

.000

.000

R2= .724, SEE = . 1.41837, F = 115.891, Sig. F = .000

 จากตารางพบวา สมรรถนะทางการบัญชสีามารถ

อธิบายการเปล่ียนแปลงของความสามารถในการปฏิบัติ

งานดวยระบบบันทึกบญัชี e-LAAS ของบคุลากรองคการ

บริหารสวนตาบล ในจังหวัดนครสวรรคไดรอยละ 72.4 

ซึ่งสมรรถนะทางการบัญชีที่มีอิทธิพลตอความสามารถ

ในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของ

บุคลากรองคการบริหารสวนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค 

คอื ดานความรูในวชิาชีพและประสบการณการทางานจริง 
ซึ่งไดสมการพยากรณดังนี้

Y = b
0
 + b

1 
C

1
+ b

4
 C

4

7.  อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ ผูศึกษาอภิปราย

ผลตามสมมติฐานของการวิจัยดังนี้

 1.  สมมติฐานขอที่ 1 ปจจัยดานบุคลากรที่

แตกตางกันมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบ

บันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดนครสวรรคแตกตางกัน

  จากผลการศกึษาเพศมคีวามสามารถในการ

ปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรคไม

แตกตางกัน แตอายุตําแหนงงาน ระดับการศึกษา ระยะ

เวลาในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ดวยระบบ e-LAAS ที่แตกตางกันมีความสามารถในการ

ปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรคแตกตาง

กัน ซึ่งสอดคลองกับ จําเนียร ประทุมชาติภักดี. (2550 : 

ออนไลน) ทีอ่ธบิายถงึ อาย ุและตาํแหนงงานมผีลตอความ

สามารถในการปฏิบัติงาน ผลงานของ ผูใตบังคับบัญชา

จะลดนอยถอยลงในขณะทีม่อีายเุพิม่ขึน้ แตอยางไรกต็าม

สาํหรบับคุคลทีม่อีาย ุ55 ป ขึน้ไปนัน้ ถอืวามีประสบการณ

ในการทํางานสงูและสามารถจะปฏิบตัหินาทีก่ารเงนิทีก่อ

ใหเกิดผลผลิต (Productivity) สูงได และผูที่มีอาวุโสใน

การทํางานจะมีผลงานสูงกวาบรรดาพนักงานใหม และมี
ความพึงพอใจในงานสูงดวย

  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระยะเวลา

ในการปฏิบัติงานดวยระบบ e-LAAS ไมสอดคลองกับ

งานของ กัณทิมา จองสุข (2551 : บทคัดยอ) ไดอธิบาย

ความสัมพันธถึงผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

นาํระบบ GFMIS มาใชในการบรหิารการเงนิการคลงัภาค

รัฐได เนื่องจากระบบ GFMIS เปนการใชงานโปรแกรม

สําเร็จรูป การใชงานงาย ไมยุงยาก ซับซอน ผูปฏิบัติงาน
สามารถศึกษาหรือเรยีนรูขัน้ตอนการปฏิบตังิานจากเพ่ือน
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รวมงานหรอืคูมอืปฏบิตังิาน ทาใหระยะเวลาในการปฏบิตัิ

งานตางกันจึงไมมีผลตอการปฏิบัติงาน แตเม่ือพิจารณา

รายความแตกตางรายคูดานระยะเวลาในการปฏิบัติ

งานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยระบบ e-LAAS 

มขีอแตกตางในกลุมผูทีเ่ร่ิมดาํเนินงานกับผูทีป่ฏิบตังิานมา

นานแตกลุมที่มีระยะเวลาการทํางานใกลเคียงกันมีความ

สามารถในการปฏิบตังิานดวยระบบบันทกึบญัชี e-LAAS 

ไมแตกตางกัน

 2. สมมติฐานขอที่ 2 สมรรถนะทางการบัญชี

มีความสัมพันธตอความสามารถในการปฏิบัติงานดวย

ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหาร

สวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค

  จากผลการศึกษา สมรรถนะทางการบัญชี

ดานความรูในวิชาชีพและประสบการณการทํางานจริง 

มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึก

บญัช ีe-LAAS ซึง่สอดคลองกบังานของ มทิราน,ี ดลัเซยีล

และฟทท (Mitrani, Dalziel and Fitt. 1992 : 11) 

ที่กลาวถึงสมรรถนะวาเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลท่ีมี

ความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานใน

การทาํงาน ซึง่สอดคลองกับการใหความหมายของ สเปน

เซอร และ สเปนเซอร (Spencer and Spencer 1993 

: 9) ที่ใหความหมายของสมรรถนะวาเปนคุณลักษณะ
ของบุคคลท่ีมีความสัมพันธเชิงเหตุและผลตอความมี

ประสิทธิผลของเกณฑที่ใชและ/หรือการปฏิบัติงานที่ได
ผลการทํางานท่ีดีขึ้นกวาเดิม และสอดคลองกับ บุษกร 

ภูระหงษ (2549) ซึ่งพบวา เจตคติในวิชาชีพบัญชี ความ

สามารถดานซอพแวรและกระบวนการทาํงานทางบญัช ีมี

ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงิน

การคลงัดวยระบบ GFMIS ซึง่นักบญัชตีองมคีวามสามารถ

ในการทํางานบัญชีที่เปนความสามารถเฉพาะดานและ
ตองมีองคความรูดานอ่ืนๆ และนักวิชาชีพบัญชีใหความ

สําคัญกับทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชี ดาน

ประสบการณการทางานจริง และสอดคลองกับแนวคิด

ของ สุรพล เพชรไกร (2554 : 34) อธิบายวา เม่ือบุคคล

ในหนวยงานเปนคนท่ีขาดความรู ขาดประสบการณ ขาด

ความรูในวธิกีารทํางาน จะทาใหประสิทธภิาพการทํางาน

ดอยกวาท่ีควร

8. ขอเสนอแนะ

 1. ขอเสนอแนะท่ัวไป

  จากการศึกษาวิจัยผลการศึกษาเกี่ยวกับ

สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลตอความสามารถในการ

ปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากร

องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค ผูศึกษา

มีขอเสนอแนะดังนี้

  1. ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยที่ทําใหความ

สามารถของบคุลากรแตกตางกนัคอื อาย ุระดับการศึกษา 

ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระยะ

เวลาในการปฏิบัติงานดวยระบบ e-LAAS ดังนั้นการ

คดัเลือกบคุคลเขาทาํงานในดานการเงินและบญัช ีจงึควร

พิจารณาจาก ปจจัยขางตน และจากความแตกตางของ

ดานระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ

ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน องคกรจงึควรสงเสรมิความรู

และประสบการณใหแกบุคลากร ดวยการสงเสริมการ

เรียนในระดับที่สูงขึ้น สงเสริมกิจกรรมตางๆท่ีชวยใหเกิด

การเรียนรูเกี่ยวกับระบบ e-LAAS เชน การอบรม การ

ฝกประสบการณเก่ียวกบัการใชงานระบบบญัชผีานระบบ

ออนไลน เปนตน

  2. ผลการศึกษาดานอิทธพิลของสมรรถนะ

ทางการบัญชีที่มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงาน

ดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการ

บรหิารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค สมรรถนะทางการ

บัญชีที่มีผลในทุกดานคือ ความรูในวิชาชีพบัญชีและ

ประสบการณการทํางานจริง ดงันัน้การคัดเลือกบุคลากร

ที่จะชวยใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบ
บันทึกบัญชี e-LAAS จึงควรคัดเลือกบุคลากรท่ีมี ความรู

ในวชิาชพีบญัชสีงูและมปีระสบการณการทาํงานจรงิมาก 

เพือ่ชวยใหการดําเนนิงานดวยระบบบันทกึบญัช ีe-LAAS 

มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น
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  ดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ควร

สงเสรมิดานตางๆตามลาํดบัคอื ประสบการณการทาํงานจรงิ

ความรูในวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ และคานิยมทางวิชาชีพ 

จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ ตามลําดับ

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

  จากการศกึษาวจิยัในครัง้นีเ้ปนการศึกษาการ

นําระบบ e-LAAS มาใชกับการบริหารการเงินการคลัง

ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจังหวัดนครสวรรคเปน

หนึง่ในจงัหวดันาํรองการใชงานระบบ e-LAAS ดงันัน้เพ่ือ

ตอยอดการศึกษาวิจยัในคร้ังนีก้ารศึกษาคร้ังตอไปควรทํา

การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชงานระบบ 

e-LAAS ในจังหวัดนํารองจังหวัดอื่น หรือทําการศึกษา

ปญหาท่ีเกิดขึ้นและความตองการของบุคลากรในการ

พัฒนาความรูความสามารถดานการบัญชีและดานอื่นๆ

เพื่อชวยเอื้อประโยชนตอการใชงานระบบ e-LAAS และ

ในปจจุบันไดมีการเชื่อมโยงระบบ e-LAAS เขากับระบบ 

GFMIS ประเด็นที่ควรศึกษาควรเปนการศึกษาปญหา 

ความสามารถ และความพรอมดานตางๆของบุคลากรที่

ทาํงานเกีย่วกบัการบรหิารจดัการการเงนิการคลงัจากการ

เชื่อมโยงระบบท้ังสองน้ี

9. เอกสารอางอิง

1. กัณทิมา จองสุข. (2551). ประเมินผลการนําระบบ 

GFMIS มาใชในการบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี”. 

(ออนไลน). แหลงที่มา : http://www.research. 

rmutt.ac.th/archives/3167. (12 ตุลาคม 2555).

2. “กรมบญัชกีลาง” เรงเพิม่ประสทิธภิาพเพือ่สนบัสนนุ

การแกไขปญหาของประเทศ. (2554, 28 มีนาคม) 
(ขาว แจก). ฝายประชาสมัพนัธ สานักงานเลขานกุาร

กรม กรมบัญชีกลาง.

3. จิรประภา อัครบวร. (2549). สรางคนสรางผลงาน. 

กรุงเทพมหานคร: ก.พลพิมพ (1996).

4. จําเนียร ประทุมชาติภักดี. (2550). พฤติกรรมของ

บุคคลในองคการ. (ออนไลน). แหลงที่มา : http://

share.psu.ac.th/blog/jamneirn-psu/1245. (9 

ตุลาคม 2555).

5. บุษกร ภูระหงษ. (2549). ผลกระทบความรูความ

สามารถทางบัญชีและเทคโนโลยีสารสนเทศที่มี ตอ

ประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินการคลังระบบ 

GFMIS. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต(บัญชี). 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.

6. ลกัขณา ปสนานนท. (2553). คูมอืการใชงาน e-LAAS 

ฉบบั ลกัขณา. (ออนไลน). แหลงท่ีมา :http://km.laas.

go.th/laaskm/index.php?option=com_

docman&task=cat_view&gid=82&limit=10 

&limitstart=10&order=date&dir=DESC&Item

id=56. (10 พฤศจิกายน 2554).

7. ศรีสุดา ธีระกาญจน. (2549). การบัญชีเพื่อการ

จัดการ. กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.

8. สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปภัมถ. (2548). 

มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรบัผูประกอบ
วชิาชพีบญัช.ี (ออนไลน). แหลงท่ีมา : http://www.

fap.or.th/. (15 ธันวาคม 2554).

9. สันสกฤต วิจิตรเลขการ. (2549). “International 
Standards (IES) กบัวชิาชพีบญัชใีนประเทศ,” จลุสาร

สมาคมบัญชีไทย. 3(1) : บริษัทธรรมนิติเพรส จํากัด.
9. สุรพล เพชรไกร. (2554). เทคนิคการจูงใจ. อยุธยา : 

เทียนวัฒนาพร้ินทติ้ง.
10. Mitrani, A., Dalziel, M., and Fitt, D. (1992). 

Competency based human resource manage-

ment: Value driven strategies for recruitment, 
development, and reward. London: McGraw-

Hill.

11. Spencer, M and Spencer, M.S. (1993). Com-

petence at work: Models for Superiors 

Performance. New York: John Wiley & Sons.


