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ความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บัญชีในสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.)
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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บัญชีในสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (สํานักงาน กสทช.) และยัง
ตองการศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บัญชีอีกดวย โดยการวิจัยนี้ถือ
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ และใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับเจาหนาที่
บัญชีในสํานักงาน กสทช. ซึ่งถือเปนประชากรทั้งหมดที่ทําการศึกษา รวมจํานวน 62 คน โดยมีการวิธีการวิเคราะห
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่อวิเคราะหขอมูลทั่วไปของความสามารถในการปฏิบัติของเจาหนาที่บัญชี
และมี การวิเคราะห เชิงอนุมานเพื่ อทดสอบสมมติฐ านเกี่ยวกับปจ จัยส วนบุค คลที่ สงผลตอความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน
ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการปฏิบัติของเจาหนาที่บัญชีของสํานักงาน กสทช. มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีความสามารถดานดานคานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพมากที่สุด รองลงมา คือ ดานทักษะ
ทางวิชาชีพ และดานความรูความสามารถเชิงเทคนิค นอกจากนี้ ยังพบวาปจจัยสวนบุคคลดาน อายุ ระดับการศึกษา
และความถี่ในการฝกอบรมที่แตกตางกันสงผลใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บัญชีแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ แตตําแหนงงานและประสบการณทํางานที่แตกตางกันนั้นไมสงผลใหมีความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่บัญชีแตกตางกัน
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นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารยที่ปรึกษา สาขาการบัญชี คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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Abstract
This research study the competencies of accountant in Office of the National Broadcasting and
Telecommunications Commission (NBTC) and study the personal factors affecting the competencies of accounting
officers. This research is quantitative research. A questionnaire was used to collect data from accountants in Office
of the NBTC. Of which the total population study of 62 people. The collected data were analyzed by descriptive
analysis general information of the accountant's competency and inferential analysis is used to test the hypothesis
about personal factors affecting the accountant competencies.
The result indicated that. The competencies of accountant in Office of the NBTC. The mean scores were at
the high level. To perform duties, professional values, ethics and attitudes are most competent, followed by
professional skills and technical knowledge. However, the overall performance was at a high level. Moreover, it is
found that differences of ages, education level and frequency of training have effect on the accountant
competencies in overall significant difference. The other hand differences of position and experiences do not affect
the accountant competencies.
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