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บทคัดย่อ
การศึกษา เรื่อง ความสามารถการบริหารงานคลังท้องถิ่นเทศบาลตาบลหัวสะพาน อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) ศึกษาความสามารถการบริหารงานคลังของเทศบาลตาบลหัวสะพาน อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี (2) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่ างลั กษณะประชากรของผู้ ตอบแบบสอบถามกั บผลความสามารถการบริ หารงานคลั ง เทศบาลต าบลหั วสะพาน อาเภอเมื อง
จังหวั ดเพชรบุ รี การวิ จัยครั้งนี้เป็ นการวิ จัยเชิงปริมาณโดยมีประชากรและกลุ่ มตั วอย่ างกลุ่มเดี ยวกั นซึ่งเป็ นบุ คลากรที่ปฏิบั ติ งาน
ในเทศบาลตาบลหัวสะพาน คือ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตาบลหัวสะพาน จานวน 100 คน
การศึกษาใช้สถิติเชิงบรรยายด้วยสถิติร้อยละ สถิติมัชฌิมเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการทดสอบสมมติฐานใช้สถิติ
t -Test และ ANOVA F ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสามารถการบริหารงานคลัง ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายรับ
ตามความสามารถ พบว่า ด้านการจัดเก็บภาษีมีการจัดเก็บภาษีด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และความโปร่งใส
ในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับสูง และความจาเป็นที่ไม่ต้องรับ
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล อยู่ในระดับปานกลาง (2) มีความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางด้านประชากร แยกตามลักษณะ เพศ
อายุ รายได้ ระดับการศึกษา มีความคิดเห็นที่ต่อความสามารถการบริหารงานคลังต่อขีดความสามารถการบริหารงานคลัง
ไม่ แตกต่ างกั น มี เพี ยงคุ ณลั กษณะด้ านต าแหน่ งงานของผู้ ตอบแบบสอบถามที่ ต่ างกั นมี ผลต่ อความคิ ดเห็ นที่ มีต่ อความสามารถ
การบริหารงานคลังที่แตกต่างกันผลการทดสอบพบว่ามีความแตกต่างกัน
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Abstract
The study of Huasaphan subdistrict municipality fiscal managerial capacities; Maung district
Phetchaburi Province , aimed to explore (1) Fiscal managerial capacities of Huasaphan subdistrict
municipality. (2) The relationship between demographic factors toward fiscal managerial capacities.
This research is a qualitative research with 100 persons and the same sample group. Officials and
employees of the Huasaphan subdistrict. The study used descriptive statistics with percentage.
Arithmetic mean Standard Deviation The hypothesis test uses t-Test and ANOVA F. The finding were
as follows; (1) In terms of revenue recognition, it is found that taxation is taxed fairly and nondiscriminatively and transparently. As a result, the efficiency of tax collection is high and the need for
government subsidies is not high. (2) The relationship between demographic factors was determined
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by sex, age, income level and education level. There was no significant difference in the
management of the warehouse. Only the job characteristics of the different respondents influenced
the opinions on the different management capacities. The results showed that there were
differences.
Keywords: municipality fiscal managerial capacities, Huasaphan subdistrict, transparency

บทนา

การบริหารงานการคลัง เป็นงานที่ มีความส าคัญ
อย่างยิ่งเพราะเป็นงานที่ เอื้ออานวยเกื้อหนุนความสะดวก
ให้ งานอื่นๆ ดาเนินไปสู่เป้ าหมายอย่างมี ประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิ ผล และส าเร็ จลุ ล่ วงไปด้ วยดี แต่ ปั จจุ บั น
กั บพบว่ าการบริ หารงานคลังขององค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีปัญหาต่างๆ ดังนี้
1. การวางแผนทางด้ านการเงิ น ได้ แก่
การวางแผนจั ด หาเงิน รายได้ แ ละวางแผนการใช้
จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การใช้จ่ายเงิน เป็นการดาเนินงานเกี่ยวกับ
การรับจ่ายเงิน
3. การควบคุม เป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงิน
รวมไปถึ งระบบบั ญชี ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ กฎเกณฑ์
ข้อบังคับ
4. การประเมิ นผลการใช้ จ่ ายเงิ นเป็ นการ
ตรวจสอบและติ ดตามผลการปฏิ บั ติ งาน เงิ น หรื อ
งบประมาณที่ ใช้ในโครงการต่างๆ ของเทศบาล มี ความ
เหมาะสมคุ้มค่าหรือไม่ ทั้ งนี้เพื่อจะได้นาไปเป็นข้อมู ลใน
การปรั บปรุ งด้ านการวางแผนงบประมาณในปี ต่ อไป
ส าหรั บ แหล่ งที่ มาของเงิ นที่ เป็ นค่ าใช้ จ่ ายต่ างๆ
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความสามารถ
การบริ หารงานคลั งขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
ในด้านการบริหารรายได้ การบริหารรายจ่าย การจัดท า
และการบริหารงบประมาณ ด้านนโยบายการนานโยบาย
ไปปฏิ บั ติ ว่ าอยู่ ในระดั บใด และองค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่ นจะมี ขี ดความสามารถในการบริ หารงานคลั ง

แผนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นแผนที่ กาหนดกรอบเป้าหมายและแนวทาง
การกระจายอานาจให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติกาหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพื่อให้การกระจายอ านาจบรรลุ
เจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 โดยยึดหลัก การมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย
ไม่ เป็ นแผนที่ เบ็ ดเสร็ จ มี กระบวนการที่ ยื ดหยุ่ นและ
สามารถปรับวิธีการ ให้ สอดคล้ องกั บสถานการณ์ และ
การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ ที่ เพิ่ มขึ้ น ดั งนั้ น เพื่ อให้
การบริหารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมี ประสิทธิภาพ
สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่นและยกระดับ
คุณภาพของชุมชนได้ ความเป็นอิสระทางการคลัง
หรือกล่าวอีกนั ยหนึ่ งก็ คื อ ระบบการคลังของประเทศ
มี ลั กษณะกระจายอ านาจเป็ นปั จจั ยที่ มี ความจ าเป็ น
อย่างยิ่งสาหรับการปกครองท้ องถิ่น การบริหารราชการ
แผ่นดินไทยเน้นหนักไปในการรวมอานาจมากกว่า
การกระจายอานาจ เนื่องจากปัญหาความมั่นคงของชาติ
การคลั งท้ องถิ่ น ตามพระราชบั ญญั ติ ก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้กับองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 จะทาให้ทราบถึง
ทิศทางงบประมาณรายรับ รายจ่าย ขององค์การปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น และสามารถวิเคราะห์ถึงสภาพของปัญหา
ที่เกิ ดขึ้นได้ว่ามีลักษณะทางการคลังเป็นไปในทิ ศทางใด
และมีความสามารถในการพึ่งตนเองได้มากน้อยเพียงใด
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มากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นแนวทางในพัฒนาองค์กร
ปกครองท้ องถิ่ น และเพื่ อการบริหารงานคลั งท้ องถิ่ น
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (อุดม ทุมโฆษิต,
2551, หน้า 12)
เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีเป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิ จด้ านการท่ องเที่ ยว การค้า และเป็ นโครงข่ าย
เชื่อมการคมนาคมขนส่ง และเป็นประตูสู่ภาคทางใต้
เทศบาลตาบลหัวสะพานในฐานะ องค์การบริหาร
การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น มี ความส าคั ญต่ อการให้
บริการสาธารณะต่อประชาชนในพื้นที่ บริการและ
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศในอนาคต
อันใกล้ประเทศไทยกาลังก้าวเข้าสู่ความเป็นหนึ่งเดียว
ของประชาคมอาเซียนภารกิ จการบริการสาธารณะของ
เทศบาลต าบลแห่งนี้จะทวีความส าคัญ มากยิ่ ง ขึ้น
การจัดการการคลังเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อน
การบริ หารองค์ การ (วรสิ ทธ์ เจริ ญพุ ฒ, 2554, หน้ า 5)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความจาเป็น ที่จะต้องศึกษา
ถึงความสามารถการบริหารงานคลังของเทศบาล
ตาบลหัวสะพาน ดังมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ต่อไปนี้

ความสามารถการบริหารงานคลังเป็นเครื่องมือ
หรือกระบวนการในการจั ดการอย่ างหนึ่ งที่ เป็ นกลไก
ในการบริหารงานเพื่ อบรรลุ วัตถุ ประสงค์ ขององคการ
ปกครองท้ องถิ่ น ช่ วยให้ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
มีความสามารถในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ช่ วยให้ เป็ น อิ ส ระจากการควบคุ ม จากส่ วนกลาง
และสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหา
ของประชาชนได้ซึ่ง เพ่ง บัวหอม (2555) ได้ให้ความหมาย
ความสามารถการบริ หารงานคลั งทั องถิ่ น การจั ดหา
รายได้ การกาหนดรายจ่าย การจัดทางบประมาณ
และการบริห ารหนี้ส าธารณะของ อปท. ขณะที่
เสน่ห์ จุ้ยโต (2548, หน้ า 668) กล่ าวว่าการคลังท้ องถิ่ น
หมายถึง การบริหารการคลั งขององค์ การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงการจัดรายได้ การกาหนด
รายจ่าย การจัดทางบประมาณ การจัดซื้อวัสดุ การว่าจ้าง
บัญชีและการตรวจบัญชีขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
สอดคล้องกั บ ไพรัช ตระการศิรินนท์ (2548, หน้า 301)
การคลังทองถิ่น หมายถึง หารบริหารการคลังของ
องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงการ
จัดหารายได้ การกาหนดรายจ่าย การจัดทางบประมาณ
การจัดซื้อ การว่าจ้าง การบัญชี การตรวจสอบบัญชีของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการงบประมาณของ
ท้องถิ่นจะเป็นตัวกลางในการเชื่อมความสัม พันธ์
ของแหล่งที่มาของรายรับ กับรูปแบบในการใช้จ่าย
ของแต่ละองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่ อก่ อให้ เกิ ด
ความสอดคล้องต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
อุดม ทุ ม โฆสิต (2523) ได้ส รุป แนวคิ ด
การบริหารงานคลังไว้ดังนี้ (1) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตระหนัก และสามารถพึ่ง ตนเองทางด้านการเงิน
การคลังให้ได้ โดยพยายามหารายได้และประหยัดรายจ่าย
เพื่อให้ท้องถิ่นมีอิสระในการใช้จ่ายงบประมาณที่

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสามารถการบริหารงานคลัง
ของเทศบาลตาบลหัวสะพาน
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่าง
ลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถามที่ มี ต่อความ
สามารถการบริหารงานคลังของเทศบาลตาบลหัวสะพาน
ทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถ
การบริหารงานคลังท้องถิ่น
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จัดหามาเอง (2) งบประมาณที่ส่วนกลางจัดให้ต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในการใช้จ่ า ยงบประมาณที่
ส่วนกลางกาหนด (3) พัฒนาฐานะทางการเงินการ
คลังท้ องถิ่นให้เข้มแข็ง โปร่งใส และตรวจสอบได้
และ (4) สร้างจิตสานึกประชาชนในการเสียภาษี ท้องถิ่น
และการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่น
อานาจทางการคลังของรัฐบาลท้องถิ่น
รัฐบาลท้องถิ่นทุกรูปที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
มีฐานะของรายได้ที่จากัดมาก และรัฐบาลกลางห้าม
มิให้รัฐบาลท้องถิ่นเก็บภาษีอากรต่างๆ ยกเว้นภาษีอากร
และค่ าธรรมเนี ย มบางประเภทที่ ก าหนดไว้ ใน
กฎหมายรายได้ของท้ องถิ่น ซึ่ งได้แก่ พระราชบั ญญั ติ
รายได้ ของเทศบาล พ.ศ. 2497 พระราชบั ญ ญั ติ
รายได้สุขาภิบาล พ.ศ. 2498 และพระราชกฤษฎีกา
รายได้จังหวัด พ.ศ. 2499 ซึ่งกฎหมายเกี่ ยวกั บรายได้
ของท้องถิ่นทั้ ง 3 ฉบับนี้ มี ลักษณะคล้ายคลึงกั นมาก
โดยมีกฎหมายรายได้เทศบาลเป็นหลัก
การที่จะพิจารณาว่า รัฐบาลท้องถิ่นจะสามารถ
บริการงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในท้ องถิ่นได้
มากน้อยเพียงใดนั้น ปัจจัยสาคัญที่จะต้องพิจารณาก็คือ
จะต้องดูว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งนั้น มีรายได้มากน้อย
เพียงใด ทั้งนี้เพราะบริการสาธารณะทุกอย่างนั้นจะต้องใช้
งบประมาณ ดังนั้น ปัญหาจึงมีอยู่ว่ารัฐบาลท้องถิ่น
มีงบประมาณเพื่อมาใช้จ่ายเพื่อท านุบารุงท้องถิ่น
มากแค่ ไหน และมาจากแหล่ งใด ซึ่ งในการพิ จารณา
โครงสร้ างรายได้ ของรั ฐบาลท้ องถิ่ นสามารถพิ จารณา
ได้ดังนี้ (1) การพิจารณารายได้ของรัฐบาลท้องถิ่น
โดยทั่วไป (2) การพิจารณารายได้ของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

แนวคิดเกี่ย วกับภาระหน้า ที่ข ององค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่ นเกิ ดขึ้ นจาก
แนวคิ ดการปกครองตนเองโดยประชาชน (local self–
government) ตามหลั กการกระจายอ านาจสู่ ท้ องถิ่ น
(devolution) ของระบอบประชาธิป ไตย รัฐบาล
ของทุ ก ประเทศมี ห น้ า ที่ ห ลั ก พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ
ประการหนึ่ง คือ การจัดท าบริการแก่ ชุมชนต่าง ๆ
ครอบคลุมทั้ งประเทศแต่การจัดหรือให้บริการดังกล่าว
แก่ประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทั้งประเทศของรัฐบาลนั้น
อาจจะก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมายจึงต้อง
มี ห ลั ก ในการพิจ ารณาดั ง นี้ (Daniel Wit, 1961,
pp. 3-4) (1) พื้ นที่ ที่ ได้ ประโยชน์ (benefit area)
(2) การประหยัดในทางเศรษฐศาสตร์ (Economical of
scale) และ (4) ความใกล้ชิดของหน่วยการปกครองกั บ
ประชาชน (People Government Proximity)
แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอานาจทางการคลัง
การกระจายอานาจทางการคลังเป็นกลยุทธ์
ด้านหนึ่งในกลยุทธ์หลายๆ ด้าน ของการกระจาย
อานาจทางการเมื องการปกครองสู่ภูมิ ภาค และท้ องถิ่น
การกระจายอานาจทางการคลังนับได้ว่าเป็นกลยุทธ์
ส าคัญ ที่ สุดประการหนึ่ ง เนื่องจากระบบการคลั ง
ของประเทศต่าง ๆ มักจะมีความซับซ้อนทั้งในด้าน
การจัดเก็ บภาษี และงบประมาณแผ่นดิ น นอกจากนั้ น
รัฐบาลจะต้องใช้มาตรการทางการคลังเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจ และสังคมทั้งในระดับมหภาค และจุลภาค
พร้อมๆกั น ดังนั้ นการกระจายอานาจทางการคลั ง
ท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ การพั ฒ นาระบบ
เศรษฐกิ จ โดยรวม การกระจายความเจริญ และ
ความมั่งคั่งสู่ภูมิ ภาคต่างๆ อย่างเท่าเที ยมเสมอภาคกั น
พร้อมกั บการสนับสนุ นการปกครองตนเองของภูมิ ภาค
และท้องถิ่นต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อน และ

76

Vol.7 No.2 (July–December 2017) ISSN 1905-2219

อาจจาเป็นต้องทาการปรับปรุงระบบการคลั ง ให้มีความ
ยืดหยุ่นต่อภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
จรัส สุวรรณมาลา (2538, หน้า 16-18)
ได้เสนอความคิดว่า การกระจายอ านาจทางการคลังเป็น
วิ ธี การส าคั ญ ในการกระจายอ านาจทางการเมื อง
การปกครองสู่ ท้ องถิ่ น เนื่ องจากการกระจายอ านาจ
ทางการคลังจะท าให้เกิ ดประโยชน์ ต่อการพั ฒนา
เศรษฐกิ จโดยรวมแล้ ว ยั งเป็ นการกระจายความเจริ ญ
และความมั่ งคั่ งออกไปสู่ ภูมิ ภาคต่ างๆ อย่างเท่ าเที ยม
และเสมอภาคกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และการกระตุ้น
ให้เกิ ดการพัฒนาประสิทธิภาพของการปกครองตนเอง
ของภูมิ ภาคและท้ องถิ่นต่างๆด้วย ซึ่งได้เสนอหลักการ
ในการกระจายอานาจการคลังไปสู่ท้ องถิ่นไว้ 3 ประการ
คือ (1) การให้ท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีท้องถิ่น
(Local tax) บางประเภทได้เองหรือการให้ท้องถิ่น
ได้รับส่วนแบ่ งรายได้ จากการจั ดเก็ บภาษีบางประเภท
ร่วมกั บรัฐบาลกลางก็ ได้ และอาจให้ ท้ องถิ่ นมี อ านาจ
ดาเนินการกิจกรรมเชิงพาณิชย์หรือกึ่งพาณิชย์ สามารถ
ร่วมลงทุ นกั บเอกชน และเก็ บค่าบริการจากประชาชน
ผู้ใช้บริการ (2) การให้เงินอุดหนุนในการพัฒนาแก่
ท้องถิ่น ที่มีฐานะทางการเงินด้อยกว่าท้อ งถิ่นอื่ น
เพื่อเพิ่ม ศักยภาพทางการเงินให้แก่ ท้ องถิ่น และ
เพื่อเป็นหลัก ประกันว่าประชาชนทุ กคนจะได้รับ
การบริการด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐอย่าง
เท่าเทียม และเสมอภาคกัน ไม่ว่าบุคคลนั้นจะตั้ง
ถิ่นฐานอยู่ ณ ที่ ใดของประเทศ และ (3) การให้ สิทธิแก่
ท้ องถิ่ นในการกู้ ยื มเงิ นเพื่ อใช้ ไนการพั ฒนาท้ องถิ่ น
โดยที่ รัฐบาลอาจสนับ สนุน การกู้ ยืม ของท้ อ งถิ่ น
โดยการเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ หรือ จัดตั้ง หรือหา
สถาบันการเงินให้ท้องถิ่นกู้ยืมในอัตราดอกเบี้ยต่า
เพื่ อให้ ท้ องถิ่ นไปใช้ ในโครงการลงทุ น หรื อใช้ ด าเนิ น
กิจกรรมหลักของตนเองได้
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560)

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากร
ที่ใช้ในการศึกษา คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในเทศบาล
ตาบลหัวสะพานโดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักการเมือง ได้แก่ กลุ่มที่
บริหารเทศบาลตาบลหัวสะพานจานวน 30 คนและฝ่าย
ปฏิบัติการ ได้แก่ พนักงานเทศบาลในระดับปฏิบัติการ
ที่อยู่ในเทศบาลตาบลหัวสะพาน จานวน 70 คน
การเก็บข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
เลือกใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลัก ซึ่งได้แบ่ง
โครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามพื้นฐานทั่ วไปเกี่ยวกั บ
ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 เป็นคาถามที่เกี่ยวกับความสามารถ
การบริหารงานคลังขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ข้อมูลเกี่ยวกั บปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อความสามารถการ
บริหารงานคลั งขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นของ
เทศบาลตาบลหัวสะพาน
การเก็ บรวบรวมข้อมู ลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจั ย
ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ถึงนายกเทศมนตรี
ต าบลหั วสะพานเพื่ อเก็ บข้ อมู ลการศึ กษา (2) ผู้ วิ จั ย
ขอความอนุ เคราะห์ ในการแจกแบบสอบถามพนั กงาน
เทศบาลในระดับปฏิบัติการที่อยู่ในเทศบาลตาบล
หัวสะพาน (3) ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม แล้วนามาหา
ความเชื่อมั่นของข้อมูลและวิเคราะห์ทางสถิติ
ผู้ศึกษาดาเนินการโดยนาข้อมูลจากแบบสอบถาม
มาวิเคราะห์ ทางสถิ ติด้วยคอมพิ วเตอร์เพื่ อประมวลผล
ดัง นี้ การวิเคราะห์ข้อมู ลทั่ วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง
โดยใช้ ค่ า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (Arithmetic Mean)
และ ค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อการวิเคราะห์ความสามารถ
การบริ หารงานคลั ง ของเทศบาลต าบลหั วสะพาน
โดยใช้ ANOVA และ t-Test

การทดสอบสมมติ ฐาน การศึ กษาครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย
ตั้งสมมติ ฐานว่าความคิดเห็ นของผู้ ตอบแบบสอบถาม
เมื่ อจ าแนกตามลั กษณะประชากร เพศ อายุ รายได้
ระดับการศึกษา ตาแหน่งการงานที่ ต่างกันทาให้
ความคิ ดเห็ นที่ ต่ อความสามารถการบริ หารงานคลั ง
ต่างกันเมื่อทาการวิเคราะห์พบว่า
สมมติฐานที่ 1 เพศต่างกั นมี ความคิ ดเห็น
ต่ อความสามารถการบริ หารงานคลั งเทศบาลต าบล
หั วสะพานแตกต่ างกั น ผลทดสอบพบว่ าเพศชายและ
เพศหญิงของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ความสามารถการบริหารงานคลังแตกต่างกันอย่าง
ไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 2 อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ แตกต่ างกั น ท าให้ มี ผ ลต่ อความคิ ด เห็ น ที่ มี ต่ อ
ความสามารถการบริหารงานคลังแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติผลการทดสอบพบว่าในภาพรวม
มี ความแตกต่ างกั น อย่ างไม่ มี นั ยส าคั ญ ทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 3 ระดับการศึก ษาของผู้ต อบ
แบบสอบถามที่ แตกต่างกั น มี ผลต่อความคิดเห็นที่ มี ต่ อ
ความสามารถการบริหารงานคลังต่างกัน ผลการทดสอบ
พบว่ามี ความแตกต่ างกั นในความคิ ดเห็ นที่ มี ต่ อความ
สามารถการบริหารงานคลัง จาแนกตามระดับการศึกษา
ของผู้ ตอบแบบสอบถามอย่างไม่ มีนัยส าคัญที่ ระดับ .05
จึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติ ฐานที่ 4 ต าแหน่ งงานของผู้ ตอบแบบ
สอบถามที่ ต่ างกั นมี ผลต่ อความคิ ดเห็ นที่ มี ต่ อความ
สามารถการบริหารงานคลังที่แตกต่างกั นผลการทดสอบ
พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ในคู่ระหว่างพนักงานจ้างกับลูกจ้างประจ า
ผลการทดสอบปฎิเสธสมมติฐาน

ผลการวิจัย
ลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชายร้อยละ 55.7
และเพศหญิ งร้ อยละ 44.3 ด้ านกลุ่ มอายุ ผู้ ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่จะมี กลุ่มอายุระหว่าง 31 - 40 ปี
คิ ดเป็ นร้ อยละ 52.9 อายุ 41 ปี ขึ้ นไปร้ อ ยละ 28.6
และกลุ่ มอายุ 22–30 ปี น้ อยที่ สุ ดร้ อยละ 18.6 ด้ าน
การศึก ษาผู้ตอบแบบสอบถามมี ระดับ การศึก ษา
ปริญ ญาตรีขึ้นไปร้อ ยละ 45.7 และต่ากว่าระดับ
ปริญ ญาตรีร้อยละ 54.3 ด้านตาแหน่งงานผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ดารงตาแหน่ง ข้าราชการ
คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาเป็นลูก จ้างประจ า
ร้อยละ 32.9 และเป็นพนักงานเทศบาลน้อยที่สุด
ร้อยละ 28.6 ทางด้านรายได้ต่อเดือนกลุ่มตัวอย่าง
มีรายได้ไม่ เกิ น 10,000.- บาท ร้อ ยละ 72.9 และ
มากกว่ า 10.000.- บาท ร้ อยละ 27.1 ส่ วนหน่ วยงาน
สังกั ดส่ วนใหญ่ ป ฏิบัติห น้าที่ ส านัก ปลัดเทศบาล
ร้อยละ 27.1 ส่วนอื่นๆ ร้อยละ 72.9
ระดั บ ความสามารถการบริ ห ารงานคลั ง
ของเทศบาลตาบลหัวสะพาน อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง (3.83) เมื่อพิจารณารายรับ
ตามความสามารถ พบว่า ด้านการจัดเก็บภาษีมีการจัดเก็บ
ภาษีด้วยความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ (4.43)
ความโปร่งใสในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี (4.31) และ
ความจาเป็นที่ไม่ต้องรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล (2.31)
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สมมติฐานที่ 5 รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่แตกต่างกันมีผลต่อความคิดเห็นที่มี ต่อความสามารถ
การบริหารงานคลังของเทศบาลตาบลหัวสะพานแตกต่าง
กัน ผลการทดสอบพบว่า ผู้มีรายได้มากว่า 10,000.- บาท
ขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อความสามารถการบริหารงานคลัง
ของเทศบาลตาบลหัวสะพานแตกต่างกันจากผู้ที่มี
รายได้ไม่ เกิน 10,000.- บาท อย่างไม่มี นัยสาคัญ
ผลการทดสอบจึงยอมรับสมมติฐาน
สมมติฐานที่ 6 ผู้ตอบแบบสอบถามที่สังกั ด
หน่วยงานแตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อความสามารถ
การบริหารงานคลังของเทศบาลตาบลหัวสะพานต่างกั น
ผลการทดสอบพบว่า ผู้ที่สังกัดสานักปลัดเทศบาลมี
ความคิดเห็นต่อความสามารถการบริหารงานคลัง
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จึงยอมรับสมมติฐาน

และการขาดความร่วมมื อของประชาชนในการ
ช าระภาษี อากร และการไม่ มี ส่ วนร่ วมของประชาชน
ในการบริหารงานคลัง นอกจากนั้นยังไม่สอดคล้อง
กั บ งานวิ จัย ของ วีร ะศัก ดิ์ เครื อเทพ (2555) ใน
เรื่ อ งของการหารายได้ ที่ เหมาะสมขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น เนื่องจากเทศบาลตาบลหัว
สะพานยังต้องพึ่งพาเงินรายได้จากเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล ทาให้ขาดความเป็นอิสระในการบริหารงานคลัง
และขัดต่อหลัก การกระจายอานาจการปกครอง
ท้ องถิ่นในขณะเดียวกั น ในขณะที่ ส อดคล้องกั บ
งานวิจัยของ กรภัทธ สร้อยแก้ว วรุณี เชาวน์สุขุม
และภิรมณ์ ศรีธาตุ (2555) ที่ทาการศึกษาวิจัยเรื่อง
ความคิ ดเห็ นของบุคลากรที่ มี ต่ อการบริหารงานคลั ง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในจังหวัดปทุมธานี
ที่ พบว่า บุ คลากรที่ มี ความเห็ นต่อการบริหารงานคลั ง
ในระดับ ปานกลาง ยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ
จุฑามาศ บาระมี ชัย (2555) ที่ ท าการศึกษา การบริหาร
งานคลังท้ องถิ่นเพื่อจัดบริก ารสาธารณะ แม้นใน
ภาพรวมฐานะการคลังท้องถิ่นจะมี รายได้เพิ่มขึ้น
เพื่อสอดคล้องกั บภารกิ จที่ เพิ่ม มากขึ้น แต่ร ะบบ
การคลัง ยั ง คงมี ร ายได้ เช่ น เดิม โดยส่ วนท้ อ งถิ่ น
ยังคงมีความสามารถในการพึ่งตนเองในระดับต่า
โดยมี ขี ดความสามารถในการจัดเก็ บ รายได้ของ
ตนเองเพี ยงร้ อยละ 18 ของรายได้ ทั้ งสิ้ น ต้ องพึ่ งพา
ส่วนกลางซึ่งเป็นผู้จัดเก็ บภาษีหลัก และให้เงินอุดหนุน
แก่ส่วนท้องถิ่นค่อนข้างสูง แต่มีแนวโน้มที่ดีในด้าน
ประสิท ธิภาพการจัดเก็ บ รายได้ และการใช้จ่าย
งบประมาณของเทศบาล และยังไม่สอดคล้องกั บ
งานวิจัยของ วรสิท ธิ์ เจริ ญ พุ ฒ (2555) ที่ พ บว่า
เทศบาลนครและเทศบาลเมือง มีปัญ หาด้านการ
บริหารงานคลัง โดยที่ ความสามารถการบริหารงานคลัง
อยู่ในระดับ ต่าต้องพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

อภิปรายผล
การศึกษาเรื่องความสามารถการบริหารงานคลัง
เทศบาลตาบลหัวสะพาน ในด้านของ ด้านการบริหารรายได้
การบริ หารรายจ่ าย การจั ดท าและบริหารงบประมาน
ด้านนโยบาย และการน านโยบายการคลั ง ไปปฏิ บั ติ
พบว่าไม่ มี ความแตกต่างกั น ในทั ศ นะของผู้ตอบ
แบบสอบถามเมื่อจาแนกตามลักษณะประชาการ
เพศ อายุ รายได้ มี เ พี ย งคุณ ลั ก ษณะที่ แยกตาม
ต าแหน่ งในคู่ ระหว่ างพนั กงานจ้ างกั บลู กจ้ างประจ า
ที่ มี ความแตกต่ างกั น และความสามารถการบริ หาร
งานคลังของเทศบาลตาบลหัวสะพานอยู่ในระดับมาก
ซึ่งไม่ สอดคล้ องกั บงานวิจัยของ เกตุ สิณี ดวงประสาท
(2555) ที่ ท าการศึกษาปัญ หาและอุ ป สรรคความ
พึงพอใจ การบริหารงานคลังของเทศบาลตาบลใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประสบปัญหาในด้าน
บุคลากรไม่เพียงพอใน งานพัสดุ งานจัดเก็บรายได้
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ผู้บริหารระดับสูงมีทัศนคติต่อการบริหารงานคลัง
แบบประชานิยมสมั ยใหม่ ส่งผลต่อ ความสามารถ
การบริหารงานคลัง ได้ แก่ สภาพการณ์เศรษฐกิ จ
ของพื้นที่ ตั้ง บรรยากาศการเมื องและวัฒ นธรรม
การเมื องท้ องถิ่น พฤติก รรมการบริห ารงานคลัง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทางการบริหารงานคลัง

2. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ทราบถึง
สิทธิ์และหน้าที่ของพลเมืองที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น
3. ปรับปรุงการบริหารงานจัดเก็บรายได้ด้วยการ
บริหารเชิงรุก
4. ปรับปรุงเนื้อหา ข้อกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์
ทางการบริหารงานคลัง
5. ส่งเสริมการศึก ษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เช่น ศึกษาดูงาน
ฝึกอบรม สร้างความผู กพั นต่ อองค์ กร สร้างขวั ญและ
กาลังใจ พัฒนาขีดความสามารถเทศบาลตาบลหัวสะพาน
ให้เป็นต้นแบบ

ข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับเปลี่ยนทั ศนคติการบริหารงานคลั ง
ของผู้บริหารเทศบาลให้เน้นการพึ่งพาตนเองทางการคลัง
มากกว่าการขอรับเงินอุดหนุน
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