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ความต้องการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่มีต่อการใช้

สารสนเทศทางการบัญชีในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

Demand of Administrators of Sub-District Administrative Organization in Upper Northern 

Province Towards Using Accounting Information in                                                  

the Administration of Local Development Plan 

อัจฉรา  ธนันชัย* และดุรยา  สุขถมยา* *  

บทคัดย่อ  

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ท่ีมีต่อการใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามจาก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน จํานวน 141 ฉบับ และนําข้อมูลมา

วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อันได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตร ี            

มีประสบการณ์ทํางานในองค์การบริหารส่วนตําบล 5-10 ปี โดยข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ส่วนใหญ่เป็น องค์การบริหาร 

ส่วนตําบลขนาดกลางคิดเป็นร้อยละ 82.98 จากข้อมูลท่ีเก็บได้ท้ังหมด 

ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการใช้สารสนเทศทางการบัญชีในแต่ละข้ันตอน อยู่ในขั้นตอนของการจัดเตรียม

แผนพัฒนาท้องถ่ินมากท่ีสุด โดยสารสนเทศทางการบัญชีท่ีใช้การบริหารงานสูงสุดในขั้นตอนนี้  คือ รายงานรายจ่ายใน

การดําเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ในส่วนของระดับความต้องการใช้สารสนเทศทางการบัญชี พบว่า

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการใช้สารสนเทศทางการบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  โดยประเภทของสารสนเทศท่ีมี

ความต้องการใช้สูงสุด คือรายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ระดับความต้องการ

สารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในแต่ละยุทธศาสตร์และหมวดรายจ่ายโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยยุทธศาสตร์ท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค และหมวดรายจ่ายท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ 

หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ระดับความเหมาะสมของลักษณะสารสนเทศทางการบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก   

โดยประเด็นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ความครบถ้วน เชื่อถือได้ในสารสนเทศทางการบัญชี โดยมีข้อเสนอแนะคือรูปแบบ

ของสารสนเทศทางการบัญชีควรมีการนําเสนอให้มีความเข้าใจง่าย มีความครบถ้วน พร้อมสําหรับการตัดสินใจให้แก่

ผู้บริหาร เพื่อท่ีจะสามารถนําไปใช้ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ  
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ABSTRACT 

The purpose of this independent study was to investigate the demand of administrators of Sub-District 

Administrative Organization in upper northern provinces towards using accounting information for the administration 

of local development plan. Data were collected from 141 Chief Executives of sub-district administrative organization 

in upper northern provinces using    questionnaires.  The data were   analyzed   using descriptive statistics:  

frequency,  percentage  and mean.   

 Most   respondents were male, aged between 31 and 40 years. They were a Bachelor’s degree holder. 

Most of them had work in the sub-district administrative organization between 5-10 years at a medium scale 

administrative organization accounting for 82.98% of total collected data. 

 The findings indicated that the demand for accounting information at each stage was mostly at  the local 

development plan preparation process ( 4 6 .5 5 % ) , followed by the local development plan formation process 

(3 1.84% ), and the local development plan monitoring and evaluation process (21.61% ). The study found that the 

type of accounting information used to manage the most was the expenditure report paid by the income from the 

plan (60.28%). In the local development plan formation process, the type of accounting information used to manage 

the most expenditure reconciliation paid by accumulated fund (42 .55% ). In the local development plan monitoring 

the evaluation process, the accounting information used to manage the most was the statement of financial position   

and notes (34.05%). 

 In terms of the level of demand for accounting information, it was found that, overall, the respondents 

were in need of accounting information at  a  high level. The type of accounting information with the highest mean of 

demand was  cash inflow and outflow statement  (3.95). The level of demand of  accounting information for each 

strategy  was at a high level. The highest mean of demand for strategy was infrastructure development (4.29). The 

level of demand for accounting information of the local development plan for expenditure category was at a high 

level. The highest category was land and buildings (4.38). 

 Overall, the level of appropriateness of accounting information was at a   high level. The issue with the 

highest mean was the reliability of accounting information (4.38) .  The respondents suggested that the format of 

accounting information should be presented in an easy to understand manner, complete, and ready for the 

administrators to make a decision so that it can be used for effective local development planning. 
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บทนํา  

องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหน่ึงท่ีจัดต้ังข้ึนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ภายใต้พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ

ท่ี 6 พ.ศ. 2552 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ีในการพัฒนาตําบลทั้งในด้าน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  มีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหารงานบุคคล การเงิน  

การคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลจึงมีหน้าท่ีจัดทําแผนพัฒนาของตนเอง เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนา 

และเพื่อมุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการในอนาคต โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีอยู่อย่างจํากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประโยชน์สูงสุด (พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล, 2552)                        

แผนพัฒนาท้องถ่ิน เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีความคล่องตัว 

สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

อีกทั้งเป็นกระบวนการกําหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบล โดยกําหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุ

และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  

ท้ังน้ีจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินด้วย ในการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถ่ินต้องมีการบริหารงานโดยการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดย

ส่วนรวมและเพื่ อ ให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล  

(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2559) 

ข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีเป็นสิ่งท่ีทําให้คณะผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ินและเจ้าหน้าท่ีองค์การ

บริหารส่วนตําบล  ได้ รู้ถึ งศักยภาพทางการคลังของท้องถิ่นใช้ เป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  

เพื่อการพัฒนาการวางแผนการจัดทํางบประมาณ การพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ และการพัฒนาการบริหารรายจ่าย 

และการวางแผนงบประมาณรายจ่ายในส่วนต่าง ๆ  ดังน้ันสารสนเทศทางการบัญชีจึงมีส่วนสําคัญในการจัดทําแผนพัฒนา

ขององค์การบริหารส่วนตําบล เน่ืองจากผู้บริหารท้องถ่ินต้องใช้ข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อตัดสินใจใน           

การอนุมัติการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นซ่ึงนําไปสู่การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบล  

ซ่ึงเป็นอํานาจหน้าที่ ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบล   เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  

(ส่วนแผนพัฒนาท้องถ่ิน, 2558) อีกท้ังข้อมูลและสารสนเทศทางการบัญชียังมีความจําเป็นสําหรับใช้ในบริหารงานตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ิน ซ่ึงใช้สําหรับ กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อดําเนินการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน  

ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความต้องการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน  ท่ีมีต่อการใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน           

การบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดและทฤษฎีของการศึกษาความต้องการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ท่ีมีต่อการใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. แนวคิดเก่ียวกับสารสนเทศทางบัญช ี

สารสนเทศทางการบัญชี เป็นส่วนหนึ่งของระบบสารสนเทศขององค์กร ที่เก็บรวบรวมประมวลผลข้อมูล  

ท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับเงินตรา และข้อมูลท่ีไม่เก่ียวข้องกับเงินตราจากระบบงานย่อยต่างๆ ขององค์กรและส่ือสารข้อมูล

หรือสารสนเทศท่ีรวบรวมได้ไปยังผู้ใช้ทุกคนขององค์กร โดยมีหน้าท่ีหลัก ดังน้ี (พลพธู ปียวรรณ และสุภาพร เชิงเอี่ยม, 

2553) 

หน้าท่ีหลักของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่  

1. เก็บรวบรวม บันทึก และจัดเก็บเหตุการณ์ทางธุรกิจ รายการค้า และสรุปผลในงบการเงิน 

2. ประมวลผลเหตุการณ์ทางธุรกิจและรายการค้าเหล่าน้ัน เพื่อนําเสนอสารสนเทศที่ผู้บริหารจะนําไปใช้ใน

การตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มีระบบการควบคุมที่สามารถปกป้องสินทรัพย์ขององค์กร รวมถึงข้อมูลระบบการควบคุมน้ีจะต้อง

สามารถควบคุมความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมของข้อมูลเม่ือถูกเรียกมาใช ้(availability) 

2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีขององค์การบริหารส่วนตําบล  

หนังสือส่ังการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เร่ือง การกําหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการบันทึกบัญชี  

การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สําหรับสาระสําคัญของการบันทึกบัญชีดังกล่าว

สรุปได้ ดังน้ี (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย, 2558)  

1. ให้จัดทํารายงานต่างๆ ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจําทุกเดือน ดังน้ี 

1.1 รายงานรับ – จ่าย เงนิสด 

1.2 งบทดลอง 

1.3 รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 

1.4 กระดาษทําการกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย (จ่ายจากเงินรายรับ) 

1.5 กระดาษทําการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม) 

1.6 กระดาษทําการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินเงินทุนสํารองเงินสะสม) 

1.7 กระดาษทําการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้) 

1.8 กระดาษทําการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ 

1.9 กระดาษทําการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย 
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2. ให้จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจําปี เพื่อแสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

2.1 งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ 

2.2 รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน 

2.3 รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 

2.4 รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม 

2.5 รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานท่ีจ่ายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 

2.6 รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานจ่ายจากเงินกู ้

2.7 งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ 

2.8 งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ และเงนิสะสม 

2.9 งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงนิสะสม และเงินทุนสํารองเงินสะสม 

2.10 งบแสดงผลการดําเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงนิทุนสํารองเงินสะสม และเงนิกู ้ 

3. แนวคิดเก่ียวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนพัฒนาท้องถ่ินหมายถึง แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ

เป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ท่ีจัดทําขึ้นสําหรับงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเน่ืองและเป็น

แผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2559)   

4. แนวคิดเก่ียวกับองค์การบริหารส่วน 

 องค์การบริหารส่วนตําบล เป็นราชการส่วนท้องถ่ินจัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหาร

ส่วนตําบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552 มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน  

องค์การบริหารส่วนตําบลแบ่งออกเป็นสามขนาด  คือ องค์การบริหารส่วนตําบล ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ตําบล 

(พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล, 2552) 

 5. วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 วิมลพรรณ  เลาหเจริญยศ (2553) ได้ศึกษาความต้องการในการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขต      

สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลําพูน  ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารของธุรกิจในเขตส่วนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ์

ลําพูนมีความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก ด้านการส่ังการระดับปานกลางด้าน       

การควบคุมระดับมาก และด้านการตัดสินใจระดับปานกลาง ท้ังมีความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีจากงบการเงิน
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โดยตรงมากกว่าข้อมูลทางการบัญชีแบบแยกส่วนในแต่ละเรื่องและข้อมูลทางการบัญชีในรูปแบบวิเคราะห์ทางการเงิน 

ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในแต่ละด้าน คือ ด้านการวางแผนต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อวางแผนการ

บริหารสินค้าคงคลังมากที่สุด ด้านการส่ังการต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือส่ังการให้องค์กรดําเนินงานตามแนวทางที่

กําหนดมากที่สุด ด้านการควบคุมต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อควบคุมสินค้าคงคลังให้เหมาะสมท้ังด้านการจัดซ้ือ

และผลิตสินค้า  

 สุวารินทร์  จอมคํา (2553)  ศึกษาเรื่องความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณของเทศบาล

ตําบลในจังหวัดเชียงใหม่ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากสมาชิกสภาตําบล  คณะผู้บริหารเทศบาล  ปลัดเทศบาล  

รองปลัดเทศบาล และหัวหน้ากองในส่วนงานต่างๆ  ผลการศึกษาพบว่า  มีความต้องการนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในข้ันตอน

การบริหารงบประมาณมากกว่าข้ันตอนการจัดเตรียมงบประมาณ โดยความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร

งบประมาณ อยู่ในระดับมาก   นอกจากนั้น ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณแต่ละแผนงาน แต่

ละหมวดรายจ่ายและแต่ละข้ันตอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก  ตําแหน่งที่ให้ความสําคัญในการบริหารงบประมาณสูงสุด คือ 

ตําแหน่งนายกเทศมนตร ีส่วนความเหมาะสมของข้อมูลทางบัญชีที่ได้รับในปัจจุบันมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 พชฏิา  ภูมิคอนสาร (2554)  ศึกษาเรื่องสารสนเทศเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบล

โนนคอม อําเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น   เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสนทนากลุ่มและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการศึกษา

พบว่า สารสนเทศด้านสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสําคัญของท้องถิ่น เป็นสารสนเทศท่ีขาดความสมบูรณ์ตรงตามสภาพ

ข้อเท็จจริง  ดังน้ัน ต้องมีการสํารวจและปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานสําคัญของท้องถ่ินให้

สมบูรณ์ตรงสภาพข้อเท็จจริง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร คือ 

สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องได้ น่าเช่ือถือ เป็นสารสนเทศท่ีมีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ เรียกใช้ง่าย

และสามารถปรับใช้ได้กับหลายสถานการณ์และผู้ใช้หลายคน ท้ังนี้เน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานท่ีมี

ภารกิจและหน้าท่ีรับผิดชอบมากมาย ทั้งงานด้านบริหาร และงานด้านการพัฒนาท้องถ่ิน ผู้บริหารจะต้องมีการตัดสินใจใน

สถานการณ์ท่ีซับซ้อน ซึ่งสารสนเทศจะเข้ามามีส่วนช่วยในแต่ละขั้นตอนของการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ประชากรท่ีศึกษาคือ นายกองค์การ

บริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร่ น่าน  

และแม่ฮ่องสอน จํานวน 454 ราย  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 213 รายใช้วิธีการเลือกตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

ชั้นภูมิ (Stratified Sampling)  โดยสามารถรวบรวมแบบสอบถามได้จํานวน  141 ราย  เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม  

ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลา      

การทํางาน และขนาดขององค์การบริหารส่วนตําบล   ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ความต้องการใช้สารสนเทศทางการบัญชี

และลักษณะของสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน  และ
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ส่วนท่ี 3 ข้อมูลข้อเสนอแนะ เก่ียวกับลักษณะของสารสนเทศทางการบัญชีท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบล  

ผลการศึกษาและการอภิปรายผลการศึกษา  

การศึกษาเรื่องความต้องการของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบนท่ีมีต่อการใช้

สารสนเทศทางบัญชีในการบริหารงานตามแผนพัฒนา พบว่า  

1. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลส่วนใหญ่มีความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในขั้นตอนการ

จัดเตรียมแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่าขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น  และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  

. 2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมีความต้องการใช้สารสนเทศทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก พิจารณาแล้ว

พบว่าสารสนเทศทางการบัญชีท่ีต้องการมากท่ีสุด คือรายงานรายจ่ายในการดําเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน 

รองลงมาคือ งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ และรายงานรับ – จ่าย เงนิสด ตามลําดับ  

 3. ความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและ

สาธารณูปโภคอยู่ในระดับมาก และพบว่ามีความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีในหมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้างมาก เป็นการแสดงให้เห็นว่าในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลน้ัน ยังคงมีความต้องการพัฒนายุทธศาสตร์

ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค ซ่ึงรายจ่ายท่ีเก่ียวข้องกับยุทธศาสตร์ด้านน้ี คือ หมวดรายจ่ายค่าท่ีดินและ

ส่ิงก่อสร้าง ยกตัวอย่าง เชน่ การก่อสร้างถนน ระบบประปา ระบบไฟฟ้า  

 4. ผู้บริหารท่ีทํางานในองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต่างก็มีความต้องการสารสนเทศ

ทางการบัญชีประเภท รายงาน รับ-จ่าย เงินสด โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นรายงานทางการเงินท่ีต้องจัดทําทุกเดือน 

ส่วนผู้บริหารท่ีทํางานในองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดเล็กมีความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีประเภท งบแสดง

ฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ ซ่ึงเป็นรายงานทางการเงินที่ต้องจัดทําเฉพาะตอนสิ้นปีงบประมาณ 

5. ระดับความเหมาะสมของลักษณะสารสนเทศทางการบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีประเด็น ความครบถ้วน 

เช่ือถือได้ ในสารสนเทศทางการบัญชี เป็นอันดับแรก น่ันคือผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลต้องการสารสนเทศ

ทางการบัญชีที่มีความสําคัญในด้านของความครบถ้วน เช่ือถือได้ ของรายงานท่ีแสดงข้อมูลออกมา 

สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ ดังน้ี 

1.  ความต้องการใช้สารสนเทศทางบัญชีในแต่ละขั้นตอน อยู่ในขั้นตอนของการจัดเตรียมแผนพัฒนาท้องถ่ินมาก

ท่ีสุด  รองลงมาเป็นการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามลําดับ   

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ สุวารินทร์  จอมคํา (2553) ท่ีพบว่า มีความต้องการนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในขั้นตอน

การบริหารงบประมาณมากกว่าข้ันตอนการจัดเตรียมงบประมาณ โดยความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหาร

งบประมาณอยู่ในระดับมากในการศึกษาเร่ือง ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงบประมาณของเทศบาล

ตําบลในจังหวัดเชียงใหม่ อาจเน่ืองจากลักษณะกลุ่มตัวอย่างท่ีทําการศึกษามีความแตกต่างกันท้ังในด้านองค์กร จังหวัด

ท่ีต้ัง สภาพแวดล้อม สภาพทางภูมิศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทํางาน ซ่ึงทําให้มีผลต่อความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ
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ทางการบัญชี ในการตัดสินใจแตกต่างกัน เพ่ือให้การใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บรหิารองค์การบริหารส่วนตําบลใน

การดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ควรมีการเสนอข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีใน

ขัน้ตอนการจัดเตรียมในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล มีความต้องการใช้สารสนเทศทางการบัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก  

โดยประเภทของสารสนเทศ ได้แก่ รายงานรายจ่ายในการดําเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน รองลงมาคือ  

งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ และ รายงานรับ – จ่าย เงินสด และมีความต้องการใช้สารสนเทศทาง      

การบัญชีในการด้านการวางแผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินน่ันคือ ขั้นตอนการจัดเตรียมแผนพัฒนาท้องถ่ิน  

สอดคล้องกับการศึกษาของ  วิมลพรรณ เลาหเจริญยศ  (2553)  ซ่ึงได้ทําการศึกษาความต้องการในการใช้ข้อมูลทาง 

การบัญชีของผู้บริหารของธุรกิจในเขตส่วนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ลําพูน พบว่าผู้บริหารของธุรกิจในเขตส่วน

อุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ลําพูน ต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการบริหารงานอยู่ในระดับมาก โดยมีความต้องการใช้

ข้อมูลทางการบัญชีด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก ท้ังมีความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีจากงบการเงินโดยตรง

มากกว่าข้อมูลทางการบัญชีแยกส่วนในแต่ละเรื่อง  

3. ระดับความเหมาะสมของลักษณะสารสนเทศทางการบัญชี   โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความครบถ้วน 

เช่ือถือได้ในสารสนเทศทางการบัญชี และสารสนเทศทางการบัญชีแสดงข้อความท่ีถูกต้อง สอดคล้องกับการศึกษาของ 

พชิฏา  ภูมิคอนสาร (2554) พบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกใช้สารสนเทศเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหาร 

คือ สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ตรวจสอบความถูกต้องได้ น่าเช่ือถือ เป็นสารสนเทศท่ีมีความทันสมัยแต่เหตุการณ์ เรียกใช้

ง่ายและสามารถปรับใช้ได้กับหลายสถานการณ์และผู้ใช้หลายคน ท้ังน้ีเน่ืองจากองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นหน่วยงานที่

มีภารกิจและหน้าท่ีรับผิดชอบมากมาย ท้ังงานด้านบริหาร และงานด้านการพัฒนาท้องถ่ิน ผู้บริหารจะต้องมีการตัดสินใจ

ในสถานการณ์ท่ีซับซ้อน ซ่ึงสารสนเทศจะเข้ามามีส่วนช่วยในแต่ละขั้นตอนของการตัดสินใจของผู้บริหารในการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 

1. เพื่อให้การใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  ในการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  ควรมีการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีตั้งแต่ขั้นตอนใน            

การจัดเตรียมแผนพัฒนาท้องถ่ินในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เน่ืองจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลมี

ความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในข้ันตอนการจัดเตรียมแผนพัฒนาท้องถิ่น มากกว่าข้ันตอนการจัดทํา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน  และการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

2. ในการนําเสนอข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีในการบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินให้ผู้บริหารองค์การ

บริหารส่วนตําบล รูปแบบของสารสนเทศทางการบัญชีนอกจากจะจัดทําตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กําหนดแล้ว ควรจะมีการนําเสนอในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อ ท่ีจะสามารถนําไปใช้ในการตัดสินใน                 

การบริหารงานตามแผนพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างรวดเร็ว 
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3. องค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าท่ีต้องดําเนินการพัฒนายุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซ่ึงพื้นท่ีส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตําบลยังอยู่ใน

พื้นที่ห่างไกล จากชุมชนเมือง ระบบขนส่งและระบบสาธารณูปโภคยังเข้าไปไม่ถึง โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีใน

ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาและแต่ละหมวดรายจ่าย 
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