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ส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี พบว่า บุคลากรส่ วนการคลัง มี
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และการจัดทาทะเบียน และมีความต้องการพัฒนาความรู้ดา้ นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี โดยสนใจพัฒนาความรู้ดว้ ยวิธีการเข้ารับการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
ในการทางาน ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึ กอบรมควรเป็ นวันทาการ (จันทร์ -ศุกร์ ) และระยะเวลา 5 วัน
ส่ วนข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีส่วนใหญ่ เห็นว่าปั ญหาหรื อ
อุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีคืองบประมาณในการอบรมสัมมนา
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Abstract
The aim of this research was to study the demand in accounting knowledge development
of the administrative financial officers from sub-district administrative office in Nonthaburi
province. The purposive sampling was used in the study. There were 93 financial officers
obtained from the sampling. Self-administrated questionnaires were used to collect the data. The
questionnaire included both open-ended and close-ended questions. The reliabilities of the
questionnaires was 0.99. The descriptive statistics such as percentage, means and standard
deviation were calculated in order to explain the research findings.
It found that most of the participants were female at the age of 25-34 years old holding
bachelor degree in Accounting. They were head of Financial Officer position with over 12 years
experience in the large sub-district administrative office. However, they have never developed
their accounting knowledge.
In addition, the research found that the financial officers highly demanded to develop
their knowledge in financial reporting, accounting recording, registration, and accounting
software. They suggested that training and seminar should be organized for the financial
knowledge development. They would prefer to have the training for 5 days during working days.
They also considered the training and seminar budget as the knowledge development limitation.
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บทนำ
1. ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
จากนโยบายการกระจายอานาจของรัฐบาลซึ่งพัฒนาจากหลักการที่ให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทและมีส่ว นร่ ว มในการปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อตอบสนองต่ อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537
(ปัจจุบนั มีการแก้ไขถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) จัดตั้งองค์การบริ หารส่วนตาบล (อบต.) ขึ้น เพื่อให้เป็ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกรู ปแบบหนึ่ง โดยให้ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่ วมใน
การปกครองท้องถิ่นของตน องค์การบริ หารส่ วนตาบลมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลมีความเป็ นอิสระใน
การดาเนินงานภายในขอบเขตที่กฎหมายกาหนด มีรายได้ มีทรัพย์สิน มีรูปแบบการปกครอง แบ่ง
ออกเป็ น 2 ส่วน คือ ฝ่ ายการเมือง และฝ่ ายประจา รู ปแบบองค์กรประกอบด้วย สภาองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลและนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล มีหน้าที่คือ พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม การจัดระบบการบริ การสาธารณะ เป็ นต้น ภายในองค์การบริ หารส่ วนตาบลถูก
จัดแบ่งออกเป็ นอย่างน้อย 3 ส่วนงาน ประกอบด้วย
1. สานัก ปลัด อบต.ทาหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งาน
สวัสดิการ งานประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
2. ส่วนการคลัง ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
ตรวจเงิน เป็ นต้น
3. ส่วนโยธา ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานประมาณค่าใช้จ่าย งาน
ควบคุมอาคาร งานซ่อมบารุ ง เป็ นต้น
โดยมีกรอบอัตรากาลังตั้งแต่ 3 ตาแหน่ งจนถึง 21 ตาแหน่ ง ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กบั การจัดชั้นของ
องค์การบริ หารส่วนตาบลเป็ นหลัก เพื่อรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ทรัพยากรบุ คคลเป็ นปั จ จัยหนึ่ งที่มีค วามสาคัญในการพัฒนาคุณ ภาพการให้บริ การของ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็ นหัวใจสาคัญต่อ การเปลี่ยนแปลงทั้งใน
ระดับองค์กรและระดับประเทศ บุคคลจาเป็ นต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้มีสมรรถนะที่
เหมาะสมสาหรับการปฏิบตั ิ งานทั้งในปั จจุ บัน และอนาคต การที่ บุคลากรมีค วามคิ ดริ เริ่ มและ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในทิศทางที่สอดคล้องกับกระแสการ
เปลี่ย นแปลงของสังคม บุ ค ลากรประจ าองค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบล ได้แก่ ผูป้ ฏิ บัติ หน้าที่ ใ น
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สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ส่ วนการคลัง และส่ วนโยธา โดยอาจมีส่วนงานเพิ่มขึ้น
ตามขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตาบล เช่น ส่ ว นการศึกษา ส่ ว นสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม
ส่ ว นสวัสดิ ก ารสังคม เป็ นต้น โดยบุ ค ลากรในแต่ ละส่ ว นงานมีค วามรู้ ค วามสามารถและความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกัน สาหรับการบริ หารงานขององค์การบริ หารส่วนตาบลและการให้บริ การแก่
ประชาชนนั้น นอกจากปั จ จัย ทางด้านบุ ค ลากรแล้ว ยังต้องอาศัย ปั จ จัย ทางด้านการเงิ น และ
งบประมาณที่ตอ้ งมีเพียงพอและต้องบริ หารด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามหลัก
ธรรมาภิบาล ดังนั้นบุคลากรส่ วนการคลังจึงเป็ นบุคลากรสายสนับสนุ นที่มีความสาคัญ ทาหน้าที่
เกี่ ยวกับการเงิน และงบประมาณการจัด เก็บรายได้ จัดทาบัญชี จัดทางบการเงิ น และงานอื่น ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนการคลังได้แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็ น 4 ด้าน คือ
1. งานการเงิน
2. งานบัญชี
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
จากสรุ ปรายงานผลการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและงบประมาณ องค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น ของกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น เมื่ อ เดื อ นสิ ง หาคม 2554 (สื บ ค้น จาก
www.cityub.go.th เมื่อ 15 ธันวาคม 2555) ได้สรุ ปข้อบกพร่ องด้านต่าง ๆ ที่ตรวจพบไว้ดงั นี้
1. ด้านการเงิน
1) จัดทารายงานสถานะการเงินประจาวันไม่เป็ นไปตามแบบที่กาหนด
2) ไม่ได้จดั ทารายงานสถานะการเงินประจาวันทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน
3) ไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินหรื อแต่งตั้งแต่ไม่เป็ นไปตามระเบียบฯ
2. ด้านการบัญชี
1) สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย จัดทาไม่เป็ นไปตามระเบียบ ไม่ได้จดั ทาสมุดเงิน
สดรับ สมุดเงินสดจ่ายหรื อจัดทาไม่เป็ นปัจจุบนั
2) บันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่ายไม่ถกู ต้อง
3) บัญชีแยกประเภท จัดทาไม่เป็ นไปตามระเบียบ โดยไม่ได้จดั ทาบัญชีแยกประเภท
หรื อจัดทาแต่เปิ ดบัญชีแยกประเภทไม่ครบถ้วนหรื อไม่เป็ นปัจจุบนั
3. ด้านงานทะเบียน
1) เจ้าหน้า ที่ ผรู้ ั บผิด ชอบไม่จ ัด ท าทะเบี ยนคุ ม พัสดุ ค รุ ภ ัณ ฑ์ หรื อจัด ทาแต่ ไม่เป็ น
ปัจจุบนั หรื อไม่ให้เลขรหัสพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
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4. ด้านการรายงาน
1) ไม่ได้จดั ทารายงานสถานะการเงินประจาทุกวันที่มีการรับ-จ่ายเงิน
2) การจัดทางบการเงิ น ณ วัน สิ้ น เดื อนไม่เป็ นไปตามระเบี ยบ โดยไม่ได้จดั ทางบ
การเงิน ณ วันสิ้ นเดือน ได้แก่ งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดหรื อจัดทาแต่ไม่เป็ นปั จจุบนั
หรื อจัด ท าแต่ ไม่ ถูก ต้องครบถ้ว น ไม่ มีร ายละเอีย ดประกอบงบการเงิ น ณ วัน สิ้ น เดื อน เช่ น
รายละเอียดประกอบบัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ
3) ไม่ได้จดั ทางบการเงิน ณ วันสิ้ นปี งบประมาณ ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน และ
งบประกอบอื่น ๆ หรื อจัดทาแต่ไม่ถกู ต้องครบถ้วน และไม่ได้ส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ
ตามแบบที่กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิน่ กาหนด
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ เกิดจากความไม่เข้าใจและการขาดความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การ
พัสดุ และการงบประมาณของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง ทาให้การปฏิบตั ิงานด้านการ
คลังเป็ นไปอย่างไม่ถกู ต้องเกิดข้อผิดพลาด (กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น, 2554) จึงเห็นได้ว่า
บุคลากรในส่ วนการคลัง ต้องมีค วามรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี ซึ่งเป็ นพื้นฐานในการ
ทางานของส่วนการคลัง ดังนั้น การพัฒนาความรู้ทางด้านการบัญชีสาหรับบุคลากรในส่วนการคลัง
จึงมีความจาเป็ นและต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผล และจากการศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของบุคลากรส่ วนการคลัง
สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังมีความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในด้านการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนและการจัดทารายงานอยู่ในระดับ
มาก (สุนทรี ศรี ไทย, 2552: ง)
วิชาชีพบัญชีบางอย่างควรจากัดให้เฉพาะผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีคุ ณสมบัติเหมาะสม โดยควรมี
ระดับความรู้ระดับหนึ่ ง ซึ่งสามารถเรี ยกหรื อจดจาได้ในทันที ที่ปฏิบตั ิงานวิชาชีพอยู่ในขณะนั้น
และจาเป็ นต้องศึกษาหาความรู้ทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย (นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2548
อ้างถึงใน อรวรรณ ภาสุระอารี ย,์ 2553: 1)
จากข้อบกพร่ องต่าง ๆ ที่ตรวจพบและจากผลการวิจยั ข้างต้นทาให้ผวู้ ิจยั ต้องการศึกษาความ
ต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็ นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรส่วนการคลังต่อไป
2. คำถำมกำรวิจยั
1. บุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีมีความ
ต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีอย่างไร
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2. บุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรีมีปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีอย่างไร
3. วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั
1. เพื่อศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การ
บริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่ วนการคลัง
สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
4. ประโยชน์ ของงำนวิจยั
1. ทราบความต้องการพัฒ นาความรู้ทางบัญชีข องบุคลากรส่ วนการคลัง สังกัดองค์การ
บริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
2. ทราบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัด
องค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
3. เพื่อเป็ นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรส่วนการคลังองค์การบริ หารส่วนตาบล
5. ขอบเขตกำรวิจยั
5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง ด้านต่าง ๆ ดังนี้
5.1.1 ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
5.1.2 ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน
5.1.3 ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทารายงาน
5.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจ ัยครั้ งนี้ คือ หัว หน้าส่ วนการคลัง เจ้าพนัก งานการเงิน และ
บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิ นและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี และผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี แห่งละ 3 คน จานวน 31 แห่ง รวมทั้งหมด
93 คน ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจง
5.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ต้งั แต่ เดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2556
5.4 ขอบเขตด้านสถานที่
สถานที่ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ องค์การบริ หารส่วนตาบลในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
จานวน 31 แห่ง
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6. นิยำมศัพท์ เฉพำะ
ควำมต้องกำรพัฒนำ หมายถึง ความต้องการของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล ในพื้นที่จ ังหวัดนนทบุรี ในการพัฒนาตนเอง เพื่อใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ดว้ ยการ
แสวงหาโอกาสและการเอาชนะความท้าทายใหม่ ๆ เพื่อความเจริ ญเติบโตในหน้าที่การงาน
ควำมรู้ทำงบัญชี หมายถึง ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชีของบุคลากร
ส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลในการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงาน
ทางการเงิน
องค์กำรบริหำรส่ วนตำบล หมายถึง รู ปแบบการปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ยกระดับจากสภา
ตาบล โดยใช้เกณฑ์รายได้ไม่รวมเงินอุดหนุ นในปี งบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่า
กว่าปี ละหนึ่ งแสนห้าหมื่นบาท ตาม พ.ร.บ.สภาตาบลและองค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
บุคลำกรส่ วนกำรคลัง หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ งหัวหน้าส่ วนการคลัง
หัวหน้างานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และพนักงานส่ วนตาบลที่รับผิดชอบ
งานด้านการเงิน และบัญชี สังกัดองค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลในพื้นที่จ ังหวัดนนทบุรี ซึ่ งมีหน้าที่
เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักเงินภาษีเงินได้และ
การนาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ การจัดทางบการเงิน การจัดทาบัญชีทุก
ประเภทขององค์การบริ หารส่วนตาบลในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
หัวหน้ ำส่ วนกำรคลัง หมายถึง ผูป้ ฏิบัติหน้าที่ เกี่ ยวกับการก าหนดนโยบาย วางแผน
ควบคุมมอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานทางด้านการบริ หารงาน
การคลังหลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูล
สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการเงินกู้ งานจัดระดับงาน งาน
บริ หารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบตั ิงานเกี่ ยวกับการเสนอแนะและให้
คาปรึ กษาแนะนา การทาความเห็นและสรุ ปรายงาน ดาเนิ นการเกี่ยวกับการอนุ ญาตที่เป็ นอานาจ
หน้าที่ของหน่ วยงานการคลัง เก็บรักษาทรั พย์สินที่ มีค่ าขององค์ก ารบริ หารส่ วนต าบลในพื้น ที่
จังหวัดนนทบุรี และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี หมายถึง ผูป้ ฏิบตั ิงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานงบประมาณ
และการบัญชีทวั่ ไปของส่ วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทา
รายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ ยวกับการขอจัด ตั้งงบประมาณรายรั บ-รายจ่ าย
ประจาปี ขององค์การบริ หารส่วนตาบลในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
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เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก ำรเงิน และบัญ ชี หมายถึง ผูท้ ี่ ปฏิบัติ ง านเกี่ ย วกับ การเงิ น การรวบรวม
รายละเอียด และด าเนิ นงานเกี่ ยวกับงบประมาณขององค์การบริ หารส่ วนต าบลในพื้นที่จ ังหวัด
นนทบุรี
นักวิชำกำรเงินและบัญชี หมายถึง ผูท้ ี่ปฏิบตั ิ งานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ การ
บัญชีทวั่ ไป การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และบัญชีขององค์การบริ หารส่วนตาบลในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
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บทที่ 2
ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับ ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของ
บุค ลากรส่ ว นการคลัง สังกัด องค์ก ารบริ หารส่ ว นตาบลในพื้น ที่ จ ังหวัดนนทบุ รี ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ลาดับเนื้ อหาที่เป็ นสาระสาคัญ ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความต้องการ
2. แนวคิดเกี่ยวกับทักษะทางวิชาชีพสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี
3. แนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537
4. แนวคิดเกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
5. แนวคิดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
6. ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับส่วนการคลัง องค์การบริ หารส่วนตาบลในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
7. เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับความต้องการ
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการ (Hierachy of Needs Theory) ของอับราอัม เอช มาสโลว์ (Abrah
H. Maslow, 1943) ได้กล่าวถึงทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการไว้ 5 ขั้นตอน (วิรัช สงวนวงศ์วาน, 2550 :
210-211) ดังนี้
1. ความต้องการทางกายภาพ (Physiological Needs) เป็ นความต้องการขั้นพื้นฐานของ
มนุษย์เป็ นสิ่งที่จาเป็ นในการดารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยูอ่ าศัย เครื่ องนุ่งห่ม ยารักษาโรค
ความต้องการพักผ่อน และความต้องการทางเพศ เป็ นต้น
2. ความต้องการความมัน่ คงและปลอดภัย (Safety Needs and Needs for Security) เป็ น
ความต้องการความมัน่ คง ปลอดภัยในชีวิต ทั้งในปัจจุบนั และอนาคต ต้องการความเป็ นธรรมในการ
ทางาน ความปลอดภัยในเงินเดือนและการถูกไล่ออก สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยและการรักษาพยาบาล
รวมทั้งความเชื่อในศาสนา และเชื่อมัน่ ในปรัชญา ซึ่งจะช่วยให้บุคคลอยู่ในโลกของความเชื่อของ
ตนเอง และรู้สึกมีความปลอดภัย
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3. ความต้ องการมีส่วนร่ วมในสั ง คม (Social Belonging Needs) เมื่อความต้องการ
ทางด้านร่ างกาย และความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการทางด้านสังคม ก็จะ
เริ่ มเป็ นสิ่งจูงใจที่สาคัญต่อพฤติกรรมของบุคคล เป็ นความต้องการที่จะให้สังคมยอมรับตนเป็ น
สมาชิกต้องการได้รับการยอมรับจากคนอื่น ๆ ได้รับความเป็ นมิตรและความรักจากเพื่อนร่ วมงาน
4. ความต้องการยกย่ องนับถือ (Esteem Needs) ความต้องการด้านนี้ เป็ นความต้องการ
ระดับสูง ที่เกี่ยวกับความอยากเด่นในสังคม ต้องการให้บุคคลอื่นยกย่องสรรเสริ ญ รวมถึงความ
เชื่อมัน่ ในตนเอง ในเรื่ องความรู้ความสามารถ ความเป็ นอิสระและเสรี ภาพ
5. ความต้ องการบรรลุในสิ่ งที่ต้งั ใจ (Need for Self Actualization) เป็ นความต้องการ
ระดับสูงสุด ซึ่งเป็ นความต้องการที่อยากจะให้เกิดความสาเร็ จในทุกสิ่ งทุกอย่างตามความนึ กคิด
ของตนเอง เป็ นความต้องการที่ยากแก่การได้มา กล่าวโดยสรุ ปได้ดงั นี้
1) มนุ ษ ย์ทุก คนมีค วามต้องการ ความต้องการจะอยู่ในตัว มนุ ษ ย์ต ลอดไป ไม่มีที่
สิ้นสุด เมื่อสมใจในความต้องการหนึ่งแล้ว ก็ยงั ต้องการในระดับที่สูงขึ้น
2) อิทธิพลใด ๆ ที่จะมีผลต่อความต้องการของมนุ ษย์ อยู่ในความต้องการลาดับขั้น
นั้น ๆ เท่านั้น หากความต้องการลาดับขั้นนั้นได้รับการสนองให้พอใจแล้วความต้องการนั้นก็จะ
หมดอิทธิพลไป
3) ความต้องการของมนุ ษย์ จะมีลาดับขั้นจากต่าไปหาสูง เมื่อความต้องการขั้นต่า
ได้รับการตอบสนองเป็ นที่พอใจแล้ว ความต้องการลาดับสูงขึ้นไปก็ตามมา
อธิบายเป็ นภาพประกอบแสดงลาดับขั้นของความต้องการได้ ดังนี้
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ภาพที่ 1 ลาดับขั้นของความต้องการ
ที่มา : www.wikipedia.org (2556)
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นลาดับความต้องการว่าได้มีการพัฒนาเป็ นไปตามความต้องการ
ขั้นพื้นฐานสู่ความต้องการระดับสูง คือ ในขณะที่ความต้องการทางร่ างกายยังมีอยู่มากบุคคลจะ
ปฏิบตั ิตนเพียงเพื่อมุ่งสนองความต้องการพื้นฐานเท่านั้นความต้องการประเภทอื่น ๆ จะมีบทบาท
น้อยมาก แต่เมื่อบุคคลนั้นได้รับการตอบสนองให้เกิดความพึงพอใจตามความต้องการระดับนี้แล้ว
ความต้องการความมัน่ คงและความปลอดภัยในชีวิต จึงจะมีความสาคัญต่อตนเพิ่มขึ้นและตราบใดที่
บุคคล ยังไม่รู้สึกปลอดภัยหรื อมัน่ คงความต้องการด้านอื่น ๆ ที่สูงขึ้นไป ก็ยงั ไม่มีอิทธิพลมากนัก
แต่เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน และความมัน่ คงปลอดภัยแล้ว บุคคล
จะเกิดความต้องการทางด้านสังคมมากขึ้น เมื่อเวลาปฏิบตั ิงานใด ๆ จะพยายามหาทางให้กลุ่ม
ยอมรับตนเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และเมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการแล้ว บุคคลก็มีความ
ต้องการที่จะรับการยกย่องจากกลุ่มต่อไป และเมื่อได้รับการยกย่องว่าปฏิบตั ิตนได้ดีเด่นแล้ว ใน
ขั้นนี้ จะเกิดความรู้สึกว่าตนเป็ นผูม้ ีประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น ตนเองสามารถมีอานาจเหนื อบุคคลอื่น ๆ
บุคคลประเภทนี้จะเป็ นผูม้ ีความมัน่ ใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมี ศักดิ์ศรี ตระหนักถึงความเป็ นจริ ง
ในตนเองมากขึ้ นและในที่สุดจะแสดงความสามารถในการทางานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่
ต้องการได้
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ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮอร์ สเบอร์ ก
เฟรเดอริ ค เฮอร์ สเบอร์ ก (Frederick Herzberg, 1968) (สื บค้นจาก www.wikipedia.org สื บค้น
เมื่อ 8 มีนาคม 2556) ได้ทาการศึกษาแรงจูงใจโดยพิจารณาปัจจัยหรื อองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวโยง
กับการทางาน โดยเฉพาะปัจจัยที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ เฮอร์สเบอร์ กได้สรุ ปว่าปั จจัยที่ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในงานนั้นจะสัมพันธ์กบั ลักษณะในเนื้ องาน เฮอร์ สเบอร์ กเรี ยกปั จ จัยที่ทาให้เกิ ด
ความพึงพอใจนี้ว่าปัจจัยจูงใจ (Motivators) ปั จจัยจูงใจนี้ คือความสาเร็ จ (Achievement) การได้รับ
ความยอมรับ (Recognition) ความก้าวหน้า (Advancement) ตัวงานเอง (Work Itself) ความเป็ นไปที่
จะจาเริ ญเติบโต (Possibility of Growth) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ส่ วนปั จจัยที่ทาให้
เกิดความไม่พึงพอใจในงานนั้นจะสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อมที่อยู่นอกเนื้ องาน ซึ่งเฮอร์ สเบอร์ ก
เรี ยกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความไม่พึงพอใจนี้ว่า ปัจจัยสุขอนามัย (Hygiene Factors) หรื อปัจจัยเพื่อความคงอยู่
(Maintenance Factors) ปัจจัยสุขอนามัยนี้มีหลายประการคือ สถานภาพ (Status) สัมพันธภาพกับผูค้ วบคุม
บังคับบัญชา (Relations with Supervisors) สัมพันธภาพกับเพื่อนร่ วมงาน (Peer Relations) สัมพันธภาพกับ
ผูใ้ ต้บังคับบัญชา (Relations with Subordinates) คุ ณภาพของการควบคุ มบังคับบัญชา (Quality of
Supervision) นโยบายและการบริ หารของบริ ษทั (Company Policy and Administration) ความมัน่ คงในงาน
(Job Security) สภาพการทางาน (Working Conditions) ค่าจ้าง (Pay) เฮอร์สเบอร์กเห็นว่าปัจจัยสุขอนามัยนั้น
เป็ นสภาพแวดล้อมอันสาคัญยิง่ ของงานที่จะรักษาคนไว้ในองค์การในลักษณะที่ทาให้เขาพอที่จะทางาน
ได้ กล่าวคือถ้าปั จจัยสุ ขอนามัยไม่ได้รับการตอบสนองก็จ ะเป็ นสาเหตุทาให้บุค คลเกิด ความไม่
พอใจในงาน ถึงแม้ปัจจัยสุขอนามัยจะได้รับการตอบสนองก็จะเป็ นเพียงการช่วยป้ องกันไม่ให้เกิด
ความไม่พอใจในงานเท่านั้น แต่จะสามารถนาไปสู่ความพอใจในงานหรื อจูงใจให้คนปฏิบตั ิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถได้ นัน่ คือปัจจัยสุขอนามัยในตัวของมันเอง ไม่สามารถจูงใจ
บุคคล มีแต่ปัจจัยจูงใจเท่านั้นที่จะจูงใจบุคคลให้ทางานได้ ดังนั้นถ้ายึดทฤษฎีเฮอร์ สเบอร์ กแล้ว
บุคคลจะต้องทางานที่มีลกั ษณะท้าทายจึงเป็ นการจูงใจเขาให้ทางานอย่างแท้จริ ง
ทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์
เดวิด ซี . แมคเคลแลนด์ (David C. McClelland, 1953) (สื บค้นจาก www.wikipedia.org
สื บค้น เมื่ อ 8 มี น าคม 2556) ผูส้ ร้ า งทฤษฎี ก ารจู ง ใจในความ ส าเร็ จ หรื อ แรงจูง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์
(Achievement Motivation) ได้ศึกษาถึงระดับความต้องการในความสาเร็ จของมนุ ษย์ที่แตกต่างกัน
แมคเคลแลนด์เห็ น ว่าโดยทั่ว ไปการจูงใจของผูป้ ฏิบัติ งานจะเป็ นผลจากความต้องการสาคัญ 3
ประการคื อ ความต้องการที่ จ ะมีค วามสัมพัน ธ์ก ับผูอ้ ื่น หรื อแรงจูงใจใฝ่ สัมพัน ธ์ (Need for
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Affiliation) ความต้องการที่จะมีอานาจหรื อแรงจูงใจใฝ่ อานาจ (Need for Power) และความต้องการ
ที่ทางานให้สาเร็ จหรื อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ (Need for Achievement) แมคเคิลแลนด์ได้ให้ความ
สนใจเป็ นอย่างมากในความต้องการที่ จ ะทางานให้สาเร็ จ หรื อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และศึก ษา
ลักษณะของผูท้ ี่จะประสบความสาเร็ จสูง (High Achiever) ว่าจะมีลกั ษณะของการกล้าเสี่ ยงอยู่
พอสมควร บุค คลเหล่านี้ จะเป็ นผูม้ ีความกระตื อรื อร้น มีค วามรับผิด ชอบสูงและจะฉลาดในการ
วางเป้ าหมายในระยะยาวที่สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งอันไม่เป็ นเป้ าหมายที่สูงหรื อต่ากว่า
ศักยภาพของเขาเองจนเกินไป และเขาผูน้ ้ นั จะต้องมีความสามารถในการบริ หารองค์การจะต้องมี
ความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จของงาน และเมื่องานสาเร็ จก็เกิดความพึงพอใจในความสาเร็ จนั้น ซึ่งเป็ น
ความพึงพอใจในเนื้องานเอง ผูท้ ี่มุ่งความสาเร็ จของงานจึงมีใจจดจ่ออยูก่ บั งาน และใช้ความพยายาม
อย่างสูงสุดเพื่อให้งานสาเร็ จด้วยดี บุคคลเหล่านี้จะพยายามแสวงหาข้อมูลป้ อนกลับ (Feedback) อยู่
เสมอ ทั้งนี้เพื่อประเมินค่าสิ่ งที่ตนทาและพร้อมที่จะปรั บปรุ งแก้ไขในขณะเดียวกัน ความรวดเร็ ว
ของข้อมูลป้ อนกลับที่ได้รับจะมีความหมายยิง่ ทั้งนี้เพื่อจะได้ทราบถึงระดับความสาเร็ จหรื อความ
ล้มเหลวและเพื่อจะได้คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาหรื อข้อผิดพลาดในงานได้ทนั ท่วงที
2. แนวคิดเกีย่ วกับทักษะทางวิชาชีพสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
แนวคิ ดเกี่ ยวกับทัก ษะทางวิชาชี พสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี (Professional Skills)
(คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีดา้ นการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี , 2550) และ
มาตรฐานการศึก ษาระหว่างประเทศสาหรั บผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี (International Education
Standards for Professional Accountants : IES) ฉบับที่ 3 เรื่ อง ทักษะทางวิชาชีพบัญชีระบุว่า นักบัญชี
ต้องมีทกั ษะ 5 ด้าน ได้แก่
1) ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซึ่งแบ่งย่อยได้อีก 6 ระดับตามลาดับจากน้อยไป
หามาก ได้แก่ มีความรู้ มีความเข้าใจ สามารถประยุกต์ใช้ สามารถวิเคราะห์ได้ สามารถสังเคราะห์
ได้ (นาองค์ความรู้หลาย ๆ ด้านมาประมวลเข้าด้วยกันแล้วทาการคาดการณ์และให้ผลสรุ ปได้) และ
สามารถประเมินคุณค่าได้ สิ่งที่สาคัญคือบุคคลที่พร้อมจะเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพต้องบรรลุระดับสูง
ที่สุดของทักษะเหล่านี้ ณ ช่วงเวลาที่มีคุณสมบัติเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ทักษะทางปัญญาช่วย
ให้นกั บัญชีแก้ปัญหา ตัดสินใจ และใช้ดุลยพินิจที่ดีแก้ไขสถานการณ์ที่ซบั ซ้อนขององค์กรได้ทกั ษะ
ทางปัญญาที่จาเป็ นประกอบไปด้วยทุกเรื่ อง ดังนี้
(ก) ความสามารถที่จะกาหนด ได้มา จัดและเข้าใจ สารสนเทศจากคน สิ่งพิมพ์
และสื่ออิเล็กทรอนิคส์
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(ข) ขีดความสามารถที่จะสอบถาม วิจยั คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห์
(ค) ความสามารถที่จะระบุและแก้ไขปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อน
2) ทักษะทางวิชาการเชิงปฏิบตั ิและหน้าที่การงาน (Technical and Functional Skills)
ประกอบด้วยทักษะทัว่ ไปและทักษะเฉพาะเจาะจงสาหรับผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งรวมถึง
(ก) ความชานาญทางตัวเลข (การใช้คณิ ตศาสตร์และสถิติ) และความชานาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ข) การวิเคราะห์แบบจาลองการตัดสินใจและความเสี่ยง (Decision Modeling and
Risk Analysis)
(ค) การประเมินค่า
(ง) การรายงาน และ
(จ) ความรู้ดา้ นกฎหมายและกฎเกณฑ์ขอ้ บังคับ
3) ทักษะทางคุณลักษณะเฉพาะบุค คล (Personal Skills) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับทัศนคติ และ
พฤติ ก รรมของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญ ชี ก ารพัฒ นาทัก ษะเหล่านี้ จะช่ ว ยการเรี ย นรู้ และการปรั บ
คุณลักษณะเฉพาะบุคคล ซึ่งรวมถึง
(ก) ความสามารถในการจัดการตนเอง
(ข) มีความคิดริ เริ่ ม มีความสามารถโน้มน้าวและเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
(ค) ความสามารถที่จะเลือกและเรี ยงลาดับทรัพยากรที่มีจากัด และจัดแจงงานให้
เสร็ จตามกาหนดเวลา
(ง) ความสามารถที่จะเข้าร่ วมและปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลง
(จ) พิจารณาปรับใช้ค่ านิ ยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและทัศนคติ ให้เข้ากับการ
ตัดสินใจ
(ฉ) ความระมัดระวังสงสัยเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพ
4) ทักษะทางปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร (Interpersonal and Communication
Skills) ซึ่งช่วยให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีสามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับบุคคลอื่นในองค์กรได้ดีรับและ
ส่งผลสารสนเทศได้การตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผลและมีประสิ ทธิภาพ ส่ วนประกอบของทักษะทาง
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสารประกอบด้วย
(ก) การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นในกระบวนการปรึ กษาหารื อกันเพื่อแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง
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(ข) สามารถทางานเป็ นกลุ่ม
(ค) มีปฏิสมั พันธ์กบั บุคคลที่ต่างวัฒนธรรมและความคิดเห็นต่างกันได้
(ง) เจรจาต่อรองหนทางแก้ปัญหาและกาหนดข้อตกลงร่ วมกันในสถานการณ์ทาง
วิชาชีพ
(จ) การทางานในวัฒนธรรมที่ต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ฉ) สามารถนาเสนอ อภิปราย รายงานและการปกป้ องมุมมองของตนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผ่านการเขียนและการพูดทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
(ช) ฟังและอ่านอย่างมีประสิ ทธิภาพ รวมถึงให้ความสาคัญกับวัฒนธรรมและ
ภาษาที่แตกต่าง
5) ทัก ษะการบริ หารองค์ก รและการจัดการทางธุ รกิ จ (Organizational and Business
Management Skills) เริ่ มมีความสาคัญเพิ่มขึ้นต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งจะมีการเรี ยกร้องให้
เป็ นผูแ้ สดงบทบาทในเชิงรุ ก ในการจัดการองค์การในแต่ละวัน ในขณะที่ก่อนหน้านี้ บทบาทของ
ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี อาจถูกจากัด อยู่เพียงแค่การเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้หน่ วยงานอื่น
นาไปใช้ แต่ในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีได้เข้าไปมีบทบาทกับหลายหน่ วยงานมากขึ้น จึงมี
ความจาเป็ นที่ตอ้ งมีความรู้ดา้ นธุรกิจมากขึ้นและตระหนักในเรื่ องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบ
ด้าน ทักษะการบริ หารองค์กรและการจัดการธุรกิจ รวมถึง
(ก) การวางแผนเชิ งกลยุทธ์ การบริ หารโครงการ การบริ หารงานบุ คคลและ
ทรัพยากร การตัดสินใจ
(ข) ความสามารถที่จะจัดแบ่งหน้าที่งาน และการมอบหมายงานเพื่อกระตุน้ และ
พัฒนาบุคลากร
(ค) การมีภาวะความเป็ นผูน้ า
(ง) การพิจารณาและตัดสินใจได้อย่างผูม้ ีวิชาชีพ
3. แนวคิดเกีย่ วกับพระราชบัญญัตสิ ภาตาบลและองค์การบริหารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537
จังหวัดนนทบุรีต้งั อยูใ่ นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่าง ห่างจากกรุ งเทพมหานครไป
ทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนื อค่อนทางเหนื อ 20 กิโ ลเมตร มีพ้ืนที่ปกครองทั้งหมด 622.303 ตาราง
กิโลเมตร หรื อประมาณ 388,939.375 ไร่ พื้นที่จงั หวัดนนทบุรีประกอบด้วย องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอานาจบริ หารจัดการภายในท้องที่ได้เป็ นองค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 14 แห่ง และองค์การบริ หารส่วนตาบล 31 แห่ง
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องค์การบริหารส่ วนตาบล มีชื่อย่อเป็ นทางการว่า อบต. คือ หน่วยการบริ หารราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็ นนิติบุคคลและเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่นรู ปแบบหนึ่ งที่จดั ตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิม่ เติมถึงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาตาบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุ นในปี งบประมาณที่ล่วงมา
ติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ากว่าปี ละหนึ่ งแสนห้าหมื่นบาท ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 2 มีนาคม
2538
องค์การบริ หารส่วนตาบล แบ่งออกเป็ น 3 ขนาด ตามเกณฑ์รายได้ขององค์การบริ หารส่วนตาบล คือ
- องค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดเล็ก มีรายได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
- องค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดกลาง มีรายได้ 10 – 20 ล้านบาท
- องค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดใหญ่ มีรายได้เกินกว่า 20 ล้านบาท
รูปแบบองค์การ
องค์การบริ หารส่วนตาบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริ หารส่วนตาบล และนายกองค์การ
บริ หารส่วนตาบล
1. สภาองค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบล ประกอบด้ว ยสมาชิ ก สภาองค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบล
จานวนหมู่บา้ นละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผูม้ ีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้ นในเขตองค์การ
บริ หารส่ ว นตาบลนั้น กรณี ที่เขตองค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลใดมีเพียงหนึ่ งหมู่บ้านให้มีสมาชิ ก
องค์การบริ หารส่วนตาบลจานวนหกคนและในกรณี มีเพียงสองหมู่บา้ นให้มีสมาชิกองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล หมู่บา้ นละสามคน
2. องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลมีน ายกองค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบล หนึ่ งคน ซึ่ งมาจากการ
เลือกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิ่นโดยตรง|การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
การบริหาร
กฎหมายกาหนดให้มีคณะกรรมการบริ หาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล 1 คน รองนายกองค์การบริ หารส่วนตาบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ผูบ้ ริ หารขององค์การบริ หารส่วนตาบลหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเรี ยกว่านายกองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผูบ้ ริ หารท้องถิน่ โดยตรง
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อานาจหน้ าทีข่ อง อบต.
อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบล และองค์การบริ หารส่วน ตาบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
1. พัฒนาตาบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ตอ้ งทาตามมาตรา 67 ดังนี้
1. จัดให้มีและบารุ งทางน้ าและทางบก
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
3. ป้ องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริ มการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
6. ส่งเสริ มการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผูส้ ูงอายุและพิการ
7. คุม้ ครอง ดูแลและบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. บารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
3. มีหน้าที่ที่อาจทากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
1. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริ โภคและการเกษตร
2. ให้มีและบารุ งไฟฟ้ าหรื อแสงสว่างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีและบารุ งรักษาทางระบายน้ า
4. ให้มีและบารุ งสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
5. ให้มีและส่งเสริ มกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริ มให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บารุ งและส่งเสริ มการประกอบอาชีพ
8. การคุม้ ครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็ นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรื อ และท่าข้าม
10. กิจการเกี่ยวกับการพาณิ ชย์
11. การท่องเที่ยว
12. การผังเมือง
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อานาจหน้ าทีต่ ามแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น
พ.ศ. 2542 กาหนดให้ อบต.มีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริ การสาธารณะ เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบารุ งรักษาทางบกทางน้ า และทางระบายน้ า
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรื อ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริ ม การฝึ ก และการประกอบอาชีพ
7. คุม้ ครอง ดูแล และบารุ งรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริ มการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูด้ อ้ ยโอกาส
11. การบารุ งรักษาศิลปะ จารี ตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุ งแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัย
13. การจัดให้มี และบารุ งรักษาสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริ มกีฬา
15. การส่งเสริ มประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรี ภาพของประชาชน
16. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมือง
18. การกาจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ าเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การจัดการ การบารุ งรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่ าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
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24. การผังเมือง
25. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
26. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
27. การควบคุมอาคาร
28. การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
29. การรัก ษาความสงบเรี ยบร้อย การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการป้ องกันและรั ก ษาความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
30. กิ จ อื่น ใดที่ เป็ นผลประโยชน์ข องประชาชนในท้องถิ่ น ตามที่ ค ณะกรรมการประกาศ
กาหนด
โครงสร้ างองค์การบริหารส่ วนตาบล
องค์การบริ หารส่วนตาบลมีโครงสร้างประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ฝ่ ายการเมือง และฝ่ ายประจา
(พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6)
พ.ศ. 2552])
ฝ่ ายการเมืองประกอบด้วย
1. สภาองค์การบริ หารส่วนตาบล ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรใน
หมู่บา้ นในตาบลนั้น ๆ หมู่บา้ นละ 2 คน สภาองค์การบริ หารส่วนตาบล มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบ
แผนพัฒนาตาบล ร่ างข้อบังคับตาบล ร่ างข้อบังคับงบประมาณรายจ่ ายประจาปี และควบคุมการ
ปฏิบตั ิงาน
2. คณะกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบล สภาองค์การบริ หารส่ วนตาบลเป็ น
ผูเ้ ลือกคณะกรรมการบริ หารองค์การบริ หารส่วนตาบลประกอบด้วยประธานกรรมการบริ หาร 1 คน
และคณะกรรมการ 2 คน คณะกรรมการบริ หารมีหน้าที่ บริ หารงาน องค์การบริ หารส่ วนตาบล
จัดทาแผนพัฒนาตาบล และงบประมาณรายจ่ายประจาปี รายงานผลการปฏิบตั ิ และการใช้จ่ายเงิน
ให้สภาองค์การบริ หารส่วนตาบลทราบและปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ทางราชการมอบหมาย
ฝ่ ายประจาประกอบด้วย
1. สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานบริ หารทัว่ ไป งาน
ธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการ งานประชุม งานเกี่ยวกับการตราข้อบังคับตาบล งานนิ ติกร
งานการพาณิ ชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทาแผนพัฒนาตาบล งานจัดทาข้อบังคับ
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งบประมาณประจ าปี งานขออนุ มตั ิ ด าเนิ น การตามข้อบัง คับ งานอื่น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องหรื อได้รั บ
มอบหมาย
2. ส่วนการคลัง ทาหน้าที่เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
การตรวจเงิน การหักภาษีเงินได้และการนาส่งภาษี การตัดโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ
การจัดทางบการเงิน จัดทาบัญชีทุกประเภท งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับมอบหมาย
3. ส่วนโยธา ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานประมาณการค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่อสร้าง งานซ่อมบารุ ง งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื อได้รับ
มอบหมาย
การกาหนดตาแหน่ งพนักงานส่ วนตาบลขององค์การบริหารส่ วนตาบล มีดงั นี้ (พระราชกฤษฎีกา
ระเบียบพนักงานส่วนตาบล พ.ศ. 2539)
1. ปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล (เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 3-7)
2. รองปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล (เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 3-6)
3. หัวหน้าปลัดสานักปลัดองค์การบริ หารส่วนตาบล (เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป 3-5)
4. หัวหน้างานธุรการ (เจ้าพนักงานธุรการ 2-5)
5. เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1-4
6. เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล ระดับ 1-4
7. หัวหน้างานนิติการ (นิติกร 3-5)
8. หัวหน้าส่วนการคลัง (เจ้าหน้าที่บริ หารงานการเงินและบัญชี 2-6)
9. หัวหน้างานงบประมาณ (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-5)
10. หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ (เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-5)
11. เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้ ระดับ 1-4
12. หัวหน้างานการเงินและบัญชี (เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2-5)
13. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1-4
14. หัวหน้าส่วนโยธา (เจ้าหน้าที่บริ หารงานช่าง 2-6)
15. หัวหน้างานโยธา (วิศวกรโยธา 3-6)
16. นายช่างโยธา ระดับ 2-5
17. ช่างโยธา ระดับ 1-4
18. หัวหน้าส่วนสาธารณสุข (นักบริ หารงานสาธารณสุข 3-6)
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19. หัวหน้างานสุขาภิบาล (นักวิชาการสุขาภิบาล 3-6)
20. หัวหน้างานป้ องกันและควบคุมโรคติดต่อ (พยาบาลวิชาชีพ 3-5)
21. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ระดับ 2-4

ภาพที่ 2 โครงสร้างองค์การบริ หารส่วนตาบลตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริ หาร
ส่วนตาบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552)
ที่มา : www.local.moi.go.th (2555)
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ภาพที่ 3 โครงสร้างองค์กรของ อบต. ชั้น 1
ที่มา : www.local.moi.go.th (2555)

ภาพที่ 4 โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริ หารงานของ อบต.
ที่มา : www.local.moi.go.th (2555)
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4. แนวคิดเกีย่ วกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (กระทรวงมหาดไทย, 2547) เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ บริ หารงานด้านการเงินเป็ นแนวเดียวกัน ได้กล่าวถึงข้อกาหนดในการรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การเบิกเงิน การกันเงิน การตรวจและการอนุมตั ิฎีกาข้อกาหนดในการจ่ายเงิน เงินสะสม
การถอนคืนเงินรายรับและการจาหน่ ายหนี้ สูญ และการตรวจเงิน โดยมีสาระสาคัญเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้
ข้อกาหนดในการรับเงินหรื อจ่ายเงิน แบ่งเป็ น 2 หมวดใหญ่ ๆ คือ
การรับเงิน กาหนดให้การรับเงินปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ที่ใช้ในการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอน
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตลอดจนแบบบัญชีและ
ทะเบี ยนต่ าง ๆ ให้เป็ นไปตามที่กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นก าหนด เว้นแต่จะมีกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
2. บรรดาเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้เป็ นกรรมสิทธิ์ ให้นาส่งเป็ นรายได้
ทั้งสิ้น ห้ามมิให้กนั ไว้เป็ นเงินฝาก หรื อเงินนอกงบประมาณ
3. การรับเงินให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นออกใบเสร็ จรับเงินให้แก่ผชู้ าระเงินทุกครั้ง
และให้ใช้ใบเสร็ จรับเงินเล่มเดียวกันรับ เงินทุกประเภท เว้นแต่เงินประเภทใดมีการรับชาระเป็ น
ประจาและมีจานวนมากรายจะแยกใบเสร็ จรับเงินเล่มหนึ่งสาหรับการรับเงินประเภทหนึ่งก็ได้
4. ให้หน่ วยงานคลังบัน ทึก เงิน ที่ได้รับในสมุดเงิน สดภายในวันที่ได้รับเงิ นสดเช็ค หรื อ
ดราฟด์ หรื อตราสารอย่างอื่นนั้น โดยต้องแสดงให้ทราบว่าได้รับเงินตามฎีกาใบเสร็ จรับเงิน หรื อ
เอกสารอื่นเล่มใด เลขที่ใด จานวนเท่าใด
5. การรับเงินภายหลังกาหนดเวลาปิ ดบัญชีสาหรับวันนั้นแล้วให้บนั ทึกการรับเงินในวัน
นั้นและเก็บเงินสดในตูน้ ิรภัย
6. เมื่อสิ้นเวลารับเงินให้เจ้าหน้าที่ผมู้ ีหน้าที่จดั เก็บหรื อรับชาระเงิน นาเงินที่ได้รับพร้อม
สาเนาใบเสร็ จรับเงิน และเอกสารอื่นที่ จดั เก็บวันนั้นทั้งหมดส่ งต่อเจ้าหน้าที่ก ารเงินขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพื่อนาฝากธนาคาร กรณี ที่นาฝากธนาคารไม่ทนั ให้เก็บรักษาไว้ในตูน้ ิรภัย
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7. ตูน้ ิ รภัยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้ติดตั้งไว้ในห้องที่มนั่ คง หรื อที่ปลอดภัย
ภายในสานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
8. ตูน้ ิรภัยให้มีลกู กุญแจอย่างน้อยสองดอก ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละ
ดอก ห้ามมิให้กรรมการมอบลูกกุญแจให้ผอู้ ื่นทาหน้าที่กรรมการแทน เว้นแต่เป็ นการมอบหมายให้
กรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการแทนชัว่ คราว
9. ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังจัดทารายงานสถานะการเงินประจาวันตามแบบที่กรมส่งเสริ ม
การปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนดเป็ นประจาทุกวันที่มีการรับจ่ายเงิน
10. การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ทาได้โดยให้ผมู้ ีอานาจลง
นามสัง่ จ่ายเงินร่ วมกันอย่างน้อยสามคนเป็ นผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อฝากถอนร่ วมกัน
11. การจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็ นไปตามที่กรมส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่น
กาหนด
12. การขอเบิ กเงินจากหน่ วยงานคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี งบประมาณใด ให้เบิกได้แต่เฉพาะในปี งบประมาณนั้น
การจ่ายเงิน กาหนดให้การจ่ายเงินปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
1. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิให้จ่ายเป็ นเช็ค กรณี จาเป็ นที่ไม่อาจจ่ายเป็ นเช็คได้
ให้จดั ทาใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกตัว๋ แลกเงินสัง่ จ่ายให้เจ้าหนี้หรื อผูม้ ีสิทธิ
2. เงินที่ขอเบิกจากหน่ วยงานคลังเพื่อการใด ให้นาไปจ่ายได้เฉพาะเพื่อการนั้นเท่านั้นจะ
นาไปจ่ายเพื่อการอื่นไม่ได้
3. การจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ หรื อผูม้ ีสิทธิรับเงินทุกรายการ จะต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ
4. ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเก็บรักษาหลักฐานการจ่ายซึ่งสานักงานการตรวจเงิ น
แผ่นดินยังไม่ได้ตรวจสอบได้ในที่ ปลอดภัย อย่าให้ชารุ ด สูญหาย หรื อเสี ยหายได้ และเมื่อได้
ตรวจสอบแล้วก็ให้เก็บอย่างเอกสารธรรมดา
5. การจ่ายเงินยืมจะจ่ายได้เฉพาะที่ผยู้ มื ได้ทาสัญญาการยืมเงินตามแบบที่กรมส่ งเสริ มการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่นกาหนด และผูบ้ ริ หารส่ วนท้องถิ่นได้อนุ มตั ิให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืม
แล้วเท่านั้น
6. ผูย้ มื แต่ละรายต้องไม่มีเงินค้างชาระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ยมื ได้เฉพาะ
ผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิงานนั้น ๆ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และห้ามยืมแทนกัน
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7. กรณี ครบกาหนดส่งใช้เงินยืม แต่ผยู้ มื ยังไม่ชดใช้เงินยืม ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นมีอานาจสัง่ การ
ให้ผคู้ า้ งชาระส่งคืนภายในกาหนดเวลาตามที่เห็นสมควร อย่างช้าไม่เกินสามสิบวัน
8. เงินที่ยมื ไป ให้ผยู้ มื ส่งใบสาคัญและเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี) ภายในกาหนดระยะเวลาดังนี้
กรณี เ ดิ น ทางไปประจ าต่ า งสานัก งานหรื อ เดิ น ทางกลับ ภูมิ ลาเนาให้ส่ งต่ อองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่จ่ายเงินให้ยืมทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนหรื อธนาณัติแล้วแต่กรณี ภายใน
สามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน กรณี เดินทางไปราชการอื่น ให้ส่งต่อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผูใ้ ห้ยืมภายในสิ บห้าวันนับจากวันที่กลับมาถึง การยืมเงินเพื่อปฏิบตั ิราชการอื่นให้ส่งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นผูใ้ ห้ยมื ภายในสามสิบวันนับจากวันที่ได้รับเงิน
นอกเหนื อจากด้านการรับ จ่ายเงิน ยังกล่าวถึงสาระสาคัญที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จะต้องจัดทาเพื่อการตรวจเงิน ดังนี้
1. ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจัดทาบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรื อทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริ มการปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
2. ให้หวั หน้าหน่วยงานคลังทารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็ นรายเดือน
เสนอปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่ อน าเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผูบ้ ังคับบัญชา และส่ งสาเนาให้ผวู้ ่าราชการจังหวัด สาหรั บองค์ก ารบริ หารส่ วนต าบลให้ส่ง
นายอาเภอ
3. ให้หัวหน้าหน่ ว ยงานคลังจัดทางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรม
ส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่น ก าหนด เพื่อส่ งให้สานัก งานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น ส่ ว นภูมิภ าค
ตรวจสอบภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั สิ้ นปี และส่ งสาเนาให้ผวู้ ่าราชการจังหวัด สาหรับองค์การ
บริ หารส่วนตาบลให้ส่งนายอาเภอ
4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสาเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดย
เปิ ดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร
5. แนวคิดเกีย่ วกับการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น พ.ศ. 2543
ระเบียบซึ่งกาหนดการบันทึกบัญชี การใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้เป็ น
รู ปแบบเดียวกัน และเพื่อให้การจัดทารายงานการเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเหมาะสม
สอดคล้องกับการกระจายอานาจและให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งได้กล่าวถึงการลงบัญชี
รายรับ การลงบัญชีรายจ่าย การบันทึกบัญชีเงินที่ไม่ปรากฏรายการในงบประมาณรายจ่าย การ
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จ่ายเงินล่วงหน้า การเบิกตัดปี การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การจาหน่ ายหนี้ สูญ การแก้ไข
ข้อผิดพลาด การปิ ดบัญชี การจัดทารายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีสาระสาคัญ
เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานดังต่ อไปนี้ (กระทรวงมหาดไทย,
2543)
1. เมื่อเริ่ มปี งบประมาณใหม่ให้บนั ทึกยอดประมาณการรายรับทุกประเภทจากงบประมาณ
รายจ่ายและยอดลูกหนี้ภาษีต่าง ๆ ที่คงค้างลงในทะเบียนเงินรายรับด้วยหมึกสีแดง
2. เมื่อได้รับชาระภาษีโรงเรื อนและที่ดิน ภาษีบารุ งท้องที่ และภาษีป้ายในแต่ละวันให้
บันทึกแยกการชาระภาษีปีปัจจุบนั และภาษีคา้ งชาระในใบนาส่งเงิน และใบสาคัญสรุ ปใบนาส่งเงิน
3. ทุกวันทาการสุ ด ท้ายของเดื อน ให้รวมยอดตัว เลขภาษีแต่ละประเภทที่จดั เก็บได้จาก
ทะเบียนเงินรายรับแล้วจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐานหมายเลข 3 รวมกับรายรับประเภทอื่น ๆ
เพื่อลงบัญชีแยกประเภท
4. ทุ ก วัน สิ้ นปี งบประมาณให้สารวจรายชื่ อผูค้ ้างชาระภาษีต ามปี ที่ คา้ งชาระพร้ อมด้ว ย
จานวนเงินตามที่ปรากฏในรายละเอียดผูช้ าระภาษี และจัดทารายละเอียดลูกหนี้ แล้วจัดทาใบผ่าน
รายการบัญชีทวั่ ไป เพื่อตั้งยอดเงินที่คา้ งชาระภาษีแต่ละประเภทเป็ นบัญชีลกู หนี้
5. เมื่อเริ่ มปี งบประมาณใหม่ ให้นาประมาณการรายจ่ายบันทึกลงในทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณในช่องงบประมาณคงเหลือ โดยแยกตามหมวด ประเภท แผนงาน งานและโครงการ
6. กรณี องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จ่ ายเงิ น และมีก ารหักภาษี ณ ที่ จ่ ายไว้เพื่อนาส่ ง
หน่ วยงานสรรพากร ให้ออกหนังสื อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จานวน 1 ชุด (3 ฉบับ) มอบให้
ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง 1 ฉบับ ติดไว้กบั ฎีกา 1 ฉบับ และเก็บรวบรวมไว้เป็ นหลักฐาน 1 ฉบับ
7. ให้จดั ทารายงานต่าง ๆ เสนอหัวหน้าฝ่ ายบริ หารราชการส่วนท้องถิ่นเป็ นประจาทุกเดือน
ดังนี้
1) รายงานรับ-จ่ายเงินสด
2) รายงานกระแสเงินสด
3) งบทดลอง
4) รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
5) กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
6) กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
7) กระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
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8) กระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
8. ให้จดั ทางบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจาทุก 4 เดือนเพื่อแสดงผลการ
ดาเนินงานและฐานะการเงิน เสนอหัวหน้าฝ่ ายบริ หารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
1) งบแสดงฐานะการเงิน
2) งบทรัพย์สิน
3) งบหนี้สิน
4) งบเงินสะสม
5) รายละเอียดลูกหนี้ (กค.2)
6) รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
7) รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
8) รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
9) งบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ
10) งบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม
11) รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม
6. ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับส่ วนการคลัง องค์การบริหารส่ วนตาบลในพืน้ ที่จงั หวัดนนทบุรี
ส่วนการคลังองค์การบริ หารส่วนตาบลมีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทาบัญชีและทะเบียน
รับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนาส่งเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่าง ๆ การเบิกตัดปี การขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณ การหักภาษีและนาส่ ง รายงานเงินคงเหลือประจา การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ
อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่ งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบ
งานของจังหวัดและสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่ งรัดใบสาคัญและเงินยืมค้างชาระ การจัดเก็บ
ภาษี การประเมิน ภาษี การเร่ งรั ด จัด เก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุ ญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่ วนราชการภายในออกเป็ น 4 ส่ วน
คือ งานการเงิน งานบัญชี งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิและคุณวุฒิตามตาแหน่งของพนักงานส่วนตาบลที่สังกัดส่ วนการคลัง
ซึ่งปฏิบตั ิหน้าที่ทางด้านงานการเงิน และงานบัญชีมีดงั นี้ (มาตรฐานการกาหนดตาแหน่ งพนักงาน
เทศบาลและพนักงานส่วนตาบล : www.thaitambol.net, 2551)
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1. หัวหน้ าส่ วนการคลัง มีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับกาหนดนโยบาย วางแผนควบคุม
มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผิดชอบการปฏิบตั ิงานทางด้านการบริ หารงานการคลัง
หลายด้าน เช่น งานการคลัง งานการเงินและบัญชี งานการจัดเก็บรายได้ งานรวบรวมข้อมูลสถิติ
และวิเคราะห์งบประมาณ งานพัสดุ งานธุรการ งานการจัดการเงิน กู้ งานจัด ระดับงาน งาน
บริ หารงานบุคคล งานตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่าย ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการเสนอแนะและให้
คาปรึ กษาแนะนา การทาความเห็นและสรุ ปรายงาน ดาเนิ นการเกี่ยวกับการอนุ ญาตที่เป็ นอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานการคลัง เก็บรักษาทรัพย์สินที่มีค่าของ อบต. และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณวุฒิที่ก าหนด ได้รับปริ ญ ญาตรี หรื อเที ยบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ทางบัญ ชี พาณิ ชยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ บริ หารการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร บริ หารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป
เฉพาะการจัดการทัว่ ไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิต หรื อทางอื่นที่ ก.อบต.
กาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
2. เจ้ าพนั กงานการเงิน และบัญชี มีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิ ค่อนข้างยากเกี่ ยวกับการเงิ น
การงบประมาณและการบัญชีทวั่ ไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสาคัญคู่จ่ายเงิน
ลงบัญชี ทารายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่ายประจาปี
คุณวุฒิที่กาหนด ปวท.,ปวส.ทางบัญชี พาณิ ชยการ เลขานุ การ ประกาศนี ยบัตรหรื อ
อนุปริ ญญาบัตรการบริ หารธุรกิจ การจัดการทัว่ ไป ซึ่งมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
หรื อทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
3. เจ้ าหน้ าที่ ก ารเงิน และบัญ ชี มีลกั ษณะงานที่ ปฏิบัติ เกี่ ยวกับการเงิ น การรวบรวม
รายละเอียด และดาเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการ
คุณวุฒิที่กาหนด ปวช. ทางบัญชี พาณิ ชยการ เลขานุ การ หรื อทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
4. นักวิชาการเงินและบัญชี มีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณการ
บัญชีทวั่ ไปของส่ วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินและบัญชี
คุณวุฒิที่กาหนด ปริ ญญาตรี ทางบัญชี พาณิ ชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งมีการศึกษาวิชา
บัญชีไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ปริ ญญาโททางบัญชี พาณิ ชยศาสตร์ หรื อทางอื่นที่ ก.อบต. กาหนดว่า
ใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
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ส่วนการคลังแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็ น 4 งาน คือ
1. งานการเงิน มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน
- งานจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
- งานรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจาปี
- งานตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื องานที่ได้รับมอบหมาย
2. งานบัญชี มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานการบัญชี
- งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบัญชี
- งานรายงานทางการเงิน บัญชีทวั่ ไปของส่วนราชการและบัญชีรายได้แผ่นดิน
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื องานที่ได้รับมอบหมาย
3. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายได้อื่น ๆ
- งานพัฒนาปรับปรุ งรายได้งานควบคุมกิจการค้าและค่าประกัน
- งานทะเบียนควบคุมและเร่ งรัดรายได้
- งานออกหมายเรี ยกและหนังสือเชิญพบกิจการค้า
- งานตรวจสอบและประเมินภาษี
- งานการนาส่งเงินรายได้
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื องานที่ได้รับมอบหมาย
4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้ าที่รับผิดชอบ ดังนี้
- งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
- งานพัสดุ (การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย การเก็บรักษา การซ่อมแซม และการ
บารุ งรักษา)
- งานการจัดทาบัญชีและทะเบียนพัสดุ
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- งานการเก็บเอกสารสาคัญหลักฐานรวมถึงเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
- งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรื องานที่ได้รับมอบหมาย
7. เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
รัชนี แสงศิริ (2544) ศึกษาเรื่ อง ความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทางการบัญชีของผู้
ประกอบวิชาชีพการบัญชีในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีส่วนใหญ่
มีความต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชี โดยเรื่ องที่ตอ้ งการพัฒนามากที่สุดคือมาตรฐานการบัญชี
ทั้งนี้เนื่องจากปี 2542 มาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม จึงทาให้ผปู้ ระกอบวิชาชีพการ
บัญชีมีความสนใจที่จะพัฒ นาความรู้ดา้ นนี้ สาหรับปั ญหาของการพัฒนาความรู้โดยการอบรม/
สัมมนาพบว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีมีความไม่สะดวกในการเดินทางไปอบรม/สัมมนาส่วนปัญหา
ในการศึกษาต่อ คือ ขาดเงินทุนและการเดินทางมาศึกษา สาหรับเนื้ อหาของการบัญชีที่เป็ นปั ญหา
ต่อผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชี คือ มาตรฐานการสอบบัญชีและการควบคุมภายใน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ส่วนใหญ่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีให้ความสาคัญและสนใจในด้านบัญชีการเงิน แต่ไม่ค่อยสนใจใน
ด้านการบริ หารและการควบคุม ส่ วนสถานภาพของการพัฒนาความรู้จะเห็นได้ว่าในปั จจุบนั ผู้
ประกอบวิชาชีพการบัญชีไม่ได้เข้ารับการอบรม/สัมมนาเท่าที่ควร ทั้งนี้ เนื่ องจากปั ญหาที่กล่าวมา
คือ ความไม่พร้อมในเรื่ องเวลาและการขาดเงินทุนในการพัฒนาความรู้ ดังนั้นในหน่ วยงานต่าง ๆ
ควรหันมาแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อที่ผปู้ ระกอบวิชาชีพบัญชีจะได้มีเวลาในการพัฒนาความรู้เพราะ
การที่ ผปู้ ระกอบวิชาชี พการบัญชี ได้รับการพัฒนาความรู้ จ ะส่ งผลให้ก ารทางานขององค์ก รมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
สุ วรรณ หวังเจริญเดช (2546) ได้ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะที่สาคัญของผูท้ าบัญชี และเพื่อ
ประเมินประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพของผูท้ าบัญชีจงั หวัดมหาสารคาม ตามแนวทาง
การศึกษาวิชาชีพบัญชีระหว่างประเทศ (International Education Guidelines-IEG) ฉบับที่ 9 ซึ่งได้
กาหนดส่วนสาคัญไว้ 3 ส่วน โดยเน้นที่ส่วนแรกคือ ด้านความรู้และทักษะความชานาญที่มีคุณค่า
ทางวิชาชีพ พบว่าความสามารถด้านการทางานวิชาชีพบัญชีอยูใ่ นระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการสื่ อสาร ด้านการแก้ไขปั ญหาด้วยเหตุผล และด้านการ
จัดการข้อมูล แต่ข าดความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชีและบริ หารธุรกิจ ทาให้ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาและตัดสินใจในเหตุการณ์ธุรกิจที่ซบั ซ้อนได้ดีเท่าที่ควร ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลทางการ
บัญชีที่เป็ นสาระสาคัญเพื่อนาเสนอต่อผูบ้ ริ หารในการตัดสินใจได้ จึงต้องให้ผทู้ าบัญชีไปเพิ่มพูนหา
ความรู้ทางด้านมาตรฐานการบัญชีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง
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สุ นทรี ศรีไทย (2552) ได้ศึกษาเรื่ อง ความต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของบุคลากร
ส่ วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง โดยการออกแบบ
สอบถามกับกลุ่มประชากรคือหัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี และผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีสังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปางจานวน 33 ราย พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในด้านการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนและการจัดทารายงานในระดับมาก
นอกจากนี้ ยังมีค วามต้องการพัฒ นาความรู้ ด ้านอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องได้แก่ ด ้านการใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางการบัญชี การควบคุมภายใน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความสนใจพัฒนาความรู้
วิธีการเข้ารับการอบรม สัมมนา และการศึกษาต่อเนื่ องระยะสั้น เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ทางาน และเห็นว่าวันและระยะเวลาที่เหมาะสมในการฝึ กอบรมควรเป็ นวันทาการ และระยะเวลา
5 วัน
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8. กรอบแนวคิดการวิจยั
ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัด องค์การบริ หารส่วนตาบล
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

ความรู้ที่ตอ้ งการ
พัฒนาในการ
บันทึกบัญชี
ความรู้ที่ตอ้ งการ
พัฒนาในการจัดทา
ทะเบียน
ความรู้ที่ตอ้ งการ
พัฒนาในการจัดทา
รายงาน

ความต้องการพัฒนาความรู้
ทางบัญชีของบุคลากรส่วน
การคลัง องค์การบริ หาร
ส่วนตาบล

ความรู้ดา้ นอื่นๆ ที่
ต้องการพัฒนา

ภาพที่ 5 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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บทที่ 3
การดาเนินงานวิจัย
การวิจยั เรื่ องความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การ
บริ หารส่วนตาบลในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ซึ่งผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการศึกษาข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา
ศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง ด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1.1 ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
1.1.2 ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน
1.1.3 ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทารายงาน
1.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการเงิน และบัญชีและผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สังกัด
องค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี แห่ งละ 3 คน จานวน 31 แห่ ง รวมทั้งหมด 93
คน ใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจง
1.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ต้งั แต่ เดือนธันวาคม 2555 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2556
1.4 ขอบเขตด้านสถานที่
สถานที่ที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ องค์การบริ หารส่ วนตาบลในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี
จานวน 31 แห่ง
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2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
การสร้ างและตรวจคุณภาพเครื่ องมือวิจัย การวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการศึก ษาความต้องการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลในพื้นที่จงั หวัด
นนทบุรี ผูว้ ิจยั เลือกใช้เครื่ องมือในการวิจยั ดังนี้
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่แบบสอบถามแบบปลายเปิ ดและปลายปิ ดซึ่งมีข้นั ตอน
ในการดาเนินงานดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ กฎเกณฑ์และแนวคิดจาก เอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องที่
มีลกั ษณะใกล้เคียงกันเพื่อนาข้อมูลต่าง ๆ มาใช้เป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. วิเคราะห์วตั ถุประสงค์ เนื้อหา และโครงสร้างของการวิจยั เพื่อกาหนดแนวทางและ
กาหนดขอบเขตในการออกแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นฉบับร่ าง โดยกาหนดประเด็นและขอบเขตคาถามด้วย
การจัดเป็ นหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดยผูว้ ิจ ัยได้แบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็ น 4 ตอน มีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบ (Check List) และเติมข้อความ คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 8 ข้อ
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี แบ่งเป็ น 3 ด้าน คือ
ด้านการบันทึกบัญชี ด้านการจัดทาทะเบียน ด้านการจัดทารายงาน จานวน 48 ข้อ
ตอนที่ 3 ข้อ มูลเกี่ ย วกับความต้องการพัฒนาด้านอื่น ๆ ได้แก่ ความรู้ ด ้านอื่ น ๆ ที่
ต้องการพัฒนา วิธีการพัฒนาความรู้ ระยะเวลาที่ตอ้ งการในการพัฒนา เหตุผลที่ตอ้ งการพัฒนา
จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติ มเกี่ย วกับความต้องการพัฒ นาความรู้ทางบัญ ชี โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด จานวน 2 ข้อ
4. นาแบบสอบถามไปให้ผเู้ ชี่ยวชาญ จานวน 3 คน ทาการตรวจสอบพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะ แล้วนาไปหาความเที่ยงตรงครอบคลุมเนื้อหา (Content Validity) และปรับภาษาที่ใช้
5. นาแบบสอบถามที่ได้รับจากผูเ้ ชี่ยวชาญมาปรับปรุ งแก้ไข
6. นาแบบสอบถามที่ได้รับความเห็นชอบแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นเจ้าหน้าที่บญั ชี ที่ปฏิบตั ิงานในองค์การบริ หารส่วนตาบลที่ไม่ได้เป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30
คน
7. นาแบบสอบถามที่ได้จากการทดลองนี้ ไปทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
ใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์แอลฟา ของครอนบาค (Cronbach‘s Coefficient Alpha) (จริ ญญา ปานเจริ ญ, 2552)
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ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม แล้วนาแบบสอบถามที่ได้ผา่ นการทดสอบหาความเชื่อมัน่ แล้ว
ไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่างเพื่อเก็บข้อมูล
8. แบบสอบถามที่ สร้ า งขึ้ น นี้ เป็ นการวิ เคราะห์ข ้อ มูลที่ แสดงความคิ ด เห็ น ของผูต้ อบ
แบบสอบถามซึ่งมีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของ
Likert จานวน 48 ข้อ โดยกาหนดระดับความคิดเห็นต่าง ๆ อยูใ่ นรู ปของน้ าหนักคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง ดีมาก
4 หมายถึง ดี
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง พอใช้
1 หมายถึง ควรปรับปรุ ง
9. ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมวิเคราะห์โดยการสรุ ปรวบรวมประเด็นสาคัญเป็ น
ภาพรวม
10. สาหรับสถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD.)
3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดาเนินการ ดังนี้
นาแบบสอบถาม ที่ ผวู้ ิจยั สร้างขึ้น ไปใช้กบั กลุ่มตัว อย่างที่ เป็ นหัว หน้าส่ ว นการคลัง เจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชีและผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชี สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี แห่ งละ 3 คน (ถัวเฉลี่ย
เนื่องจาก อบต. ขนาดเล็กมีเจ้าหน้าที่ไม่ครบตามโครงสร้ างองค์กร) จานวน 31 แห่ง รวมทั้งหมด 93
คน ด้วยตนเอง โดยใช้กลุ่มประชากรทั้งหมดเป็ นกลุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจง ให้กลุ่มตัวอย่างให้
ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม ให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ และเดินทางไปรับ
แบบสอบถามกลับคืนด้วยตนเอง
4. สถิตทิ ี่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
4.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ
(Percentage)
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ตอนที่ 2-3 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ทางการบัญชีที่ตอ้ งการพัฒนา วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) ผูว้ ิจยั ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิ จยั
ทางสังคมศาสตร์
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิ ด วิเคราะห์โดยการ
สรุ ปรวบรวมประเด็นสาคัญเป็ นภาพรวม
4.2 การแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ทาการวิ เคราะห์ โ ดยหาค่ าเฉลี่ย (Mean) และค่ าส่ ว นเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งคิดเป็ นรายข้อ แล้วนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาแปลความหมาย
ระดับความคิดเห็น ตามเกณฑ์ประเมินค่าตามแนวของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538) ซึ่งได้กาหนดเกณฑ์
ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนนไว้ดงั นี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.20-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.40-4.19 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.60-3.39 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.80-2.59 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.79 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ผลการวิจยั เรื่ อง ความต้องการพัฒนาความรู้ ทางบัญชีข องบุค ลากรส่ วนการคลัง สังกัด
องค์ก ารบริ หารส่ วนต าบลในพื้น ที่จงั หวัดนนทบุรี เป็ นการนาเสนอผลการวิจยั ที่ ได้จ ากการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่ มตัว อย่าง คื อ บุ ค ลากรส่ วนคลัง สังกัด องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลในพื้น ที่ จ ังหวัด
นนทบุรี โดยผูว้ ิจยั สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจานวน 93 คน และนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
หาค่าทางสถิติ ตามวัต ถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ และแสดงผลการค้นพบนอกเหนื อจากที่ก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ในรู ปตารางประกอบคาอธิบายโดยสรุ ปเป็ น 9 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชีโดยภาพรวม
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการบันทึกบัญชี จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ ง งาน
ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียนโดยภาพรวม
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ ง งาน
ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทารายงานโดยภาพรวม
ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทารายงาน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ ง งาน
ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลเกี่ ยวกับความต้องการพัฒนาด้านอื่น ๆ น าเสนอเป็ น
ภาพรวม
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ตอนที่ 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ ทาง
บัญชีนาเสนอเป็ นภาพรวม
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะทางด้ านประชากรศาสตร์ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของบุคลากรส่วนคลัง สังกัด
องค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
ตารางที่ 1 แสดงจานวน ร้อยละ และเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน (คน)
12
78
90

ร้อยละ
13.30
86.70
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง
จานวน 78 คน คิดเป็ นร้อยละ 86.70 และเป็ นเพศชาย จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.30
ตารางที่ 2 แสดงจานวน ร้อยละ และอายุ
อายุ
น้อยกว่า 25 ปี
25 - 34 ปี
35 - 44 ปี
44 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
4
33
32
21
90

ร้อยละ
4.40
36.70
35.60
23.30
100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง
25–34 ปี จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.70 รองลงมา มีอายุระหว่าง 35-44 ปี จานวน 32 คน
คิดเป็ นร้อยละ 35.60 อายุต้งั แต่ 44 ปี ขึ้นไป จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.30 และอายุนอ้ ยกว่า
25 ปี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.40 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 แสดงจานวน ร้อยละ และวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ม.6 / ปวช.
อนุปริ ญญา/ปวส.
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท ขึ้นไป
รวม

จานวน (คน)
2
17
38
33
90

ร้อยละ
2.20
18.90
42.20
36.70
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีวุฒิการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.20 รองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท
จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.70 อนุปริ ญญา/ปวส. จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 18.90 และ
ม.6/ปวช. จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.20 ตามลาดับ
ตารางที่ 4 แสดงจานวน ร้อยละ และสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา
สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา
จานวน (คน)
การบัญชี
54
การเงิน
4
บริ หารธุรกิจ
21
รัฐประศาสนศาสตร์
3
เศรษฐศาสตร์
3
สถิติประยุกต์
1
รัฐศาสตร์
2
การจัดการ
2
รวม
90

ร้อยละ
60.00
4.40
23.30
3.30
3.30
1.10
2.20
2.20
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สาเร็ จการศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี จานวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 รองลงมา เป็ นสาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
จานวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 23.30 สาขาวิชาการเงิน จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.40 สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.30 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จานวน 3 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.30 สาขาวิชารัฐศาสตร์ จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 2.20 สาขาวิชาการจัดการ จานวน
2 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 2.20 และสาขาวิ ชาสถิติ ป ระยุก ต์ จ านวน 1 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 1.10
ตามลาดับ
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ตารางที่ 5 แสดงจานวน ร้อยละ และตาแหน่งงาน
ตาแหน่งงาน
หัวหน้าส่วนการคลัง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการคลัง
ผูช้ ่วยนักวิชาการคลัง/ผูช้ ่วยเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผูอ้ านวยการกองคลัง
พนักงานจัดเก็บรายได้
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน/ฝ่ ายบัญชี
รวม

จานวน (คน)
18
17
13
18
3
6
1
5
2
3
90

ร้อยละ
20.00
18.90
14.40
20.00
3.30
6.70
1.10
5.60
2.20
3.30
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มีตาแหน่ งเป็ น
หัวหน้าส่ วนการคลังจานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และตาแหน่ งนักวิชาการเงินและบัญชี
จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 รองลงมา เป็ นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 17 คน
คิดเป็ นร้อยละ 18.90 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จานวน 13 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.40 ผูช้ ่ว ย
นักวิชาการคลัง/ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จานวน 6 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.70 ผูอ้ านวยการ
กองคลัง จ านวน 5 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 5.60 นัก วิชาการคลัง จานวน 3 คน คิด เป็ นร้ อยละ 3.30
หัวหน้าฝ่ ายการเงิน/ฝ่ ายบัญชี จานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.30 พนักงานจัดเก็บรายได้ จานวน 2
คน คิดเป็ นร้อยละ 2.20 และเจ้าพนักงานพัสดุ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.10 ตามลาดับ
ตารางที่ 6 แสดงจานวนร้อยละ และประสบการณ์การทางานในตาแหน่งที่ทาอยูใ่ นปัจจุบนั
ประสบการณ์การทางาน
จานวน (คน)
ร้อยละ
1-4 ปี
26
28.90
5-8 ปี
24
26.70
9-12 ปี
12
13.30
มากกว่า 12 ปี
28
31.10
รวม
90
100.00
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จากตารางที่ 6 พบว่าบุคลากรส่ วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์
การทางานมากกว่า 12 ปี จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.10 รองลงมาทางาน 1- 4 ปี จานวน 26
คน คิ ดเป็ นร้อยละ 28.90 ทางาน 5-8 ปี จ านวน 24 คน คิดเป็ นร้ อยละ 26.70 และทางาน 9–12 ปี
จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 7 แสดงจานวน ร้อยละ และขนาดขององค์การบริ หารส่วนตาบล
ขนาดขององค์การบริ หารส่วนตาบล
จานวน (คน)
องค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดเล็ก
7
องค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดกลาง
35
องค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดใหญ่
48
รวม
90

ร้อยละ
7.80
38.90
53.30
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ขนาดขององค์การบริ หารส่วนตาบลที่บุคลากรส่วนการคลังทางานอยู่
เป็ นองค์การบริ หารส่ ว นต าบลขนาดใหญ่ จานวน 48 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 53.30 รองลงมา เป็ น
องค์การบริ หารส่ วนตาบลขนาดกลาง จานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.90 และองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลขนาดเล็ก จานวน 7 คน คิดเป็ น ร้อยละ 7.80 ตามลาดับ
ตารางที่ 8 แสดงจานวน ร้อยละ และจานวนครั้งที่เคยได้รับการพัฒนาความรู้ทางบัญชี
จานวนครั้งที่เคยได้รับการพัฒนาความรู้ทางบัญชี
จานวน (คน)
ร้อยละ
ไม่เคย
29
32.20
1 ครั้ง
24
26.70
2 ครั้ง
18
20.00
3 ครั้ง
18
20.00
มากกว่า 3 ครั้ง
1
1.10
รวม
90
100.00
จากตารางที่ 8 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ไม่เคยได้รับ
การพัฒ นาความรู้ทางบัญชี จานวน 29 คน คิด เป็ นร้ อยละ 32.20 รองลงมา เคยได้รับการพัฒนา
ความรู้ทางบัญชี 1 ครั้ง จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.70 เคยได้รับการพัฒนาความรู้ทางบัญชี
2 ครั้ง จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 เคยได้รับการพัฒนาความรู้ทางบัญชี 3 ครั้ง จานวน 18
คน คิดเป็ นร้อยละ 20.00 และเคยได้รับการพัฒนาความรู้ทางบัญชี มากกว่า 3 ครั้ง จานวน 1 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.10 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับความต้ องการในการพัฒนา
ความรู้ทางบัญชี เรื่องความรู้ที่ต้องการพัฒนาในการบันทึกบัญชีโดยภาพรวม
จากความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ ง
พัฒนาในการบันทึกบัญชีโดยภาพรวม สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
ตารางที่ 9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมของบุคลากร
ส่วนการคลัง เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
ผลการวิเคราะห์
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
1) การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
2) การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด
3) เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่างๆ
4) การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย
5) การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั งบประมาณ
6) การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์
7) การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้
8) การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า
9) การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี
10) การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม
11) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่าย
ขาดเงินสะสม
12) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม
13) การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ
14) การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด
15) การปิ ดบัญชี
16) การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
ค่าเฉลีย่ รวม



SD.

ระดับความ
คิดเห็น

3.81
3.80
3.73
3.78
3.78
3.88
3.67
3.67
3.79
3.88
3.81

0.763
0.796
0.761
0.818
0.858
0.832
0.887
0.861
0.841
0.805
0.847

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3.76
3.82
4.08
4.02
3.77
3.81

0.825
0.829
0.851
0.834
0.835
0.663

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 9 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
(  = 3.81) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถาม มีความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.81)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ อยูใ่ นระดับมากโดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชี
การแก้ไขข้อผิดพลาด การปิ ดบัญชี การบัน ทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีเงิ น
อุด หนุ น ที่ร ะบุ ว ตั ถุประสงค์ การบัน ทึ ก บัญชี ก ารจาหน่ ายหนี้ สู ญ การบัน ทึก บัญชี รายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม การบันทึก
บัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกรายการในสมุดเงิน
สดรับ-จ่าย การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกรายการในบัญชีแยก
ประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ งใช้เงินยืม เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและเงินรับ
ฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ (  = 4.08,4.02,3.88,
3.88,3.82,3.81,3.81,3.80,3.79,3.78,3.78,3.77,3.76,3.73,3.67,3.67) ตามลาดับ แสดงตามแผนภูมทิ ี่ 1 ดังนี้
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แผนภูมทิ ี่ 1 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับความรู้ทตี่ ้องการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
3.77

16. การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
ความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี

4.02

15. การปิ ดบัญชี

4.08

14. การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด
3.82

13. การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ

3.76

12. การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ งใช้เงินยืม

3.81

11. การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาด…

3.88

10. การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม
3.79

9. การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี
8. การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า

3.67

7. การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู ้

3.67
3.88

6. การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์
5. การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้ งั งบประมาณ

3.78

4. การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย

3.78
3.73

3. เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและเงินรับฝากต่าง ๆ

3.8

2. การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด
1.การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

3.81

ค่าเฉลี่ยรวม

3.81
คะแนนค่าเฉลี่ย

จากแผนภูมทิ ี่ 1 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชีในเรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยรวมอยู่ ในระดับมาก
(  = 3.81) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถาม มีความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.81)
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุกข้อ อยูใ่ นระดับมากโดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชี
การแก้ไขข้อผิดพลาด การปิ ดบัญชี การบัน ทึกบัญชี การเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีเงิ น
อุด หนุ น ที่ร ะบุ ว ตั ถุประสงค์ การบัน ทึ ก บัญชี ก ารจาหน่ ายหนี้ สู ญ การบัน ทึก บัญชี รายได้และ
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม การบันทึก
บัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกรายการในสมุดเงิน
สดรับ-จ่าย การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกรายการในบัญชีแยก
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ประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ งใช้เงินยืม เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและเงินรับ
ฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ (  = 4.08,4.02,
3.88,3.88,3.82,3.81,3.81,3.80,3.79,3.78,3.78,3.77,3.76,3.73,3.67,3.67) ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ าง เรื่อ งความรู้ ที่ต้องการพัฒ นาใน
การบันทึกบัญชี จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา ตาแหน่ ง
งาน ประสบการณ์ การทางาน
จากความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ ง
พัฒนาในการบัญทึกบัญชี จาแนกตามเพศ อายุ การศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ ง งาน
ประสบการณ์การทางาน สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการ
พัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามเพศ
ชาย
หญิง
เพศ
ความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
ระดับ
ระดับ
SD. ความ  SD. ความ

คิดเห็น
คิดเห็น
1) การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตาม
3.92 0.793 มาก 3.79 0.762 มาก
เกณฑ์คงค้าง
2) การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์
3.58 0.515 มาก 3.83 0.828 มาก
เงินสด
3) เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและเงินรับฝากต่างๆ 3.75 0.452 มาก 3.73 0.801 มาก
4) การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย 3.42 0.793 มาก 3.83 0.813 มาก
5) การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้
3.50 0.798 มาก 3.82 0.864 มาก
ตั้งงบประมาณ
6) การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุ
3.67 0.778 มาก 3.91 0.840 มาก
วัตถุประสงค์
7) การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู ้
ปาน
3.33 0.492
3.72 0.924 มาก
กลาง
8) การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า
ปาน
3.25 0.622
3.73 0.878 มาก
กลาง
9) การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี
3.42 0.900 มาก 3.85 0.823 มาก
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ตารางที่ 10 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตาม
เพศ (ต่อ)
เพศ
ชาย
หญิง
ระดับ
ระดับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี  SD. ความ  SD. ความ
คิดเห็น
คิดเห็น
10) การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม 3.58 0.900 มาก 3.92 0.786 มาก
11) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและ
3.58 0.900 มาก 3.85 0.839 มาก
การจ่ายขาดเงินสะสม
12) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดย
3.25 0.866 ปานกลาง 3.83 0.796 มาก
ส่งใช้เงินยืม
ปาน
13) การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ
3.33 0.778
3.90 0.815 มาก
กลาง
14) การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด 4.00 1.044 มาก 4.09 0.825 มาก
15) การปิ ดบัญชี
3.75 0.965 มาก 4.06 0.811 มาก
16) การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท
3.50 0.905 มาก 3.81 0.823 มาก
ต่าง ๆ
ค่าเฉลีย่ รวม
3.55 0.781 มาก 3.85 0.827 มาก
จากตารางที่ 10 บุคลากรส่วนการคลังที่เป็ นเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.55) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ป
ได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่เป็ นเพศชาย มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการ
บันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึก
บัญชีอยู่ในระดับมาก จ านวน 12 ข้อ โดยอัน ดับแรก คื อการบัน ทึ กบัญชีก ารแก้ไขข้อผิด พลาด
การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและเงินรับฝากต่าง ๆ
การปิ ดบัญชี การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกบัญชี รายรับรายจ่ายตาม
เกณฑ์เงินสด การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่าย
ขาดเงินสะสม การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกรายการในบัญชี
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แยกประเภทต่ า ง ๆ การบัน ทึ ก รายการในสมุด เงิ น สดรั บ -จ่ าย การบัน ทึ ก บัญชี ก ารเบิ ก ตัด ปี
(  = 4.00,3.92,3.75,3.75,3.67, 3.58,3.58,3.58,3.50,3.50,3.42,3.42) ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 4 ข้อ ได้แก่ การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ การบันทึกบัญชีการ
จาหน่ายหนี้สูญ การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ งใช้
เงินยืม (  = 3.33,3.33,3.25,3.25) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่เป็ นเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ใน
การบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.85) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วน
การคลังที่ตอบแบบสอบถามที่เป็ นเพศหญิง มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชี อยู่ใน
ระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชีอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด การปิ ดบัญชี
การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึก
บัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกบัญชี การยืมเงิ นสะสมและการ
จ่ายขาดเงินสะสม การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม การบันทึกรายการในสมุดเงิน
สดรับ-จ่าย การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้
ตั้งงบประมาณ การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชี รายได้และค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์คงค้าง เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า
การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ (  = 4.09,4.06,3.92,3.91,3.90,3.85,3.85,3.83,3.83,3.83,3.82,3.81,
3.79,3.73,3.73,3.72) ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามอายุ
อายุ

น้ อยกว่ า 25 ปี

ความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี

35- 44 ปี

25 - 34 ปี


SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.88

0.740

มาก

3.56

0.716

มาก

4.00 0.775

มาก

มาก

3.88

0.781

มาก

3.72

0.729

มาก

3.76 0.889

มาก

0.500

มาก

3.91

0.805

มาก

3.63

0.660

มาก

3.62 0.865

มาก

3.75

0.957

มาก

3.79

0.893

มาก

3.81

0.644

มาก

3.71 0.956

มาก

5) การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั
งบประมาณ
6) การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนทีร่ ะบุ
วัตถุประสงค์
7) การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้

4.25

0.957

มาก
ที่สุด

3.94

0.864

มาก

3.72

0.729

มาก

3.52 0.981

มาก

3.75

0.500

มาก

4.06

0.864

มาก

3.88

0.707

มาก

3.62 0.973

มาก

3.75

0.957

มาก

3.97

0.883

มาก

3.53

0.718

มาก

3.38 1.024

ปาน
กลาง

8) การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า

3.75

0.957

มาก

3.85

0.870

มาก

3.56

0.716

มาก

3.52 1.030

มาก

4.25

0.957

มาก
ที่สุด

4.00

0.866

มาก

3.69

0.644

มาก

3.52

มาก



SD.

1) การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑ์คงค้าง
2) การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์
เงินสด
3) เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและเงินรับฝากต่าง ๆ

4.25

0.957

4.00

1.155

3.75

4) การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย

9) การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
ที่สุด

44 ปี ขึ้นไป



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น



SD.

0.981

ระดับ
ความ
คิดเห็น
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามอายุ (ต่อ)
อายุ
ความรู ้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี

น้ อยกว่ า 25 ปี
ระดับ
SD. ความ

คิดเห็น
3.75 0.500 มาก

11) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและ
การจ่ายขาดเงินสะสม
12) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ ง
ใช้เงินยืม
13) การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ

4.25

0.957

4.00

0.816

4.25

0.957

14) การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด

4.50

1.000

15) การปิ ดบัญชี

4.25

0.957

16) การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท
ต่าง ๆ
ค่ าเฉลี่ยรวม

4.00
4.03

10) การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม

35 - 44 ปี

25 - 34 ปี

44 ปี ขึน้ ไป

4.09

ระดับ
SD. ความ
คิดเห็น
0.843 มาก

3.69

ระดับ
ระดับ
SD. ความ  SD. ความ
คิดเห็น
คิดเห็น
0.644 มาก 3.86 0.964 มาก

มาก
ที่สุด
มาก

3.97

0.918

มาก

3.59

0.665

มาก

3.81 0.928

มาก

3.94

0.933

มาก

3.59

0.615

มาก

3.67 0.913

มาก

4.03

0.883

มาก

3.50

0.718

มาก

3.90 0.768

มาก

4.24

0.867

0.792

มาก

4.19 0.814

มาก

4.21

0.927

3.78

0.706

มาก

4.05 0.805

มาก

3.91

1.011

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

3.78

0.816

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

3.66

0.602

มาก

3.67 0.856

มาก

0.869

มาก

3.98

0.872

มาก

3.67

0.688

มาก

3.74 0.908

มาก
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จากตารางที่ 11 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่อายุนอ้ ยกว่า 25 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.03) ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่อายุนอ้ ยกว่า 25 ปี มีความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 7 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด การ
บันทึ กบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ค งค้าง การบันทึก บัญชี เงิน ยืมจากรายการที่ ได้ต้ งั งบ
ประมาณ การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม
การบัน ทึ ก บัญ ชี ก ารจ าหน่ ายหนี้ สู ญ การปิ ดบัญชี (  = 4.50,4.25,4.25,4.25,4.25,4.25,4.25)
ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 9 ข้อ ได้แก่ การบันทึกบัญชีการยืมเงิน
สะสมโดยส่ งใช้เงิน ยืม การบันทึ กรายการในบัญชี แยกประเภทต่ าง ๆ การบันทึ กบัญชีรายรั บ
รายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุ นที่
ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย
การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า (  = 4.00,4.00,4.00,3.75,
3.75,3.75,.3.75,3.75,3.75) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่อายุ 25–34 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการ
บันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.98) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วน
การคลังที่ตอบแบบสอบถามที่อายุ 25–34 ปี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ น
ระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
อยู่ในระดับมากที่ สุด จ านวน 2 ข้อ โดยอัน ดับแรก คื อ การบัน ทึ ก บัญชี ก ารแก้ไขข้อผิด พลาด
การปิ ดบัญชี (  = 4.24,4.21) ตามลาดับ รองลงมา ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก 14 ข้อ ได้แก่ การ
บันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกบัญชี
การจาหน่ ายหนี้ สูญ การบัน ทึกบัญชีก ารเบิกตัด ปี การบันทึกบัญชีก ารรับ-จ่ายเงินกู้ การบันทึ ก
บัญชี ก ารยืมเงิ น สะสมและการจ่ ายขาดเงิ น สะสม การบัน ทึ ก บัญ ชี เ งิ น ยืมจากรายการที่ ได้ต้ ัง
งบประมาณ การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝาก
ต่างๆ การบัน ทึก รายการในบัญชี แยกประเภทต่ าง ๆ การบันทึก บัญชีรายได้และค่ าใช้จ่ ายตาม
เกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า
การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย (  = 4.09,4.06,4.03,4.00,3.97,3.97,3.94,3.94,3.91,3.91,
3.88,3.88,3.85,3.79) ตามลาดับ
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บุคลากรส่วนการคลังที่อายุ 35–44 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการ
บันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.67) ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วนการ
คลังที่ ตอบแบบสอบถามที่ อายุ 35–44 ปี มีค วามต้องการพัฒนาความรู้ ในการบัน ทึ ก บัญชี อยู่ใน
ระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชี อยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรกคือ การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุ นที่ระบุวตั ถุประสงค์
การบันทึ ก รายการในสมุด เงิ น สดรับ -จ่ าย การปิ ดบัญชี การบัน ทึก บัญชีก ารแก้ไขข้อผิด พลาด
การบัน ทึ ก บัญ ชี ร ายรั บรายจ่ ายตามเกณฑ์เงิ น สด การบัน ทึ ก บัญชี เงิ น ยืม จากรายการที่ ไ ด้ต้ ัง
งบประมาณ การบัน ทึ ก บัญชี ก ารเบิ ก ตัด ปี การบัน ทึ ก บัญชี ก ารเบิ ก จ่ ายเงิ นสะสม การบัน ทึ ก
รายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการ
ยืม เงิ น สะสมโดยส่ ง ใช้เ งิ น ยืม การบัน ทึ ก บัญชี ก ารยืม เงิ น สะสมและการจ่ า ยขาดเงิ น สะสม
การบัน ทึ ก บัญชี ร ายได้แ ละค่ า ใช้จ่ ายตามเกณฑ์ค งค้าง การบัน ทึ ก บัญ ชี ก ารจ่ า ยเงิ น ล่ ว งหน้า
การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ การบันทึกบัญชีการจาหน่ ายหนี้ สูญ (  = 3.88,3.81,3.78,3.78,3.72,
3.72,3.69,3.69,3.66,3.63,3.59,3.59,3.56,3.56,3.53,3.50) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่อายุ 44 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาใน
การบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.74) ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วน
การคลังที่ตอบแบบสอบถามที่อายุ 44 ปี ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึก บัญชีอยู่
ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชี อยู่ในระดับมาก จานวน 15 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด
การปิ ดบัญชี การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีการจาหน่ าย
หนี้สูญ การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงิน
สะสม การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ -จ่าย
การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ งใช้เงินยืม
เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและเงิ นรับฝากต่าง ๆ การบันทึ กบัญชีเงิ นอุด หนุ นที่ ระบุ วตั ถุประสงค์ การ
บันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกบัญชี
การจ่ ายเงิ น ล่ว งหน้า (  = 4.19,4.05,4.00,3.90,3.86,3.81,3.76,3.71,3.67,3.67,3.62,3.62,3.52,3.52,
3.52) ตามลาดับ และรองลงมาความคิดเห็น อยู่ในระดับปานกลาง จานวน 1 ข้อ คือ การบันทึก
บัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ (  = 3.38)
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามวุฒิการศึกษา
ม.6/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึน้ ไป
วุฒิการศึกษา
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ

ในการบันทึกบัญชี
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
4.50 0.707 มาก
3.71 0.686 มาก
3.82 0.609 มาก 3.82 0.950 มาก
1) การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑ์คงค้าง
ที่สุด
4.00 1.414 มาก
3.71 0.686 มาก
3.76 0.634 มาก 3.88 0.992 มาก
2) การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์
เงินสด
3.50 0.707 มาก
3.76 0.664 มาก
3.71 0.654 มาก 3.76 0.936 มาก
3) เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ
4.00 1.414 มาก
3.65 0.786 มาก
3.84 0.754 มาก 3.76 0.902 มาก
4) การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย
4.00 1.414 มาก
3.76 0.752 มาก
3.87 0.777 มาก 3.67 0.990 มาก
5) การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั
งบประมาณ
3.50 0.707 มาก
3.82 0.636 มาก
3.92 0.882 มาก 3.88 0.893 มาก
6) การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุ
วัตถุประสงค์
3.50 2.121 มาก
3.71 0.686 มาก
3.74 0.828 มาก 3.58 1.001 มาก
7) การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้
3.50 2.121 มาก
3.88 0.600 มาก
3.63 0.852 มาก 3.61 0.933 มาก
8) การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า
4.00 1.414 มาก
4.00 0.612 มาก
3.71 0.867 มาก 3.76 0.902 มาก
9) การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี
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ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามวุฒิการศึกษา (ต่อ)
ม.6/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึน้ ไป
วุฒิการศึกษา
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ในการบันทึกบัญชี
SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ

คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
10) การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม
4.00 0.000 มาก 4.00 0.500 มาก 3.79 0.843 มาก 3.91 0.914 มาก
11) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการ 4.50 0.707 มาก 4.00 0.612 มาก 3.66 0.878 มาก 3.85 0.906 มาก
จ่ายขาดเงินสะสม
ที่สุด
12) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ง
4.00 1.414 มาก 3.82 0.728 มาก 3.74 0.795 มาก 3.73 0.911 มาก
ใช้เงินยืม
13) การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ
3.50 2.121 มาก 3.76 0.752 มาก 3.82 0.865 มาก 3.88 0.781 มาก
14) การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด
4.50 0.707 มาก 3.94 0.827 มาก 4.16 0.886 มาก 4.03 0.847 มาก
ที่สุด
15) การปิ ดบัญชี
4.00 1.414 มาก 3.94 0.827 มาก 4.16 0.886 มาก 3.91 0.765 มาก
16) การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท
3.50 2.121 มาก 3.82 0.728 มาก 3.82 0.865 มาก 3.70 0.810 มาก
ต่าง ๆ
3.91 1.282 มาก 3.83 0.693 มาก 3.82 0.801 มาก 3.79 0.903 มาก
ค่าเฉลีย่ รวม
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จากตารางที่ 12 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่ มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.91)
ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามที่ มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6/
ปวช. มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
อยู่ในระดับมากที่สุด จ านวน 3 ข้อ โดยอัน ดับแรก คือ การบันทึก บัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑ์คงค้าง การบัน ทึกบัญชี ก ารยืมเงิน สะสมและการจ่ายขาดเงิน สะสม การบันทึ กบัญชีการ
แก้ไขข้อผิดพลาด (  = 4.50,4.50,4.50) ตามลาดับ รองลงมา ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ทุกข้อ
ได้แก่ การบัน ทึ ก บัญ ชี ก ารเบิ ก จ่ ายเงิ น สะสม การบันทึ กบัญชี รายรั บรายจ่ ายตามเกณฑ์เงิ นสด
การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ -จ่าย การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้ งั งบประมาณ
การบันทึ ก บัญชี ก ารเบิ ก ตัดปี การบันทึ ก บัญชี ก ารยืมเงิ นสะสมโดยส่ งใช้เงิน ยืม การปิ ดบัญชี
เงิ น ชดใช้ค่ า เสี ย หายและเงิ น รั บ ฝากต่ าง ๆ การบัน ทึ ก บัญ ชี เ งิ น อุ ด หนุ น ที่ ร ะบุ ว ัต ถุป ระสงค์
การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึกบัญชีการจาหน่าย
หนี้สูญ การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ (  =4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,3.50,
3.50,3.50,3.50,3.50,3.50) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ ปวส./อนุ ปริ ญญา มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการบัน ทึ กบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.83) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุ คลากรส่ วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามที่ มีวุฒิก ารศึก ษาในระดับ ปวส./
อนุปริ ญญา มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
อยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชี
การเบิก ตัดปี การบันทึ กบัญชี ก ารยืมเงิ นสะสมและการจ่ายขาดเงิ นสะสม การบันทึก บัญชี การ
แก้ไขข้อผิดพลาด การปิ ดบัญชี การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุ น
ที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ งใช้เงินยืม การบันทึกรายการในบัญชี
แยกประเภทต่าง ๆ เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่
ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกบัญชีการจาหน่ ายหนี้ สูญ การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงินกู้
และการบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย (  = 4.00,4.00,4.00,3.94,3.94,3.88,3.82,3.82,3.82,
3.76,3.76,3.76,3.71,3.71,3.71,3.65) ตามลาดับ
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บุคลากรส่วนการคลังที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่
ต้องการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.82) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ป
ได้ว่า บุค ลากรส่ ว นการคลังที่ ต อบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี มีความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชี อยู่ในระดับมาก ทุ กข้อ โดยอันดับแรก คื อ การบันทึ กบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด การปิ ด
บัญชี การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้ งั
งบประมาณ การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ -จ่าย การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีการจาหน่ ายหนี้ สูญ การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึก
บัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและ
เงินรับฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึ กบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงิน
สะสม การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า (  = 4.16,4.16,3.92,3.87,3.84,3.82,3.82,3.82,3.79,3.76,
3.74,3.74,3.71,3.71,3.66,3.63) ตามลาดับ
บุค ลากรส่ ว นการคลังที่ มีวุฒิก ารศึก ษาระดับปริ ญญาโทขึ้ นไป มีความคิด เห็ นเกี่ยวกับ
ความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการบัน ทึ กบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.79) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริ ญญาโท
ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชี อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิด เห็น เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชี อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด การปิ ด
บัญชี การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีการจาหน่ ายหนี้ สูญ การบันทึกบัญชี
เงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกบัญชี
การยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและ
เงินรับฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม การบันทึกรายการในบัญชีแยก
ประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกบัญชีการจ่ายเงิน
ล่ ว งหน้า การบัน ทึ ก บัญ ชี ก ารรั บ -จ่ า ยเงิ น กู้ (  = 4.03,3.91,3.91,3.88,3.88,3.88,3.85,3.82,3.76,
3.76,3.76,3.73,3.70,3.67,3.61,3.58) ตามลาดับ
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามสาขาวิชาที่สาเร็ จ
การศึกษา
บริ หารธุรกิจ
รั ฐประศาสนศาสตร์
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความรู ้ ที่ตอ้ งการพัฒนา
SD. ความ  SD. ความ 
SD. ความ  SD. ความ

ในการบันทึกบัญชี
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
1) การบันทึกบัญชีรายได้และ 3.80 0.626 มาก 3.75 0.500 มาก 3.76 0.700 มาก 3.00 1.732 ปาน
ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
กลาง
2) การบันทึกบัญชีรายรับ
3.80 0.655 มาก 4.25 0.500 มาก 3.76 0.700 มาก 3.00 1.732 ปาน
รายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด
ที่สุด
กลาง
3) เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและเงิน 3.78 0.634 มาก 4.00 0.816 มาก 3.52 0.512 มาก 3.00 1.732 ปาน
รับฝากต่าง ๆ
กลาง
4) การบันทึกรายการในสมุด 3.74 0.757 มาก 4.25 0.500 มาก 3.86 0.727 มาก 3.33 0.577 ปาน
เงินสดรับ-จ่าย
ที่สุด
กลาง
5) การบันทึกบัญชีเงินยืมจาก 3.85 0.763 มาก 4.00 0.816 มาก 3.62 0.805 มาก 3.00 1.000 ปาน
รายการทีไ่ ด้ต้งั งบประมาณ
กลาง
6) การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุน 3.94 0.712 มาก 3.75 0.957 มาก 3.81 0.750 มาก 3.33 1.155 ปาน
ที่ระบุวตั ถุประสงค์
กลาง
สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา

การบัญชี

การเงิน

เศรษฐศาสตร์
ระดับ
SD. ความ

คิดเห็น
4.00 1.732 มาก
3.67 2.309

มาก

3.67 2.309

มาก

3.67 2.309

มาก

3.67 2.309

มาก

3.67 2.309

มาก
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามสาขาวิชาที่ สาเร็ จ
การศึกษา (ต่อ)
การบัญชี
การเงิน
บริ หารธุรกิจ
รั ฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาที่สาเร็ จ
การศึกษา
ความรู ้ ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการบันทึกบัญชี
7) การบันทึกบัญชีการ
รับ-จ่ายเงินกู้
8) การบันทึกบัญชีการ
จ่ายเงินล่วงหน้า
9) การบันทึกบัญชีการ
เบิกตัดปี
10) การบันทึกบัญชีการ
เบิกจ่ายเงินสะสม
11) การบันทึกบัญชีการ
ยืมเงินสะสมและการ
จ่ายขาดเงินสะสม

ระดับ
ความ 
SD.
คิดเห็น
มาก 3.75 0.957

ระดับ
ความ 
คิดเห็น
มาก 3.48

0.750

ระดับ
ความ 
SD.
คิดเห็น
มาก 3.00 1.000



SD.

SD.

3.78

0.793

3.72

0.763

มาก

4.00 0.816

มาก

3.52

0.750

มาก

3.33 1.155

3.87

0.778

มาก

3.75 0.500

มาก

3.67

0.730

มาก

3.33 1.155

3.96 0.751

มาก

4.00

0.000

มาก

3.62 0.669

มาก

3.33

1.155

3.96 0.800

มาก

3.75

0.500

มาก

3.48 0.602

มาก

3.00

1.000

ระดับ
ความ
คิดเห็น
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

3.67

2.309

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

3.67

2.309

มาก

3.67

2.309

มาก

3.67

2.309

มาก

3.67

2.309

มาก



SD.

56
ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามสาขาวิชาที่สาเร็ จ
การศึกษา (ต่อ)
สาขาวิชาที่สาเร็ จ
การศึกษา
ความรู ้ ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการบันทึกบัญชี

การบัญชี



SD.

12) การบันทึกบัญชีการ 3.83 0.795
ยืมเงินสะสมโดย
ส่ งใช้เงินยืม
13) การบันทึกบัญชีการ 3.80 0.877
จาหน่ายหนี้สูญ

การเงิน

บริ หารธุรกิจ

ระดับ
ระดับ
ความ
SD. ความ  SD.

คิดเห็น
คิดเห็น
มาก 4.00 0.000 มาก 3.57 0.598

รั ฐประศาสนศาสตร์

ระดับ
ความ  SD.
คิดเห็น
มาก 3.00 1.000

มาก

3.75 0.500

มาก

3.71 0.644

มาก

3.33 1.155

14) การบันทึกบัญชีการ 4.06 0.856
แก้ไขข้อผิดพลาด
15) การปิ ดบัญชี
3.98 0.835

มาก

3.75 0.500

มาก

4.00 0.775

มาก

3.67 1.528

มาก

4.50 0.577

มาก
ที่สุด

4.05 0.740

มาก

3.33 1.155

16) การบันทึกรายการ 3.72 0.811
ในบัญชีแยกประเภท
ต่าง ๆ
3.85 0.763
ค่ าเฉลี่ยรวม

มาก

4.50 0.577

มาก
ที่สุด

3.71 0.717

มาก

3.00 1.000

มาก

3.98 0.564

มาก

3.70 0.698

มาก

3.19 1.202

ระดับ
ความ
คิดเห็น
ปาน
กลาง

เศรษฐศาสตร์
ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก



SD.

3.67

2.309

ปาน
กลาง
มาก

4.33

1.155

มาก
ที่สุด

4.33

1.155

ปาน
กลาง
ปาน
กลาง

4.00

1.732

มาก
ที่สุด
มาก

4.00

1.732

มาก

ปาน
กลาง

3.81

2.057

มาก
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จากตารางที่ 13 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.85)
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชี อยู่ในระดับมาก ทุ กข้อ โดยอันดับแรก คื อ การบันทึก บัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด การปิ ด
บัญชี การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึ กบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงิน
สะสม การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึก
บัญชีเงิ นยืมจากรายการที่ได้ต้ งั งบประมาณ การบัน ทึก บัญชี การยืมเงิ น สะสมโดยส่ งใช้เ งิน ยืม
การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงิน
สด การบันทึกบัญชีการจาหน่ ายหนี้ สูญ เงิ นชดใช้ค่าเสี ยหายและเงิน รับฝากต่าง ๆ การบันทึ ก
บัญชี ก ารรั บ-จ่ ายเงิ นกู้ การบัน ทึ กรายการในสมุด เงิ นสดรั บ -จ่ าย การบันทึ ก บัญชี ก ารจ่ายเงิ น
ล่วงหน้า การบัน ทึ ก รายการในบัญชี แยกประเภทต่ าง ๆ (  = 4.06,3.98,3.96,3.96,3.94,3.87,3.85,
3.83,3.80,3.80,3.80,3.78,3.78,3.74,3.72,3.72) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาการเงิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่
ต้องการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.98) ดังนั้นจึงสามารถสรุ ป
ได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามที่สาเร็ จสาขาวิชาการเงิน มีความต้องการพัฒนา
ความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
อยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 4 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การปิ ดบัญชี การบันทึกรายการในบัญชีแยก
ประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกรายการในสมุดเงินสด
รับ-จ่าย (  = 4.50,4.50,4.25,4.25) ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ ได้แก่
การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม เงินชดใช้
ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้ งั งบประมาณ การบันทึก
บัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชี
การเบิก ตัดปี การบัน ทึกบัญชีก ารยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม การบันทึก บัญชีการ
จ าหน่ า ยหนี้ สู ญ การบัน ทึ ก บัญ ชี ก ารแก้ไขข้อผิด พลาด การบัน ทึ ก บัญ ชี เ งิ น อุ ด หนุ น ที่ ร ะบุ
วัตถุประสงค์ การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ (  = 4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,3.75,3.75,3.75,3.75,
3.75,3.75,3.75) ตามลาดับ
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บุค ลากรส่ ว นการคลังที่ สาเร็ จ การศึก ษาสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ มีค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
ความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการบัน ทึ กบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.70) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่แบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาบริ หารธุรกิจ มี
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึก
บัญ ชี อยู่ใ นระดับ มาก ทุ ก ข้อ โดยอัน ดับ แรก คื อ การปิ ดบัญ ชี การบัน ทึ ก บัญ ชี ก ารแก้ไ ข
ข้อ ผิด พลาด การบัน ทึ ก รายการในสมุ ด เงิ น สดรั บ -จ่ า ย การบัน ทึ ก บัญ ชี เ งิ น อุ ด หนุ น ที่ ร ะบุ
วัตถุประสงค์ การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่าย
ตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีเงินยืมจาก
รายการที่ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม เงินชดใช้ค่าเสียหาย
และเงินรับฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและ
การจ่ายขาดเงินสะสม การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ (  = 4.05,4.00,3.86,3.81,3.76,3.76,3.71,
3.71,3.67,3.62,3.62,3.57,3.52,3.52,3.48,3.48) ตามลาดับ
บุค ลากรส่ ว นการคลังที่ สาเร็ จ การศึก ษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.19)
ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึก
บัญชี อยูใ่ นระดับมาก จานวน 1 ข้อ คือ การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด (  = 3.67) รองลงมา
ความคิดเห็ นอยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ ได้แก่ การบัน ทึกรายการในสมุดเงิน สดรับ -จ่าย การ
บันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึกบัญชี
การเบิกตัดปี การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีการจาหน่ ายหนี้ สูญ การปิ ด
บัญชี การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกบัญชีรายรับ-จ่ายเงินกู้ การ
บันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ งใช้
เงินยืม การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
คงค้าง การบัน ทึกบัญชี รายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงิน สด เงิ นชดเชยใช้ค่าเสี ยหายและเงิ นรับฝาก
ต่าง ๆ (  = 3.33,3.33,3.33,3.33,3.33,3.33,3.33,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00) ตามลาดับ
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บุคลากรส่ ว นการคลังที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ ที่ต ้องการพัฒ นาในการบัน ทึก บัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.81) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่ า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึก
บัญชีอยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 2 ข้อ คือ การบันทึกบัญชีการจาหน่ ายหนี้ สูญ การบันทึกบัญชี
การแก้ไขข้อผิดพลาด (  = 4.33,4.33) ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ คือ
การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง การปิ ดบัญชี การบันทึกรายการในบัญชีแยก
ประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝาก
ต่ าง ๆ การบัน ทึ ก รายการในสมุด เงิ น สดรั บ -จ่ าย การบัน ทึ ก บัญ ชี เ งิ น ยืมจากรายการที่ ไ ด้ต้ ัง
งบประมาณ การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกบัญชีรายรับ-จ่ายเงินกู้ การ
บันทึกบัญชี การจ่ายเงินล่วงหน้า การบัน ทึกบัญชีการเบิกตัด ปี การบัน ทึกบัญชีการเบิกจ่ ายเงิ น
สะสม การบันทึก บัญชี การยืมเงินสะสมและการจ่ ายขาดเงินสะสม การบัน ทึกบัญชีก ารยืมเงิ น
สะสมโดยส่งใช้เงินยืม (  =4.00,4.00,4.00,3.67,3.67,3.67,3.67,3.67,3.67,3.67,3.67,3.67,3.67,3.67)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน

ความรู ้ ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการบันทึกบัญชี
1) การบันทึกบัญชีรายได้
และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
คงค้าง
2) การบันทึกบัญชีรายรับ
รายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด
3) เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและ
เงินรับฝากต่าง ๆ
4) การบันทึกรายการใน
สมุดเงินสดรับ-จ่าย
5) การบันทึกบัญชีเงินยืม
จากรายการที่ได้ต้ งั
งบประมาณ
6) การบันทึกบัญชีเงิน
อุดหนุนที่ระบุ
วัตถุประสงค์

หัวหน้ าส่ วนการคลัง



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

เจ้ าพนักงานการเงินและ
บัญชี
ระดับ
SD.
ความ

คิดเห็น

เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

นักวิชาการการเงินและ
บัญชี
ระดับ
SD. ความ

คิดเห็น

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี
ระดับ
SD. ความ

คิดเห็น

3.94 0.639

มาก

4.00

0.707

มาก

3.85

0.555

มาก

3.78 0.647

มาก

3.83 0.753

มาก

3.94 0.639

มาก

3.94

0.748

มาก

3.92

0.641

มาก

3.78 0.647

มาก

3.33 0.516

3.78 0.428

มาก

3.94

0.748

มาก

3.77

0.599

มาก

3.83 0.707

มาก

3.50 0.548

ปาน
กลาง
มาก

3.78 0.808

มาก

4.12

0.857

มาก

3.69

0.630

มาก

3.67 0.767

มาก

3.33 0.516

3.67 0.840

มาก

4.18

0.728

มาก

3.77

0.725

มาก

3.67 0.767

มาก

4.00 0.632

ปาน
กลาง
มาก

4.06 0.639

มาก

4.24

0.831

มาก
ที่สุด

3.69

0.480

มาก

3.83 0.786

มาก

4.00 0.632

มาก
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ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามตาแหน่งงาน (ต่อ)
ตาแหน่ งงาน
ความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการบันทึกบัญชี
7) การบันทึกบัญชีการ
รับ-จ่ายเงินกู ้
8) การบันทึกบัญชีการ
จ่ายเงินล่วงหน้า
9) การบันทึกบัญชีการ
เบิกตัดปี
10) การบันทึกบัญชีการ
เบิกจ่ายเงินสะสม
11) การบันทึกบัญชีการ
ยืมเงินสะสมและ
การจ่ายขาดเงิน
สะสม
12) การบันทึกบัญชี
การยืมเงินสะสม
โดยส่ งใช้เงินยืม

หัวหน้ าส่ วนการคลัง



SD.

3.56 0.705

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

เจ้ าพนักงานการเงินและ
บัญชี
ระดับ
SD.
ความ

คิดเห็น
4.18

0.809

มาก

เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี



SD.

3.38

0.768

ระดับ
ความ
คิดเห็น

นักวิชาการการเงินและ
บัญชี
ระดับ
SD. ความ

คิดเห็น

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี
ระดับ
SD.
ความ

คิดเห็น

3.67

0.686

มาก

4.06

0.748

มาก

3.46

0.660

ปาน
กลาง
มาก

3.61 0.698

มาก

4.00 0.632

มาก

3.61 0.778

มาก

4.00 0.632

มาก

3.78

0.647

มาก

4.06

0.899

มาก

4.00

0.707

มาก

3.67 0.767

มาก

4.00 0.632

มาก

4.00

0.594

มาก

4.12

0.928

มาก

4.00

0.408

มาก

3.72 0.826

มาก

4.00 0.632

มาก

3.94

0.639

มาก

3.88

0.928

มาก

4.00

0.577

มาก

3.67 0.840

มาก

4.17 0.753

มาก

3.72

0.575

มาก

3.88

0.928

มาก

3.77

0.725

มาก

3.67 0.840

มาก

4.00 0.632

มาก

62
ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามตาแหน่งงาน (ต่อ)
ตาแหน่ งงาน

ความรู ้ ที่ตอ้ งการ
พัฒนาในการ
บันทึกบัญชี

หัวหน้ าส่ วนการคลัง



13) การบันทึกบัญชี 3.89
การจาหน่าย
หนี้สูญ
14) การบันทึก
4.11
บัญชีการแก้ไข
ข้อผิดพลาด
15) การปิ ดบัญชี
4.06
16) การบันทึก
3.78
รายการในบัญชี
แยกประเภท
ต่าง ๆ
ค่าเฉลี่ยรวม

3.85

เจ้ าพนักงานการเงินและ
บัญชี

SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น



0.676

มาก

0.832

เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี

นักวิชาการการเงินและ
บัญชี
ระดับ
ความ
คิดเห็น

SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.88

0.993

มาก

3.62

0.961

มาก

3.83 0.707

มาก

มาก

4.29

0.920

มาก
ที่สุด

4.15

0.801

มาก

3.94

0.725

0.539

มาก

4.41

0.870

3.92

0.954

มาก

3.78

0.548

มาก

4.24

0.903

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3.69

0.855

มาก

0.652

มาก

4.09

0.846

มาก

3.79

มาก

0.690

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี
SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.83

0.753

มาก

มาก

4.00

0.894

มาก

0.647

มาก

3.83

0.753

มาก

3.50

0.786

มาก

3.67

0.516

มาก

3.72

0.746

มาก

3.84

0.652

มาก



SD.
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จากตารางที่ 14 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่มีตาแหน่งเป็ นหัวหน้าส่ วนการคลังมีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความรู้ ที่ ต ้อ งการพัฒ นาในการบัน ทึ กบัญ ชี โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
(  = 3.85) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามที่ มีตาแหน่ ง
เป็ นหัวหน้าส่วนการคลังมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชี อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด การปิ ด
บัญชี การบัน ทึก บัญชี เงิ น อุด หนุ น ที่ ระบุว ตั ถุประสงค์ การบันทึ ก บัญชีก ารเบิก จ่ ายเงิ น สะสม
การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงิน
สด การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม การบันทึกบัญชีการจาหน่ ายหนี้
สูญ เงิ น ชดใช้ค่ าเสี ยหายและเงิ น รับฝากต่ าง ๆ การบัน ทึก รายการในบัญชี แยกประเภทต่าง ๆ
การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย การบันทึกบัญชีการยืมเงิน
สะสมโดยส่งใช้เงินยืม การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่
ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกบัญชี การรับ-จ่ายเงินกู้ (  = 4.11,4.06,4.06,4.00,3.94,3.94,3.94,3.89,
3.78,3.78,3.78,3.78,3.72,3.67,3.67,3.56) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีตาแหน่งเป็ นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ กบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.09) ดังนั้นจึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่ งเป็ นเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชี อยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 4 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การปิ ดบัญชี การบันทึกบัญชีการ
แก้ไขข้อผิดพลาด การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกรายการในบัญชีแยก
ประเภทต่ าง ๆ (  = 4.41,4.29,4.24,4.24) ตามลาดับ รองลงมาความคิ ด เห็ น อยู่ในระดับมาก
ได้แก่ การบันทึ กบัญชีเงิ นยืมจากรายการที่ได้ต้ งั งบประมาณ การบันทึกบัญ ชีการรับ-จ่ายเงิน กู้
การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชี
การจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
คงค้าง การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ การ
บันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงิน
ยืม การบันทึกบัญชีการจาหน่ ายหนี้ สูญ (  = 4.18,4.18,4.12,4.12,4.06,4.06,4.00,3.94, 3.94,3.88,3.88,3.88)
ตามลาดับ
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บุคลากรส่ วนการคลังที่มีตาแหน่ ง เป็ นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบัน ทึก บัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.79) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งเป็ นเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชีมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชี อยู่ในระดับมาก จานวน 15 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด
การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม
การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การปิ ดบัญชี การ
บัน ทึ ก บัญชี ร ายได้และค่ าใช้จ่ ายตามเกณฑ์ค งค้าง เงิ น ชดใช้ค่ าเสี ยหายและเงิ น รั บฝากต่ าง ๆ
การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ งใช้
เงินยืม การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ -จ่าย
การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ การบันทึกบัญชี
การจ่ ายเงินล่วงหน้า (  = 4.15,4.00,4.00,4.00,3.92,3.92,3.85,3.77,3.77,3.77,3.69,3.69,3.69,3.69,3.46)
ตามลาดับ รองลงมา ความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง มี จานวน 1 ข้อ คือ การบันทึกบัญชีการรับ-จ่าย
เงินกู้ (  = 3.38)
บุคลากรส่วนการคลังที่มีตาแหน่งเป็ นนักวิชาการการเงินและบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ กบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.72) ดังนั้นจึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามที่ มีตาแหน่ งเป็ นนักวิชาการการเงิน
และบัญชีมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชี อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด เงินชดใช้
ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่
ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีรายรับ
รายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การปิ ดบัญชี การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกรายการใน
สมุดเงินสดรับ-จ่าย การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกบัญชีการเบิก
ตัดปี การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสม
โดยส่งใช้เงินยืม การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึก
รายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ (  = 3.94,3.83,3.83,3.83,3.78,3.78,3.78,3.72,3.67,3.67,3.67,3.67,
3.67,3.61,3.61,3.50) ตามลาดับ
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บุคลากรส่ วนการคลังที่มีต าแหน่ งเป็ นผูช้ ่ วยนักวิชาการคลัง /การเงิน และบัญชี มีค วาม
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความรู้ ที่ ต ้อ งการพัฒ นาในการบัน ทึ ก บัญ ชี โดยภาพรวมอยู่ใ นระดับ มาก
(  = 3.84) ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งเป็ น
ผูช้ ่ ว ยนัก วิช าการคลัง /การเงิ น และบัญ ชี มีค วามต้อ งการพัฒ นาความรู้ ในการบัน ทึ ก บัญ ชี อ ยู่
ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
อยูใ่ นระดับมาก จานวน 14 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่าย
ขาดเงินสะสม การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุ น
ที่ ระบุ ว ตั ถุประสงค์ การบัน ทึ ก บัญ ชี ก ารรั บ-จ่ า ยเงิ น กู้ การบัน ทึ ก บัญชี ก ารจ่ ายเงิ น ล่ว งหน้า
การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีการยืมเงิ น
สะสมโดยส่งใช้เงินยืม การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
ตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ การปิ ดบัญชี การบันทึกรายการในบัญชีแยก
ประเภทต่าง ๆ เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ (  = 4.17,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,
4.00,4.00,3.83,3.83,3.83,3.67,3.50) ตามลาดับ รองลงมาความคิ ด เห็ น อยู่ในระดับปานกลาง มี
จานวน 2 ข้อ ได้แก่ การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกรายการในสมุดเงิน
สดรับ-จ่าย (  = 3.33,3.33) ตามลาดับ
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
9-12 ปี
มากกว่า 12 ปี
ประสบการณ์การทางาน
1-4 ปี
5-8 ปี
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ในการบันทึกบัญชี
SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ  SD.
ความ

คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
1) การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย 4.12 0.711 มาก 3.75 0.676 มาก 3.83 0.389 มาก 3.57 0.920
มาก
ตามเกณฑ์คงค้าง
2) การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตาม 3.96 0.824 มาก 3.79 0.721 มาก 3.92 0.289 มาก 3.61 0.956
มาก
เกณฑ์เงินสด
3) เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝาก 4.00 0.693 มาก 3.71 0.806 มาก 3.75 0.452 มาก 3.50 0.839
มาก
ต่าง ๆ
4) การบันทึกรายการในสมุดเงินสด
3.81 0.801 มาก 3.79 0.833 มาก 3.92 0.515 มาก 3.68 0.945
มาก
รับ-จ่าย
5) การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ 4.08 0.744 มาก 3.79 0.884 มาก 3.92 0.515 มาก 3.43 0.959
มาก
ได้ต้งั งบประมาณ
6) การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุ 4.00 0.849 มาก 3.96 0.806 มาก 3.83 0.577 มาก 3.71 0.937
มาก
วัตถุประสงค์
7) การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้
3.92 0.977 มาก 3.79 0.779 มาก 3.92 0.793 มาก 3.21 0.787 ปานกลาง
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี จาแนกตามประสบการณ์การทางาน (ต่อ)

8) การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า

3.88

ระดับ
SD. ความ 
คิดเห็น
0.952 มาก 3.75

9) การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี
10) การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม
11) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการ
จ่ายขาดเงินสะสม
12) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ งใช้
เงินยืม
13) การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ
14) การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด
15) การปิ ดบัญชี
16) การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท
ต่าง ๆ
ค่ าเฉลี่ยรวม

3.92

0.891

มาก

3.92

0.830

มาก

4.08

มากกว่ า 12 ปี
ระดับ
ระดับ
SD. ความ  SD. ความ
คิดเห็น
คิดเห็น
0.515 มาก 3.21 0.833 ปาน
กลาง
0.515 มาก 3.43 0.836 มาก

4.04
4.00

0.774
0.849

มาก
มาก

3.83
3.83

0.868
0.917

มาก
มาก

4.17
3.92

0.389
0.515

มาก
มาก

3.64 0.870
3.57 0.879

มาก
มาก

4.00

0.800

มาก

3.92

0.881

มาก

3.83

0.389

มาก

3.36 0.826

3.96
4.19
4.04
3.85

0.958
0.895
0.916
0.967

มาก
มาก
มาก
มาก

4.04
4.17
4.17
3.79

0.859
0.868
0.917
0.884

มาก
มาก
มาก
มาก

3.50
4.00
3.92
3.92

0.522
0.603
0.515
0.515

มาก
มาก
มาก
มาก

3.64
3.93
3.93
3.61

0.731
0.900
0.813
0.786

ปาน
กลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

3.99

0.850

มาก

3.88

0.829

มาก

3.91

0.501

มาก

3.56 0.864

มาก

ประสบการณ์ การทางาน
ความรู ้ ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการบันทึกบัญชี



9-12 ปี

1-4 ปี

5-8 ปี
ระดับ
SD. ความ 
คิดเห็น
0.737 มาก 4.08
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จากตารางที่ 15 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่มีประสบการณ์การทางาน 1–4 ปี มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.99)
ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางาน
1–4 ปี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด การบันทึกบัญชี
รายได้และค่ าใช้จ่ ายตามเกณฑ์ค งค้าง การบัน ทึ ก บัญชี เงิ น ยืมจากรายการที่ ได้ต้ งั งบประมาณ
การบัน ทึก บัญชีก ารเบิก จ่ายเงิน สะสม การปิ ดบัญชี เงิ นชดใช้ค่าเสี ยหายและเงิ นรั บฝากต่าง ๆ
การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุ นที่ระบุวตั ถุประสงค์
การบันทึ กบัญชีก ารยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงิ นสะสม การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตาม
เกณฑ์เงินสด การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้ สูญ การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกบัญชี
การรับ-จ่ายเงินกู้ การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภท
ต่าง ๆ และการบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย (  = 4.19,4.12,4.08,4.04,4.04,4.00,4.00,4.00,
4.00,3.96,3.96,3.92,3.88,3.85,3.81) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีประสบการณ์การทางาน 5-8 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่
ต้องการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.88) ) ดังนั้นจึงสามารถสรุ ป
ได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มปี ระสบการณ์การทางาน 5-8 ปี มีความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชี อยู่ในระดับมากทุก ข้อ โดยอัน ดับแรก คือ การบันทึก บัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด การปิ ด
บัญชี การบัน ทึ ก บัญ ชี ก ารจ าหน่ ายหนี้ สู ญ การบัน ทึ ก บัญ ชี เ งิ น อุด หนุ น ที่ ร ะบุ ว ตั ถุป ระสงค์
การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่ งใช้เงินยืม การบันทึกบัญชี
การเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม การบันทึกบัญชี
รายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ การบันทึกรายการในสมุดเงิน
สดรับ-จ่าย การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั งบประมาณ การบันทึกรายการในบัญชีแยก
ประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีการจ่ายเงิน
ล่วงหน้า และเงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ (  = 4.17,4.17,4.04,3.96,3.92,3.92,3.83,3.83,
3.79,3.79,3.79,3.79,3.79,3.75,3.75,3.71) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีประสบการณ์การทางาน 9-12 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่
ต้องการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.91) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ป
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ได้ว่า บุ ค ลากรส่ ว นการคลังที่ ต อบแบบสอบถามที่ มีประสบการณ์ ก ารทางาน 9-12 ปี มีค วาม
ต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญชี อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการเบิ กจ่ายเงินสะสม การบันทึก
บัญชีก ารจ่ ายเงินล่วงหน้า การบัน ทึกบัญชีก ารเบิ กตัด ปี การบันทึ กบัญชีการแก้ไขข้อผิด พลาด
การบัน ทึ ก บัญ ชี ร ายรั บ รายจ่ ายตามเกณฑ์เ งิ น สด การบัน ทึ ก รายการในสมุ ด เงิ น สดรั บ -จ่ า ย
การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้ งั งบประมาณ การบันทึ กบัญชีการยืมเงินสะสมและการ
จ่ายขาดเงินสะสม การปิ ดบัญชี การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการ
รับ-จ่ายเงินกู้ การบันทึ กบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ ายตามเกณฑ์คงค้าง การบันทึกบัญชีการยืมเงิ น
สะสมโดยส่งใช้เงินยืม การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุ นที่ ระบุวตั ถุประสงค์ เงินชดใช้ค่าเสี ยหายและ
เงินรับฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการจาหน่ ายหนี้ สูญ (  = 4.17,4.08,4.08,4.00,3.92,3.92,3.92,3.92,
3.92,3.92,3.92,3.83,3.83,3.83,3.75,3.50) ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลังที่มีประสบการณ์การทางาน มากกว่า 12 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ ที่ต ้องการพัฒ นาในการบัน ทึ ก บัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.56) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มปี ระสบการณ์การทางานมากกว่า
12 ปี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ องความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึ ก
บัญ ชี อยู่ใ นระดับ มากทุ ก ข้อ โดยอัน ดับ แรก คื อ การปิ ดบัญ ชี การบัน ทึ ก บัญ ชี ก ารแก้ไ ข
ข้อผิดพลาด การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์ การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับจ่าย การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบันทึกรายการ
ในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด การบันทึกบัญชีการ
ยืมเงิ นสะสมและการจ่ายขาดเงิน สะสม การบันทึ กบัญชี รายได้และค่ าใช้จ่ายตามเกณฑ์ค งค้าง
เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี และการบันทึกบัญชีเงิน
ยืมจากรายการที่ได้ต้ งั งบประมาณ (  = 3.93,3.93,3.71,3.68,3.64,3.64,3.61,3.61,3.57,3.57,3.50,
3.43,3.43) ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การบันทึกบัญชีการยืม
เงิ น สะสมโดยส่ งใช้เงิ น ยืม การบัน ทึ ก บัญชี ก ารรั บ -จ่ ายเงิ น กู้ การบัน ทึ ก บัญ ชี ก ารจ่ า ยเงิ น
ล่วงหน้า (  = 3.36,3.21,3.21) ตามลาดับ
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับความต้องการในการพัฒนา
ความรู้ทางบัญชี เรื่อง ความรู้ที่ต้องการพัฒนาในการจัดทาทะเบียนโดยภาพรวม
จากความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ ที่
ต้องการพัฒนาในการจัดทาทะเบียนโดยภาพรวม สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการ
พัฒนาในการจัดทาทะเบียน
ผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ระดับความ
ในการจัดทาทะเบียน
SD.

คิดเห็น
1) การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่าย
3.72
0.794
มาก
จากเงินสะสม
2) การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ
3.70
0.800
มาก
รายจ่าย
3) การจัดทาใบนาส่งเงิน
3.49
0.753
มาก
4) การจัดทาทะเบียนรายรับ
3.56
0.809
มาก
5) การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก
3.62
0.801
มาก
6) การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
3.67
0.807
มาก
7) การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค
3.58
0.887
มาก
8) การจัดทาทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
3.59
0.860
มาก
9) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป
3.70
0.854
มาก
10) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
3.71
0.902
มาก
11) การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
3.79
0.989
มาก
12) การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง
3.69
0.956
มาก
ค่าเฉลีย่ รวม
3.65
0.851
มาก
จากตารางที่ 16 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังมีคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนา
ความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
(  = 3.65) ) ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
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เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็น เรื่ องความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบียน อยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทา
ทะเบียนคุมรายจ่ายที่ ได้รับอนุ มตั ิ ให้จ่ายจากเงินสะสม การจัด ทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การ
จัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุม
เงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจัดทา
ทะเบียนรายรับ การจัด ทาใบนาส่ งเงิ น (  = 3.79,3.72,3.71,3.70,3.70,3.69,3.67,3.62,3.59,3.58,
3.56,3.49) ตามลาดับ แสดงตามแผนภูมิที่ 2 ดังนี้
แผนภูมทิ ี่ 2 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับความรู้ที่ต้องการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน
3.69

12. การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง

3.79

11. การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
3.71

10. การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน

ความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน

3.7

9. การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป
8. การจัดทาทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ

3.59

7. การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค

3.58
3.67

6. การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
3.62

5. การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก
3.56

4. การจัดทาทะเบียนรายรับ

3. การจัดทาใบนาส่ งเงิน

3.49
3.7

2. การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ…

3.72

1. การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้…

3.65

ค่าเฉลี่ยรวม
คะแนนค่าเฉลี่ย

จากแผนภูมทิ ี่ 2 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังมีคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนา
ความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
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(  = 3.65) ) ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิด เห็ นเรื่ องความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบียน อยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทา
ทะเบียนคุมรายจ่ายที่ ได้รับอนุ มตั ิ ให้จ่า ยจากเงินสะสม การจัด ทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การ
จัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุม
เงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงิ นยืมเงินงบประมาณ การจัดทาทะเบี ยนคุ มเช็ค การจัดทา
ทะเบี ยนรายรั บ การจัด ท าใบน าส่ งเงิ น (  = 3.79,3.72,3.71,3.70,3.70,3.69,3.67,3.62,3.59,3.58,
3.56,3.49) ตามลาดับ
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่องความรู้ที่ต้องการพัฒนาในการ
จัดทาทะเบียน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา ตาแหน่ งงาน
ประสบการณ์ การทางาน
จากความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาความรู้ เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ งงาน
ประสบการณ์การทางาน สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่
ต้องการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
ความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ระดับ
ในการจัดทาทะเบียน
SD.
ความ
SD.


คิดเห็น
1) การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับ
3.50 0.798
มาก
3.76 0.793
อนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม
2) การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม
3.33 0.778 ปานกลาง 3.76 0.793
งบประมาณรายจ่าย
3) การจัดทาใบนาส่ งเงิน
3.25 0.622 ปานกลาง 3.53 0.768
4) การจัดทาทะเบียนรายรับ
3.17 0.718 ปานกลาง 3.62 0.810
5) การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก
3.33 0.778 ปานกลาง 3.67 0.800
6) การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตาม
3.25 0.866 ปานกลาง 3.73 0.784
งบประมาณ
7) การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค
3.50 0.798
มาก
3.59 0.904
8) การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงิน
3.42 0.793
มาก
3.62 0.871
งบประมาณ
9) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป
3.33 0.888 ปานกลาง 3.76 0.840
10) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชี
3.42 0.900
มาก
3.76 0.900
มาตรฐาน
11) การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
3.50 1.087
มาก
3.83 0.973
12) การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง 3.50 1.087
มาก
3.72 0.938
ค่าเฉลีย่ รวม
3.38 0.843 ปานกลาง 3.69 0.848

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 17 บุคลากรส่วนการคลังที่เป็ นเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง (  =3.38) ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่เป็ นเพศชายมีความต้องการพัฒนาความรู้ ใน
การจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็น เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบียนอยู่ในระดับมาก จานวน 6 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รั บ
อนุ มตั ิ ให้จ่ ายจากเงินสะสม การจัด ทาทะเบี ยนคุมเช็ค การจัดทาทะเบี ยนคุ มพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การ
จัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาใบผ่าน
รายการบัญชีมาตรฐาน (  = 3.50,3.50,3.50,3.50,3.42,3.42) ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็นอยู่
ในระดับปานกลาง จานวน 6 ข้อ ได้แก่ การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย
การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาใบนาส่ งเงิน การ
จัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาทะเบียนรายรับ (  = 3.33,3.33,3.33,3.25,3.25,3.17) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่เป็ นเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ใน
การจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.69) ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากร
ส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่เป็ นเพศหญิงมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน
อยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็น เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทา
ทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบ
ประมาณรายจ่ าย การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียน
คุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนรายรับ การจัดทาทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทา
ทะเบียนคุมเช็ค การจัดทาใบนาส่งเงิน (  = 3.83,3.76,3.76,3.76,3.76,3.73,3.72,3.67,3.62,3.62,3.59,3.53) ตามลาดับ
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามอายุ
35 - 44 ปี
44 ปี ขึน้ ไป
อายุ
น้ อยกว่า 25 ปี
25 - 34 ปี
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ในการบันทึกบัญชี
SD.
ความ
SD. ความ  SD. ความ  SD.
ความ


คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
1) การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับ
3.50 0.577 มาก
3.88 0.927 มาก 3.63 0.707 มาก 3.67 0.730
มาก
อนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม
2) การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม 3.50 1.000 มาก
3.91 0.879 มาก 3.63 0.707 มาก 3.52 0.750
มาก
งบประมาณรายจ่าย
3.25 0.500 ปานกลาง 3.64 0.822 มาก 3.47 0.761 มาก 3.33 0.658 ปานกลาง
3) การจัดทาใบนาส่งเงิน
3.25 0.500 ปานกลาง 3.67 0.890 มาก 3.53 0.761 มาก 3.48 0.814
มาก
4) การจัดทาทะเบียนรายรับ
3.50 0.577 มาก
3.76 0.902 มาก 3.63 0.707 มาก 3.43 0.811
มาก
5) การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก
6) การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตาม
3.75 0.957 มาก
3.67 0.957 มาก 3.66 0.745 มาก 3.67 0.658
มาก
งบประมาณ
3.50 1.000 มาก
3.82 1.014 มาก 3.56 0.716 มาก 3.24 0.831 ปานกลาง
7) การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค
8) การจัดทาทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงิน
3.75 0.957 มาก
3.79 0.960 มาก 3.50 0.762 มาก 3.38 0.805 ปานกลาง
งบประมาณ
3.50 0.577 มาก
3.82 1.044 มาก 3.63 0.707 มาก 3.67 0.796
มาก
9) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป
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ตารางที่ 18 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามอายุ (ต่อ)
35 - 44 ปี
44 ปี ขึน้ ไป
อายุ
น้ อยกว่า 25 ปี
25 - 34 ปี
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ในการบันทึกบัญชี
SD.
ความ
SD. ความ  SD. ความ  SD.
ความ


คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
10) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชี
3.75 0.957 มาก
3.82 1.044 มาก 3.69 0.821 มาก 3.57 0.811
มาก
มาตรฐาน
4.00 1.155 มาก
4.03 0.984 มาก 3.59 0.911 มาก 3.67 1.065
มาก
11) การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
3.88 0.960 มาก 3.53 0.879 มาก 3.57 1.028
มาก
12) การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง 4.00 1.155 มาก
ค่าเฉลีย่ รวม

3.60 0.826

มาก

3.81 0.949

มาก

3.59 0.765

มาก

3.52 0.813

มาก
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จากตารางที่ 18 บุคลากรส่ วนการคลังที่ อายุน้อยกว่า 25 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก (  = 3.60) ดังนั้นจึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่อายุนอ้ ยกว่า 25 ปี มีความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็น เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบียนอยู่ในระดับมาก จานวน 10 ข้อ โดยอัน ดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาทะเบียน
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่าย
ที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาใบผ่านรายการบัญชี
ทัว่ ไป การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิก เงินตามงบประมาณรายจ่า ย การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค (  =
4.00,4.00,3.75,3.75,3.75,3.50,3.50,3.50,3.50,3.50) ตามลาดับ รองลงมา ความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ปานกลาง จานวน 2 ข้อ ได้แก่ การจัดทาใบนาส่ งเงิน การจัดทาทะเบียนรายรับ (  = 3.25,3.25)
ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่อายุ 25–34 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้
ในการจัดทาทะเบียน ความคิดเห็นโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.81) ดังนั้นจึงสามารถสรุ ป
ได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่อายุ 25–34 ปี มีความต้องการพัฒนาความรู้ใน
การจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทา
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้จ่าย
จากเงินสะสม การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจัดทาใบผ่าน
รายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงิน
งบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนรายรับ การจัดทาทะเบียนรายจ่าย
ตามงบประมาณ การจัดทาใบนาส่ งเงิ น (  = 4.03,3.91,3,88,3.88,3.82,3.82,3.82,3.79,3.76,3.67,
3.67,3.64) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่ อายุ 35–44 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้
ในการจัดทาทะเบี ยน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.59) ดังนั้น จึ งสามารถสรุ ปได้ว่า
บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่ อายุ 35–44 ปี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการ
จัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
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เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือการจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัด
ทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม
การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัด
ทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทาทะเบียนคุ มเช็ค การจัด
ทาทะเบี ยนรายรั บ การจัด ทาทะเบีย นคุ มวัสดุสิ้น เปลือง การจัดทาทะเบี ยนลูก หนี้ เงิน ยืมเงิน งบ
ประมาณ การจัดทาใบนาส่ งเงิน (  = 3.69,3.66,3.63,3.63,3.63,3.63,3.59,3.56,3.53,3.53,3.50,3.47)
ตามลาดับ
บุค ลากรส่ ว นการคลังที่ อายุ 44 ปี ขึ้ น ไป มีค วามคิด เห็น เกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ความรู้ในการจัดทาทะเบียนโดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.52) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า
บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่ อายุ 44 ปี ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการ
จัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบี ยนอยู่ในระดับมาก จ านวน 9 ข้อ โดยอัน ดับแรก คื อ การจัด ทาทะเบี ยนรายจ่ ายตามงบ
ประมาณ การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาใบผ่านรายการ
บัญชีทวั่ ไป การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทา
ทะเบี ยนคุ มวัสดุสิ้น เปลือง การจัดทาทะเบียนคุมฎีก าเบิ กเงิ นตามงบประมาณรายจ่ าย การจัดทา
ทะเบียนรายรับ การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก (  =3.67,3.67,3.67,3.67,3.57,3.57,3.52,3.48,3.43)
ตามลาดับ รองลงมา ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 3 ข้อ ได้แก่ การจัดทาทะเบียน
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาใบนาส่งเงิน การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค (  = 3.38,3.33,3.24)
ตามลาดับ

79
ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒกิ ารศึกษา
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทาทะเบียน
1) การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับ
อนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม
2) การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม
งบประมาณรายจ่าย
3) การจัดทาใบนาส่งเงิน
4) การจัดทาทะเบียนรายรับ
5) การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก
6) การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณ
7) การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค
8) การจัดทาทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงิน
งบประมาณ
9) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป

ม.6/ปวช.

ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึน้ ไป
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ  SD.
ความ

คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
3.50 0.707 มาก 3.59 0.507 มาก 3.74 0.891 มาก 3.79 0.820
มาก
4.00 1.414

มาก

3.82 0.529

มาก

3.71 0.835

มาก

3.61 0.864

3.50
4.00
4.00
4.50

3.47
3.47
3.65
3.59

0.514
0.514
0.493
0.507

มาก
มาก
มาก
มาก

3.61
3.66
3.71
3.76

0.790
0.909
0.898
0.883

มาก
มาก
มาก
มาก

3.36
3.45
3.48
3.55

4.00 1.414
4.00 0.000

มาก
มาก
มาก
มาก
ที่สุด
มาก
มาก

3.76 0.664
3.59 0.712

มาก
มาก

3.68 0.873
3.63 0.852

มาก
มาก

3.33 0.957 ปานกลาง
3.52 0.972
มาก

4.00 0.000

มาก

3.71 0.686

มาก

3.76 0.883

มาก

3.61 0.933

0.707
0.000
0.000
0.707

มาก

0.822 ปานกลาง
0.833
มาก
0.834
มาก
0.833
มาก

มาก
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ตารางที่ 19 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามวุฒิการศึกษา (ต่อ)
วุฒิการศึกษา
ม.6/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึน้ ไป
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ

ในการจัดทาทะเบียน
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
4.50 0.707 มาก 3.76 0.664 มาก 3.76 0.913 มาก 3.58 1.001 มาก
10) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
ที่สุด
5.00 0.000 มาก 3.71 0.772 มาก 3.79 0.991 มาก 3.76 1.091 มาก
11) การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
ที่สุด
5.00 0.000 มาก 3.65 0.702 มาก 3.58 1.004 มาก 3.76 1.001 มาก
12) การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง
ที่สุด
ค่าเฉลีย่ รวม
4.17 0.471 มาก 3.65 0.605 มาก 3.70 0.893 มาก 3.57 0.913 มาก
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จากตารางที่ 19 บุคลากรส่ วนการคลังที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6/ปวช.มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการจัดทาทะเบี ยน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.17) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. มี
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 4 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาใบผ่าน
รายการบัญชีมาตรฐาน (  = 5.00,5.00,4.50,4.50) ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
จานวน 8 ข้อ ได้แก่ การจัดทาทะเบียนรายรับการจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียน
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิก
เงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิ
ให้จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาใบนาส่งเงิน (  = 4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,3.50,3.50) ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลังที่ มีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส./อนุ ปริ ญญา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.65) ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามที่ มี วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ ปวส./
อนุปริ ญญา มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบี ย นอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ข้อ โดยอัน ดับ แรก คื อ การจัด ท าทะเบี ย นคุ ม ฎี ก าเบิ ก เงิ น ตาม
งบประมาณรายจ่าย การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทา
ใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก
การจัด ทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบี ยนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้จ่ายจากเงิ น
สะสม การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ
การจัด ทาใบน าส่ งเงิ น การจัด ทาทะเบี ย นรายรั บ (  = 3.82,3.76,3.76,3.71,3.71,3.65,3.65,3.59,
3.59,3.59,3.47,3,47) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่
ต้องการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.70) ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วนการคลัง ที่ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มีความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทา
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ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาใบผ่านรายการ
บัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาทะเบียน
คุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค
การจัดทาทะเบียนรายรับ การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาใบนาส่ งเงิน
การจัดท าทะเบี ยนคุ มวัสดุ สิ้ นเปลื อง (  = 3.79,3.76,3.76,3.76,3.74,3.71,3.71,3.68,3.66,3.63,3.61,3.58)
ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลังที่ มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท ขึ้ นไป มีค วามคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.57) ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท ขึ้น
ไป มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็น เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก จานวน 10 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับ
อนุ มตั ิ ให้จ่ ายจากเงิ น สะสม การจัด ทาทะเบี ยนคุ มวัสดุ สิ้น เปลือง การจัด ทาทะเบี ยนคุ มพัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาใบผ่านรายการบัญชี
ทัว่ ไป การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การ
จัดทาทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียน
รายรับ (  = 3.79,3.76,3.76,3.61,3.61,3.58,3.55,3.52,3.48,3.45) ตามลาดับ รองลงมา ความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 2 ข้อ ได้แก่ การจัดทาใบนาส่ งเงิน การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค (  = 3.36,3.33)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามสาขาวิชาที่สาเร็ จ
การศึกษา
การบัญชี
การเงิน
บริหารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
ความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทาทะเบียน
1) การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่
ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม
2) การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน
ตามงบประมาณรายจ่าย

ระดับ
SD. ความ  SD.

คิดเห็น
3.74 0.705 มาก 3.75 1.258

3.57 0.676

มาก

2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732

มาก

4.00 0.000

3.33 0.658

2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732

มาก

มาก

4.00 0.000

มาก

3.43 0.811

ปาน
กลาง
มาก

2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732

มาก

3.69 0.668

มาก

4.25 0.500

3.52 0.814

มาก

2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732

มาก

6) การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณ

3.74 0.732

มาก

4.25 0.500

3.57 0.676

มาก

2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732

มาก

7) การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค
8) การจัดทาทะเบียนลูกหนี้เงินยืม
เงินงบประมาณ

3.67 0.824

มาก

4.50 0.577

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก

3.48 0.602

มาก

2.67 1.528 ปานกลาง 3.67 2.309

มาก

3.65 0.756

มาก

4.00 0.816

มาก

3.67 0.730

มาก

2.67 1.528 ปานกลาง 3.67 2.309

มาก

4) การจัดทาทะเบียนรายรับ
5) การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก

มาก

4.50 0.577

3.59 0.659

มาก

3.67 0.700

ระดับ
ระดับ
ระดับ
SD. ความ  SD.
ความ
SD. ความ


คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
3.71 0.717 มาก 3.00 1.732 ปานกลาง 4.00 1.732 มาก

มาก
ที่สุด
มาก

3) การจัดทาใบนาส่ งเงิน

3.76 0.725

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก
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ตารางที่ 20 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามสาขาวิชาที่สาเร็ จ
การศึกษา (ต่อ)
การบัญชี
การเงิน
บริหารธุรกิจ
รัฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับ
ระดับความ
SD.
ความ
SD.


คิดเห็น
คิดเห็น
3.74 0.805 มาก 4.25 0.500 มากที่สุด

ระดับ
SD. ความ  SD.

คิดเห็น
3.71 0.561 มาก 3.00 1.732

3.78 0.816

มาก

4.00 0.816

มาก

3.81 0.750

มาก

3.00 1.732

11) การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุ
ครุ ภณั ฑ์

3.85 0.856

มาก

4.50 0.577

มากที่สุด

3.62 0.865

มาก

3.33 2.082

12) การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุ
สิ้ นเปลือง

3.70 0.838

มาก

4.50 0.577

มากที่สุด

3.43 0.926

มาก

3.00 1.732

3.71 0.757

มาก

4.21 0.558

มากที่สุด

3.57 0.732

มาก

2.83 1.642

ความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการ
จัดทาทะเบียน
9) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชี
ทัว่ ไป
10) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชี
มาตรฐาน

ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปาน
กลาง
ปานกลาง

ระดับ
SD. ความ

คิดเห็น
3.67 2.309 มาก
3.67 2.309

มาก

3.67 2.309

มาก

3.67 2.309

มาก

3.83 2.021

มาก
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จากตารางที่ 20 บุคลากรส่วนการคลังที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการจัด ทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดั บมาก (  =3.71)
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชา
การบัญชี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทาใบ
ผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทา
ทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียนคุมเงิน
รับฝาก การจัดทาทะเบียนรายรับ การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงิน
งบประมาณ การจัดทาใบนาส่ งเงิ น (  = 3.85,3.78,3.76,3.74,3.74,3.74,3.70,3.69,3.67,3.67,3.65,
3.59) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาการเงิน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.21) ดังนั้น
จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาการเงิน
มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 7 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน
ตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทา
ทะเบี ย นคุ มวัสดุ สิ้น เปลื อง การจัด ท าทะเบี ยนคุ มเงิ น รั บฝาก การจัด ท าทะเบี ยนรายจ่ ายตาม
งบประมาณ การจัด ท าใบผ่า นรายการบัญ ชี ทั่ว ไป (  = 4.50,4.50,4.50,4.50,4.25,4.25,4.25)
ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 5 ข้อ ได้แก่ การจัดทาใบนาส่ งเงิน การ
จัดทาทะเบียนรายรับ การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาใบผ่านรายการ
บัญชี มาตรฐาน การจัด ท าทะเบี ยนคุ มรายจ่ ายที่ ได้รั บอนุ ม ัติ ให้จ่ ายจากเงิ น สะสม (  = 4.00,
4.00,4.00,4.00,3.75) ตามลาดับ
บุค ลากรส่ ว นการคลังที่สาเร็ จ การศึก ษาสาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ มีค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.57) ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปได้ว่ า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสาขาวิ ช า
บริ หารธุรกิจ มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
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เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก จานวน 11 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
การจัด ทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัด ทาทะเบียนคุ มรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้จ่ายจากเงิ น
สะสม การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงิ นงบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การ
จัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจัดทาทะเบียนรายรับ การจัดทา
ทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง (  = 3.81,3.71,3.71,3.67,3.62,3.57,3.57,3.52,3.48,3.43,3.43) ตามลาดับ
รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง มีจานวน 1 ข้อ คือ การจัดทาใบนาส่งเงิน (  = 3.33)
บุค ลากรส่ ว นการคลังที่ สาเร็ จ การศึก ษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (  = 2.83)
ดังนั้นจึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถาม ที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็นเรื่ อง ความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับปานกลาง ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การ
จัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป
การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียนคุม
ฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาใบนาส่ งเงิน การจัดทาทะเบียนรายรับ การจัดทา
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจัด
ท าทะเบี ย นลู ก หนี้ เงิ น ยื ม เงิ น งบประมาณ (  = 3.33,3.00,3.00,3.00,3.00,2.67,2.67,2.67,2.67,
2.67,2.67,2.67) ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลังที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.83) ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ป ได้ว่า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถาม ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้
จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาใบนาส่งเงิน
การจัด ท าทะเบี ย นรายรั บ การจัด ทาทะเบี ยนคุ มเงิ น รั บ ฝาก การจัด ท าทะเบี ย นรายจ่ า ยตาม
งบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทา
ใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุ
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ครุ ภัณ ฑ์ การจัดท าทะเบี ย นคุ มวัสดุ สิ้ น เปลื อง (  = 4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,3.67,367,3.67,
3.67,3.67,3.67) ตามลาดับ
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน

หัวหน้ าส่ วนการคลัง

เจ้ าพนักงานการเงินและ
บัญชี

เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี
ระดับ
ความ
คิดเห็น



SD.

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

1) การจัดทาทะเบียนคุม
รายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้
จ่ายจากเงินสะสม
2) การจัดทาทะเบียนคุมฎีกา
เบิกเงินตามงบประมาณ
รายจ่าย

3.94

0.539

มาก

4.00

0.866

มาก

3.62 0.650

มาก

3.67 0.767

มาก

4.00 0.632

มาก

3.72

0.669

มาก

3.94

0.827

มาก

3.85 0.689

มาก

3.61 0.778

มาก

3.67 0.516

มาก

3) การจัดทาใบนาส่ งเงิน

3.44

0.616

มาก

3.88

0.781

มาก

3.54 0.660

มาก

3.50 0.786

มาก

3.67 0.516

มาก

4) การจัดทาทะเบียนรายรับ

3.56

0.616

มาก

4.00

0.866

มาก

3.62 0.650

มาก

3.56 0.784

มาก

3.67 0.516

มาก

5) การจัดทาทะเบียนคุมเงิน
รับฝาก
6) การจัดทาทะเบียนรายจ่าย
ตามงบประมาณ

3.50

0.618

มาก

4.00

0.791

มาก

3.85 0.555

มาก

3.50 0.786

มาก

3.83 0.408

มาก

3.61

0.608

มาก

3.94

0.966

มาก

3.69 0.630

มาก

3.61 0.778

มาก

3.83 0.408

มาก

ความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทาทะเบียน

ระดับ
ความ
คิดเห็น

นักวิชาการการเงินและ
บัญชี
ระดับ
ความ
SD.

คิดเห็
น



SD.



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามตาแหน่งงาน (ต่อ)
ตาแหน่ งงาน
ความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทาทะเบียน

หัวหน้ าส่ วนการคลัง



7) การจัดทาทะเบียนคุม
3.44
เช็ค
8) การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ 3.67
เงินยืมเงินงบประมาณ
9) การจัดทาใบผ่านรายการ 3.72
บัญชีทวั่ ไป
10) การจัดทาใบผ่านรายการ 3.78
บัญชีมาตรฐาน
11) การจัดทาทะเบียนคุม
4.11
พัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
12) การจัดทาทะเบียนคุม
3.83
วัสดุสิ้นเปลือง
ค่าเฉลี่ยรวม

3.69

เจ้ าพนักงานการเงินและ เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี
บัญชี
ระดับ
ระดับ
SD. ความ  SD.
ความ

คิดเห็น
คิดเห็น

นักวิชาการการเงินและ
บัญชี
ระดับ
SD.
ความ

คิดเห็น

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี
ระดับ
SD. ความ

คิดเห็น

SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

0.705

มาก

4.06 0.899

มาก

3.62 0.650

มาก

3.44 0.856

มาก

3.50

0.548

มาก

0.767

มาก

3.94 0.827

มาก

3.69 0.630

มาก

3.50 0.786

มาก

4.00

0.894

มาก

0.575

มาก

3.94 0.966

มาก

3.77 0.599

มาก

3.56 0.856

มาก

3.83

0.753

มาก

0.732

มาก

4.06 0.966

มาก

3.77 0.599

มาก

3.56 0.856

มาก

3.83

0.753

มาก

0.758

มาก

4.18 0.951

มาก

3.38 0.870 ปานกลาง 3.67 0.840

มาก

4.00

0.894

มาก

0.786

มาก

3.88 0.993

มาก

3.46 0.877

มาก

3.61 0.778

มาก

4.00

0.894

มาก

0.666

มาก

3.99 0.892

มาก

3.65 0.672

มาก

3.56 0.804

มาก

3.82

0.645

มาก
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จากตารางที่ 21 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่มีตาแหน่งเป็ นหัวหน้าส่วนการคลัง มีความ
คิด เห็น เกี่ ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัด ทาทะเบี ยนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 3.69) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งเป็ น
หัวหน้าส่วนการคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็นเรื่ อง ความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทา
ทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การ
จัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาทะเบียนคุม
ฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาทะเบีย นลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทา
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาทะเบียนรายรับ การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัด
ทาใบนาส่งเงิน การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค (  = 4.11,3.94,3.83,3.78,3.72,3.72,3.67,3.61,3.56,3.50,
3.44,3.44) ตามลาดับ
บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ มี ต าแหน่ งเป็ นเจ้า พนัก งานการเงิ น และบัญ ชี มี ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.99)
ดังนั้น จึ งสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วนการคลัง ที่ตอบแบบสอบถามที่ มีตาแหน่ งเป็ นเป็ นเจ้า
พนักงานการเงินและบัญชี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทา
ทะเบียนคุมเช็ค การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การ
จัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาทะเบียนรายรับ การจัดทา
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ
การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาใบนาส่ ง
เงิ น การจัด ท าทะเบี ย นคุ ม วัส ดุ สิ้ น เปลื อ ง (  = 4.18,4.06,4.06,4.00,4.00,4.00,3.94,3.94,3.94,3.94,
3.88,3.88) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีตาแหน่งเป็ นเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.65 ) ดังนั้น
จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่ งเป็ นเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็นเรื่ อง ความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก จานวน 11 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การ
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จัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การ
จัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาทะเบียน
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม การ
จัดทาทะเบียนรายรับ การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจัดทาใบนาส่งเงิน การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุ
สิ้นเปลือง (  = 3.85,3.85,3.77,3.77,3.69,3.69,3.62,3.62,3.62,3.54,3.46) ตามลาดับ รองลงมาความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง จานวน 1 ข้อ คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ (  = 3.38)
บุคลากรส่วนการคลังที่มีตาแหน่งเป็ นนักวิชาการการเงินและบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.56) ดังนั้น
จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่งเป็ นนักวิชาการการเงิน
และบัญชี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็นเรื่ อง ความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้
จ่ายจากเงิ นสะสม การจัด ทาทะเบี ยนคุ มพัสดุ ค รุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทาทะเบี ยนคุ มฎี ก าเบิ ก เงิ น ตาม
งบประมาณรายจ่ าย การจัด ทาทะเบี ย นรายจ่ ายตามงบประมาณ การจัด ท าทะเบี ยนคุ ม วัส ดุ
สิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียนรายรับ การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาใบผ่านรายการ
บัญชีมาตรฐาน การจัดทาใบนาส่งเงิน การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนลูกหนี้
เงิ น ยืมเงิ น งบประมาณ การจัดทาทะเบี ยนคุมเช็ค (  = 3.67,3.67,3.61,3.61,3.61,3.56,3.56,3.56,
3.50,3.50,3.50,3.44) ตามลาดับ
บุค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ มีต าแหน่ งเป็ นผูช้ ่ ว ยนัก วิชาการคลัง /การเงิ น และบัญชี มีค วาม
คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ความต้ อ งการพัฒ นาความรู้ ใ นการจัด ท าทะเบี ย น โดยภาพรวม อยู่ ใ น
ระดับมาก (  = 3.82) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วนการคลัง ที่ตอบแบบสอบถามที่มี
ตาแหน่ งเป็ นผูช้ ่ วยนัก วิชาการคลัง /การเงิน และบัญชี มีค วามต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัดทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ าความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้
จ่ายจากเงิน สะสม การจัดทาทะเบีย นลูก หนี้ เงิ นยืมเงินงบประมาณ การจัดทาทะเบี ยนคุมพัสดุ
ครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียน
รายจ่ ายตามงบประมาณ การจัด ทาใบผ่านรายการบัญ ชีทั่ว ไป การจัด ทาใบผ่านรายการบัญชี
มาตรฐาน การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทาใบนาส่ งเงิน การ
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จัดท าทะเบียนรายรับ การจัดท าทะเบี ยนคุมเช็ค (  = 4.00,4.00,4.00,4.00,3.83,3.83,3.83,3.83,3.67,
3.67,3.67,3.50 ) ตามลาดับ
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางาน
9-12 ปี
มากกว่า 12 ปี
ประสบการณ์การทางาน
1-4 ปี
5-8 ปี
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
SD. ความ 
SD. ความ 
SD. ความ  SD.
ความ
ในการจัดทาทะเบียน

คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
1) การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับ
3.85 0.834 มาก 3.67 0.702 มาก 3.83 0.577 มาก 3.61 0.916
มาก
อนุ มตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม
2) การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม
3.77 0.863 มาก 3.75 0.676 มาก 3.92 0.515 มาก 3.50 0.923
มาก
งบประมาณรายจ่าย
3.69 0.788 มาก 3.46 0.658 มาก 3.75 0.622 มาก 3.21 0.787 ปานกลาง
3) การจัดทาใบนาส่ งเงิน
3.73 0.827 มาก 3.50 0.834 มาก 3.83 0.577 มาก 3.32 0.819 ปานกลาง
4) การจัดทาทะเบียนรายรับ
3.77 0.765 มาก 3.63 0.824 มาก 3.92 0.515 มาก 3.36 0.870 ปานกลาง
5) การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก
6) การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตาม
3.85 0.881 มาก 3.71 0.751 มาก 3.83 0.577 มาก 3.39 0.832 ปานกลาง
งบประมาณ
3.81 0.939 มาก 3.54 0.833 มาก 3.58 0.669 มาก 3.39 0.956 ปานกลาง
7) การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค
8) การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงิน
3.85 0.925 มาก 3.50 0.722 มาก 3.75 0.452 มาก 3.36 0.989 ปานกลาง
งบประมาณ
3.85 0.967 มาก 3.75 0.794 มาก 3.75 0.452 มาก 3.50 0.923
มาก
9) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป
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ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามประสบการณ์การ
ทางาน (ต่อ)
ประสบการณ์การทางาน
9-12 ปี
มากกว่า 12 ปี
1-4 ปี
5-8 ปี
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ในการจัดทาทะเบียน
SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ  SD.
ความ

คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
10) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชี
3.88 0.993 มาก 3.71 0.806 มาก 3.83 0.577 มาก 3.50 1.000
มาก
มาตรฐาน
4.04 0.999 มาก 3.67 0.917 มาก 3.67 0.651 มาก 3.71 1.150
มาก
11) การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
12) การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง
ค่าเฉลีย่ รวม

4.00 0.980

มาก

3.54 0.833

มาก

3.75 0.622

มาก

3.50 1.106

มาก

3.84 0.897

มาก

3.62 0.779

มาก

3.78 0.567

มาก

3.45 0.939

มาก
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จากตารางที่ 22 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่มีประสบการณ์การทางาน 1-4 ปี มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒ นาความรู้ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
(  = 3.84 ) ดัง นั้ นจึ ง สามารถสรุ ปได้ว่ า บุ ค ลากรส่ วนการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามที่ มี
ประสบการณ์การทางาน 1-4 ปี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทา
ทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่
ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจัดทาทะเบียน
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดทา
ทะเบียนรายรับ การจัด ทาใบนาส่ งเงิ น (  = 4.04,4.00,3.88,3.85,3.85,3.85,3.85,3.81,3.77,3.77,
3.73,3.69) ตามลาดับ
บุค ลากรส่ ว นการคลัง ที่มีประสบการณ์ ก ารทางาน 5-8 ปี มีค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.62 ) ดังนั้นจึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางาน 5-8 ปี มี
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่ า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
ทะเบี ย นอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ข้อ โดยอัน ดับ แรก คื อ การจัด ท าทะเบี ย นคุ ม ฎี ก าเบิ ก เงิ น ตาม
งบประมาณรายจ่าย การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้จ่ายจากเงิน
สะสม การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนคุม
เช็ค การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง การจัดทาทะเบียนลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทา
ทะเบี ยนรายรั บ การจัด ท าใบน าส่ ง เงิ น (  = 3.75,3.75,3.71,3.71,3.67,3.67,3.63,3.54,3.54,3.50,
3.50,3.46) ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลังที่มีประสบการณ์การทางาน 9-12 ปี มีความคิด เห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.78) ดังนั้นจึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางาน 9-12 ปี
มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็น เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบี ย นอยู่ใ นระดับ มากทุ ก ข้อ โดยอัน ดับ แรก คื อ การจัด ทาทะเบี ย นคุ ม ฎี ก าเบิ ก เงิ น ตาม
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งบประมาณรายจ่าย การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิ
ให้จ่ายจากเงิ นสะสม การจัดทาทะเบี ยนรายรับ การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การ
จัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน การจัดทาทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาใบ
ผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัด ทาใบนาส่ งเงิน การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุ สิ้นเปลือง การจัดทา
ทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทาทะเบี ยนคุมเช็ค (  = 3.92,3.92,3.83,3.83,3.83,3.83,3.75,3.75,
3.75,3.75,3.67,3.58) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีประสบการณ์การทางานมากว่า 12 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 3.45) ดังนั้นจึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า
12 ปี มีความต้องพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็น เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทา
ทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก จานวน 6 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การ
จัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม
งบประมาณรายจ่าย การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
การจัด ทาทะเบี ย นคุ มวัสดุ สิ้น เปลือง (  = 3.71,3.61,3.50,3.50,3.50,3.50) ตามลาดับ รองลงมา
ความความคิ ดเห็ น อยู่ในระดับปานกลาง จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ การจัด ทาทะเบี ยนรายจ่ายตาม
งบประมาณ การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค การจัดทาทะเบี ยนคุมเงินรับฝาก การจัดทาทะเบียนลูกหนี้
เงินยืมเงินงบประมาณ การจัดทาทะเบียนรายรับการจัดทาใบนาส่ งเงิน (  = 3.39,3.39,3.36,3.36,
3.32,3.21) ตามลาดับ
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ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกีย่ วกับความต้ องการในการพัฒนา
ความรู้ทางบัญชี เรื่อง ความรู้ที่ต้องการพัฒนาในการจัดทารายงานโดยภาพรวม
จากความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับความต้องการในการพัฒ นาความรู้ ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ ที่
ต้องการพัฒนาในการจัดทารายงานโดยภาพรวม สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน
ผลการวิเคราะห์
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน
ระดับความ
SD.

คิดเห็น
1) การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด
3.84 0.873
มาก
3.79 0.930
มาก
2) การจัดทารายงานกระแสเงินสด
3.96 0.820
มาก
3) การจัดทางบทดลอง
3.88 0.885
มาก
4) การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
3.80 0.851
มาก
5) การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค
6) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตาม
3.88 0.846
มาก
งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
3.91 0.816
มาก
7) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย
มาก
8) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ 3.88 0.859
9) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณ 3.87 0.767
มาก
รายจ่าย
10) การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
3.98 0.834
มาก
3.99 0.786
มาก
11) การจัดทางบทรัพย์สิน
3.94 0.866
มาก
12) การจัดทางบหนี้สิน
3.96 0.778
มาก
13) การจัดทางบเงินสะสม
3.88 0.859
มาก
14) การจัดทารายละเอียดลูกหนี้
3.84 0.763
มาก
15) การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับตามแผนงาน
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ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน (ต่อ)
ผลการวิเคราะห์
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน
ระดับความ
SD.

คิดเห็น
16) การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงิน 3.90 0.765
มาก
รายรับตามแผนงานรวม
17) การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงิน
3.82 0.743
มาก
สะสม
18) การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน
3.89 0.785
มาก
19) การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ
3.93 0.776
มาก
20) การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับ
3.93 0.761
มาก
และเงินสะสม
ค่าเฉลีย่ รวม
3.89 0.818
มาก
จากตารางที่ 23 พบว่า บุคลากรส่วนการคลัง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.89 ) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วน
การคลังที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็น เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบแสดงฐานะ
การเงิน การจัดทางบเงินสะสม การจัดทางบทดลอง การจัดทางบหนี้ สิน การจัดทางบแสดงผล
การดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ
การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงิน
สะสม การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทา
รายละเอีย ดลูก หนี้ การจัด ทารายงานงบกระทบยอดเงิ นฝากธนาคาร การจัด ทากระดาษทาการ
กระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทารายงานกระแสเงินสด
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(  = 3.99,3.98,3.96,3.96,3.94,3.93,3.93,3.91,3.90,3.89,3.88,3.88,3.88,3.88,3.87,3.84,3.84,3.82,
3.80,3.79) ตามลาดับ แสดงตามแผนภูมิที่ 3 ดังนี้
แผนภูมทิ ี่ 3 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับความรู้ทตี่ ้องการพัฒนาในการจัดทารายงาน
3.93

ความรู ้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทารายงาน

20. การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงาน…
19. การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่าย…
18. การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน
17. การจัดทารายงานรายจ่ายในการ…
16. การจัดทารายงานรายจ่ายในการ…
15. การจัดทารายงานรายจ่ายในการ…
14. การจัดทารายละเอียดลูกหนี้
13. การจัดทางบเงินสะสม
12. การจัดทางบหนี้สิน
11. การจัดทางบทรัพย์สิน
10. การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
9. การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการ…
8. การจัดทากระดาษทาการกระทบยอด…
7. การจัดทากระดาษทาการกระทบยอด…
6. การจัดทากระดาษทาการกระทบยอด…
5. การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค
4. การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝาก…
3. การจัดทางบทดลอง
2. การจัดทารายงานกระแสเงินสด
1. การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด
ค่าเฉลี่ยรวม

3.89

3.82
3.90
3.84
3.84
3.88
3.96
3.94
3.99
3.98

3.87
3.88
3.91
3.88
3.80
3.88
3.96
3.79

3.84
3.89
คะแนนค่าเฉลี่ย
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จากแผนภูมทิ ี่ 3 พบว่า บุคลากรส่วนการคลัง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.89 ) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วน
การคลังที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็น เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบแสดงฐานะ
การเงิน การจัดทางบเงินสะสม การจัดทางบทดลอง การจัดทางบหนี้ สิน การจัดทางบแสดงผล
การดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ
การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงิน
สะสม การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทา
รายละเอีย ดลูก หนี้ การจัด ทารายงานงบกระทบยอดเงิ นฝากธนาคาร การจัด ทากระดาษทาการ
กระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทารายงานกระแสเงินสด
(  = 3.99,3.98,3.96,3.96,3.94,3.93,3.93,3.91,3.90,3.89,3.88,3.88,3.88,3.88,3.87,3.84,3.84,3.82,
3.80,3.79) ตามลาดับ
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ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ าง เรื่องความรู้ ที่ต้องการพัฒนาในการ
จัดทารายงาน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา ตาแหน่ งงาน
ประสบการณ์การทางาน

จากความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการ
พัฒนาในการจัดทารายงาน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ง
งาน ประสบการณ์การทางาน สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามเพศ
เพศ
ความรู ้ ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทารายงาน

1) การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด
2) การจัดทารายงานกระแสเงินสด
3) การจัดทางบทดลอง
4) การจัดทารายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร
5) การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค
6) การจัดทากระดาษทาการกระทบ
ยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่าย
จากรายรับ)
7) การจัดทากระดาษทาการกระทบ
ยอดรายจ่าย
8) การจัดทากระดาษทาการกระทบ
ยอดงบประมาณคงเหลือ
9) การจัดทากระดาษทาการกระทบ
ยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
10) การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน

ชาย


SD.

หญิง
ระดับ
ความ
คิดเห็น



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.75 0.965
3.67 1.073
3.83 0.937

มาก
มาก
มาก

3.86 0.864
3.81 0.913
3.97 0.805

มาก
มาก
มาก

3.67 1.073

มาก

3.91 0.856

มาก

3.58 0.793

มาก

3.83 0.859

มาก

3.42 0.900

มาก

3.95 0.820

มาก

3.67 0.985

มาก

3.95 0.788

มาก

3.67 0.985

มาก

3.91 0.840

มาก

3.50 0.798

มาก

3.92 0.752

มาก

3.83 1.115

มาก

4.00 0.790

มาก
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ตารางที่ 24 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับความต้องการ
พัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามเพศ (ต่อ)
เพศ
ชาย
หญิง
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ระดับ
ระดับความ
ในการจัดทารายงาน
SD.
SD. ความ


คิดเห็น
คิดเห็น
3.83 1.115
มาก
4.01 0.730 มาก
11) การจัดทางบทรัพย์สิน
3.75 1.138
มาก
3.97 0.821 มาก
12) การจัดทางบหนี้สิน
3.75 1.138
มาก
3.97 0.821 มาก
12) การจัดทางบหนี้สิน
3.75 1.055
มาก
3.99 0.730 มาก
13) การจัดทางบเงินสะสม
3.75 1.138
มาก
3.90 0.815 มาก
14) การจัดทารายละเอียดลูกหนี้
15) การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
ดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
3.67 0.778
มาก
3.87 0.762 มาก
ตามแผนงาน
16) การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
ดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
3.75 0.866
มาก
3.92 0.752 มาก
ตามแผนงานรวม
17) การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
3.67 0.778
มาก
3.85 0.740 มาก
ดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
18) การจัดทารายละเอียดประกอบงบ
3.67 0.985
มาก
3.92 0.752 มาก
การเงิน
19) การจัดทางบแสดงผลการ
3.83 0.937
มาก
3.95 0.754 มาก
ดาเนินงานจ่ายจากรายรับ
20) การจัดทางบแสดงผลการ
ดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและ 3.83 0.937
มาก
3.95 0.737 มาก
เงินสะสม
ค่าเฉลีย่ รวม
3.70 0.968
3.92 0.794 มาก
มาก
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จากตารางที่ 24 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่เป็ นเพศชาย มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.70 ) ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังเพศชายที่ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการ
จัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทา
รายงานอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทางบทดลอง การจัดทางบแสดงผลการ
ดาเนินงานจ่ายจากรายรับ การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม
การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงาน
ที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทางบเงินสะสม การ
จัดทางบหนี้สิน การจัดทารายละเอียดลูกหนี้ การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจาก
เงินรายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การ
จัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทารายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอน
งบประมาณรายจ่าย การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
(  = 3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.75,3.75,3.75,3.75,3.75,3.67,3.67,3.67,3.67,3.67,3.67,3.67,3.58,3.50,3.42)
ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่เป็ นเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ใน
การจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.92 ) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากร
ส่วนการคลังเพศหญิงที่ตอบแบบสอบถาม มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยู่ใน
ระดับมาก
เมื่อพิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบแสดงฐานะ
การเงิน การจัดทางบเงินสะสม การจัดทางบทดลอง การจัดทางบหนี้ สิน การจัดทางบแสดงผล
การด าเนิ น งานรวมจ่ ายจากรายรับและเงิน สะสม การจัด ทางบแสดงผลการดาเนิ นงานจ่ายจาก
รายรับ การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย
ตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
การจัด ทารายงานรายจ่ ายในการด าเนิ น งานที่ จ่ ายจากเงิ น รายรั บตามแผนงานรวม การจัด ท า
รายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การ
จัด ทารายงานงบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร การจัดทารายละเอีย ดลูกหนี้ การจัด ทารายงาน

104
รายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรั บ-จ่ายเงินสด การ
จัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทา
รายงานกระแสเงินสด (  = 4.01,4.00,3.99,3.97,3.97,3.95,3.95,3.95,3.95,3.92,3.92,3.92,3.91,3.91,
3.90,3.87,3.86,3.85,3.83,3.81) ตามลาดับ
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ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามอายุ
35 - 44 ปี
44 ปี ขึน้ ไป
อายุ
น้ อยกว่า 25 ปี
25 - 34 ปี
ความต้องการพัฒนาความรู้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ในการจัดทารายงาน
SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ

คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
4.00 0.816 มาก 3.88 0.960 มาก 3.81 0.821 มาก 3.81 0.873 มาก
1) การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด
4.00 0.816 มาก 3.88 1.023 มาก 3.78 0.832 มาก 3.62 0.973 มาก
2) การจัดทารายงานกระแสเงินสด
3) การจัดทางบทดลอง
4.00 0.816 มาก 3.97 0.918 มาก 3.81 0.821 มาก 4.14 0.655 มาก
4) การจัดทารายงานงบกระทบ
3.75 0.500 มาก 3.79 1.053 มาก 3.78 0.792 มาก 4.19 0.750 มาก
ยอดเงินฝากธนาคาร
4.00 0.816 มาก 3.91 0.980 มาก 3.66 0.745 มาก 3.81 0.814 มาก
5) การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค
6) การจัดทากระดาษทาการกระทบ 4.00 0.816 มาก 3.82 0.983 มาก 3.88 0.793 มาก 3.95 0.740 มาก
ยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่าย
จากรายรับ)
7) การจัดทากระดาษทาการกระทบ 3.75 0.500 มาก 3.91 0.914 มาก 3.81 0.780 มาก 4.10 0.768 มาก
ยอดรายจ่าย
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ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามอายุ (ต่อ)
35 - 44 ปี
44 ปี ขึน้ ไป
อายุ
น้ อยกว่ า 25 ปี
25 - 34 ปี
ความต้องการพัฒนาความรู ้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ในการจัดทารายงาน
SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ

คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
8) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอด
4.00 0.816 มาก
3.85 0.972 มาก 3.81 0.780 มาก 4.00 0.837 มาก
งบประมาณคงเหลือ
9) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการ 4.25 0.957 มาก
3.82 0.808 มาก 3.78 0.751 มาก 4.00 0.707 มาก
โอนงบประมาณรายจ่าย
ที่สุด
10) การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
4.00 0.816 มาก 3.94 0.933 มาก 3.75 0.762 มาก 4.38 0.669 มากที่สุด
3.75 0.500 มาก 3.97 0.883 มาก 3.81 0.780 มาก 4.33 0.577 มากที่สุด
11) การจัดทางบทรัพย์สิน
3.75 0.500 มาก 4.03 0.951 มาก 3.69 0.738 มาก 4.24 0.889 มากที่สุด
12) การจัดทางบหนี้สิน
3.75 0.500 มาก 3.97 0.883 มาก 3.84 0.723 มาก 4.14 0.727
มาก
13) การจัดทางบเงินสะสม
3.75 0.957 มาก 3.94 0.899 มาก 3.66 0.865 มาก 4.14 0.727
มาก
14) การจัดทารายละเอียดลูกหนี้
15) การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
4.00 0.816 มาก 3.97 0.770 มาก 3.69 0.738 มาก 3.86 0.793
มาก
ดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน
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ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามอายุ (ต่อ)
35 - 44 ปี
44 ปี ขึน้ ไป
อายุ
น้ อยกว่า 25 ปี
25 - 34 ปี
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความต้องการพัฒนาความรู้
SD. ความ
SD. ความ  SD. ความ  SD.
ความ


ในการจัดทารายงาน
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
16) การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
4.00 0.816 มาก 4.03 0.810 มาก 3.78 0.706 มาก 3.86 0.793 มาก
ดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงานรวม
17) การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
3.50 0.577 มาก 3.88 0.781 มาก 3.72 0.729 มาก 3.95 0.740 มาก
ดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
18) การจัดทารายละเอียดประกอบงบ
4.00 0.816 มาก
3.91 0.914 มาก 3.88 0.751 มาก 3.86 0.655 มาก
การเงิน
19) การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงาน 3.75 0.957 มาก
3.94 0.747 มาก 3.81 0.738 มาก 4.14 0.854 มาก
จ่ายจากรายรับ
20) การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงาน 3.75 0.957 มาก
4.00 0.791 มาก 3.78 0.659 มาก 4.10 0.831 มาก
รวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม
ค่าเฉลีย่ รวม
3.89 0.754 มาก 3.92 0.899 มาก 3.78 0.765 มาก 4.03 0.769 มาก
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จากตารางที่ 25 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่มีอายุนอ้ ยกว่า 25 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.89) ดังนั้น
จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ตอบแบบสอบถามที่ มีอายุน้อยกว่า 25 ปี มีค วาม
ต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยู่ในระดับมากที่ สุด จ านวน 1 ข้อ คือ การจัด ทากระดาษทาการกระทบยอดการโอน
งบประมาณรายจ่าย (  = 4.25) รองลง มาความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 19 ข้อ ได้แก่ การ
จัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทางบทดลอง การจัดทารายงาน
การจัดทาเช็ค การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การ
จัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
ดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การ
จัดทารายงานงบกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร การจัด ทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การ
จัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบหนี้ สิน การจัดทางบเงินสะสม การจัดทารายละเอียดลูก หนี้ การ
จัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานจ่ายจากรายรับ การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานรวมจ่ายจาก
รายรับและเงินสะสม การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม (  = 4.00,4.00,
4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,3.75,3.75,3.75,3.75,3.75,3.75,3.75,3.75,3.50) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีอายุ 25-34 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้
ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.92) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากร
ส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามที่ มีอายุ 25-34 ปี มีค วามต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทางบหนี้สิน การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานรวมจ่าย
จากรายรับและเงิน สะสม การจัด ทารายงานรายจ่ายในการด าเนิ น งานที่ จ่ายจากเงิน รายรั บตาม
แผนงาน การจัด ทางบทรั พย์สิน การจัด ทางบเงิ น สะสม การจัด ทางบทดลอง การจัด ทางบ
แสดงผลการด าเนิ น งานจ่ายจากรายรับ การจัด ทารายละเอียดลูกหนี้ การจัดทางบแสดงฐานะ
การเงิน การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน
การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานจ่ายจากเงินสะสม การ
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จัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทากระดาษทาการกระทบยอด
งบประมาณคงเหลือ การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่า ย การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทารายงานงบกระทบ
ยอดเงิ น ฝากธนาคาร (  = 4.03,4.03,4.00,3.97,3.97,3.97,3.97,3.94,3.94,3.94,3.91,3.91,3.91,3.88,
3.88,3.88,3.85,3.82,3.82,3.79) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีอายุ 35-44 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้
ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 3.78) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากร
ส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามที่ มีอายุ 35-44 ปี มีค วามต้องการพัฒ นาความรู้ ในการจัด ท า
รายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การ
จัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทางบเงิ นสะสม
การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานจ่ายจากรายรับ การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย
การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทารายงาน
รับ-จ่ายเงินสด การจัดทางบทดลอง การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงิน
สะสม การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทารายงานรายจ่าย
ในการด าเนิ น งานจ่ ายจากเงิ น สะสม การจัด ทางบหนี้ สิ น การจัด ท ารายงานรายจ่ า ยในการ
ดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทารายละเอียด
ลูก หนี้ (  = 3.88,3.88,3.84,3.81,3.81,3.81,3.81,3.81,3.81,3.78,3.78,3.78,3.78,3.78,3,75,3.72,3.69,
3.69,3.66,3.66) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีอายุ 44 ปี ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก (  = 4.03 ) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า
บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ 44 ปี ขึ้นไป มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการ
จัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 3 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทางบแสดงฐานะการเงิ น
การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบหนี้สิน (  = 4.38,4.33,4.24) ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็น
อยูใ่ นระดับมาก จานวน 17 ข้อ ได้แก่ การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทา
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งบทดลอง การจัด ทางบเงิ น สะสม การจัด ทารายละเอี ย ดลูก หนี้ การจัด ทางบแสดงผลการ
ดาเนินงานจ่ายจากรายรับ การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทางบแสดงผลการ
ด าเนิ น งานรวมจ่ า ยจากรายรั บและเงิ น สะสม การจัด ทากระดาษทาการกระทบยอดการโอน
งบประมาณรายจ่าย การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทากระดาษ
ทาการกระทบยอดรายจ่ ายตามงบประมาณ (จ่ ายจากรายรั บ ) การจัด ทารายงานรายจ่ ายในการ
ดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทารายงานรายจ่าย
ในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงิน
สด การจัด ท ารายงานกระแสเงิ น สด (  = 4.19,4.14,4.14,4.14,4.14, 4.10,4.10,4.00,4.00,3.95,3.95,
3.86,3.86,3.86,3.81,3.81,3.62) ตามลาดับ
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ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ม.6/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึน้ ไป
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความต้องการพัฒนาความรู้
SD.
ความ
SD. ความ 
SD. ความ  SD. ความ


ในการจัดทารายงาน
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
1) การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด 4.50 0.707 มากที่สุด 3.59 0.795 มาก 3.87 0.844 มาก 3.91 0.947 มาก
2) การจัดทารายงานกระแสเงินสด 4.50 0.707 มากที่สุด 3.53 0.800 มาก 3.79 0.875 มาก 3.88 1.053 มาก
4.50 0.707 มากที่สุด 3.65 0.702 มาก 3.95 0.837 มาก 4.09 0.843 มาก
3) การจัดทางบทดลอง
4) การจัดทารายงานงบกระทบ
3.50 0.707
มาก
3.59 0.795 มาก 3.89 0.894 มาก 4.03 0.918 มาก
ยอดเงินฝากธนาคาร
4.50 0.707 มากที่สุด 3.88 0.600 มาก 3.71 0.802 มาก 3.82 1.014 มาก
5) การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค
6) การจัดทากระดาษทาการกระทบ 4.50 0.707 มากที่สุด 3.59 0.712 มาก 3.87 0.875 มาก 4.00 0.866 มาก
ยอดรายจ่ายตามงบประมาณ
(จ่ายจากรายรับ)
7) การจัดทากระดาษทาการกระทบ 3.50 0.707
มาก
3.71 0.686 มาก 3.87 0.777 มาก 4.09 0.914 มาก
ยอดรายจ่าย
8) การจัดทากระดาษทาการกระทบ 4.00 1.414
มาก
3.65 0.786 มาก 3.84 0.789 มาก 4.03 0.951 มาก
ยอดงบประมาณคงเหลือ
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ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
(ต่อ)
วุฒิการศึกษา
ม.6/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึน้ ไป
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความต้องการพัฒนาความรู้
SD.
ความ
SD. ความ  SD. ความ  SD. ความ


ในการจัดทารายงาน
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
9) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอด
4.50 0.707 มากที่สุด 3.71 0.470 มาก 3.84 0.886 มาก 3.94 0.747 มาก
การโอนงบประมาณรายจ่าย
4.50 0.707 มากที่สุด 3.71 0.849 มาก 3.89 0.894 มาก 4.18 0.727 มาก
10) การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
4.00 0.000
มาก
3.82 0.809 มาก 3.95 0.868 มาก 4.12 0.696 มาก
11) การจัดทางบทรัพย์สิน
4.00 0.000
มาก
3.88 0.928 มาก 3.87 0.844 มาก 4.06 0.899 มาก
12) การจัดทางบหนี้สิน
4.50 0.707 มากที่สุด 3.59 0.618 มาก 3.92 0.850 มาก 4.15 0.712 มาก
13) การจัดทางบเงินสะสม
4.50 0.707 มากที่สุด 3.82 0.728 มาก 3.66 0.966 มาก 4.12 0.740 มาก
14) การจัดทารายละเอียดลูกหนี้
15) การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่ 4.50 0.707 มากที่สุด 3.71 0.686 มาก 3.79 0.811 มาก 3.94 0.747 มาก
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
16) การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่ 4.50 0.707 มากที่สุด 3.88 0.857 มาก 3.84 0.754 มาก 3.94 0.747 มาก
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
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ตารางที่ 26 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา
(ต่อ)
วุฒิการศึกษา
ม.6/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท ขึน้ ไป
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความต้องการพัฒนาความรู้
SD.
ความ
SD. ความ 
SD. ความ  SD. ความ


ในการจัดทารายงาน
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
17) การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
4.00 0.000
มาก
3.71 0.686 มาก 3.71 0.768 มาก 4.00 0.750 มาก
ดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
18) การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน 4.50 0.707 มากที่สุด 3.82 0.728 มาก 3.74 0.860 มาก 4.06 0.704 มาก
19) การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่าย 4.50 0.707 มากที่สุด 3.76 0.664 มาก 3.76 0.786 มาก 4.18 0.769 มาก
จากรายรับ
20) การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานรวม 4.50 0.707 มากที่สุด 3.88 0.781 มาก 3.71 0.732 มาก 4.18 0.727 มาก
จ่ายจากรายรับและเงินสะสม
4.30 0.636 มากที่สุด 3.72 0.734 มาก 3.82 0.836 มาก 4.04 0.824 มาก
ค่าเฉลีย่ รวม
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จากตารางที่ 26 พบว่า บุ ค ลากรส่ วนการคลัง ที่มีวุฒิ การศึกษาระดับ ม.6/ปวช. มีค วาม
คิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
(  = 4.30) ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับ ม.6/ปวช. มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยู่ในระดับมากที่สุด จานวน 14 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด
การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทางบทดลอง การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทางบเงินสะสม
การจัดทารายละเอียดลูกหนี้ การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทา
รายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานจ่ายจากรายรับ การจัดทางบ
แสดงผลการดาเนิ นงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม (  = 4.50,4.50,4.50,4.50,4.50,4.50,4.50,
4.50,4.50,4.50,4.50,4.50,4.50,4.50) ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก จานวน 6 ข้อ
ได้แก่ การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบหนี้ สิน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานจ่าย
จากเงิ น สะสม การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัด ทารายงานงบ
กระทบยอดเงิ น ฝากธนาคาร การจัด ท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ า ย (  = 4.00,
4.00,4.00,4.00,3.50,3.50) ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลัง ที่มีวุฒิ การศึกษาระดับ ปวส./อนุ ปริ ญญา มีความคิด เห็ นเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.72) ดังนั้น จึง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามที่ มีวุ ฒิ ก ารศึก ษาระดับ ปวส./
อนุปริ ญญา มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทางบ
แสดงผลการด าเนิ น งานรวมจ่ ายจากรายรั บและเงิ น สะสม การจัด ทารายงานรายจ่ ายในการ
ดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทางบหนี้สิน การจัดทารายละเอียดลูกหนี้
การจัด ท ารายละเอียดประกอบงบการเงิ น การจัด ทางบทรั พย์สิน การจัด ทางบแสดงผลการ
ดาเนินงานจ่ายจากรายรับ การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การ
จัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดทางบ
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แสดงฐานะการเงิน การจัดทางบทดลอง การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
การจัดทางบเงิน สะสม การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ ายตามงบประมาณ (จ่ายจาก
รายรับ) การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การ
จัดทารายงานกระแสเงินสด (  = 3.88,3.88,3.88,3.88,3.82,3.82,3.82,3.76,3.71,3.71,3.71,3.71,3.71,
3.65,3.65,3.59,3.59,3.59,3.59,3.53) ตามลาดับ
บุค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ มีวุฒิ ก ารศึก ษาระดับปริ ญญาตรี มีความคิด เห็ น เกี่ ยวกับความ
ต้องการพัฒ นาความรู้ ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.82) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่ มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มี
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทางบทดลอง การจัดทางบทรัพย์สิน การ
จัด ทางบเงิ น สะสม การจัด ทารายงานงบกระทบยอดเงิ น ฝากธนาคาร การจัด ทางบแสดงฐานะ
การเงิน การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทางบ
หนี้สิน การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทา
รายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงินรายรั บตามแผนงาน การจัด ทารายงาน
กระแสเงินสด การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ การจัดทารายละเอียดประกอบ
งบการเงิน การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจัดทารายงาน
รายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทารายละเอียด
ลูก หนี้ (  = 3.95,3.95,3.92,3.89,3.89,3.87,3.87,3.87,3.87,3.84,3.84,3.84,3.79,3.79,3.76,3.74,3.71,
3.71,3.71,3.66 ) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท ขึ้นไป มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.04 ) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาโท ขึ้น
ไป มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทางบ
แสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานจ่าย
จากรายรับ การจัดทางบเงินสะสม การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทารายละเอียดลูกหนี้ การจัดทา
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งบทดลองการจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน
การจัดทางบหนี้สิน การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การ
จัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค (  =
4.18,4.18,4.18,4.15,4.12,4.12,4.09,4.09,4.06,4.06,4.03,4.03,4.00,4.00,3.94,3.94,3.94,3.91,3.88, 3.82)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามสาขาวิชาที่สาเร็ จ
การศึกษา
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
ความต้องการพัฒนาความรู ้
ในการจัดทารายงาน
1) การจัดทารายงานรับจ่ายเงินสด
2) การจัดทารายงานกระแส
เงินสด
3) การจัดทางบทดลอง
4) การจัดทารายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร
5) การจัดทารายงานการจัด
ทาเช็ค
6) การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

การบัญชี

การเงิน

ระดับ
SD. ความ  SD.

คิดเห็น
3.89 0.816 มาก 4.00 0.000

ระดับ
ความ
คิดเห็น
มาก

บริ หารธุรกิจ
รั ฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ระดับ
ระดับ
ระดับ
SD. ความ  SD.
ความ
SD.
ความ


คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
3.81 0.602 มาก 3.00 1.732 ปานกลาง 3.67 2.309
มาก

3.85 0.856

มาก

3.25 0.500 ปานกลาง 3.76 0.625

มาก

2.67 1.528 ปานกลาง 3.67 2.309

มาก

3.94 0.787
3.80 0.855

มาก
มาก

4.25 0.500 มากที่สุด 3.90 0.539
4.25 0.500 มากที่สุด 4.00 0.632

มาก
มาก

3.00 1.732 ปานกลาง 4.33 1.155
2.67 1.528 ปานกลาง 4.33 1.155

มากที่สุด
มากที่สุด

3.85 0.711

มาก

4.50 0.577 มากที่สุด 3.67 0.658

มาก

2.67 1.528 ปานกลาง 3.67 2.309

มาก

3.91 0.784

มาก

3.75 0.957

มาก

2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732

มาก

มาก

3.95 0.590
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ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามสาขาวิชาที่สาเร็ จ
การศึกษา (ต่อ)
บริ หารธุรกิจ
รั ฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ความต้องการพัฒนาความรู ้
SD. ความ  SD.
ความ
SD. ความ  SD. ความ 
SD. ความ


ในการจัดทารายงาน
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
7) การจัดทากระดาษทาการ 3.89 0.744 มาก 4.25 0.500 มากที่สุด 3.90 0.625 มาก 2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732 มาก
กระทบยอดรายจ่าย
8) การจัดทากระดาษทาการ 3.83 0.818 มาก 4.00 0.816
มาก
3.95 0.590 มาก 2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732 มาก
กระทบยอดงบประมาณ
คงเหลือ
9) การจัดทากระดาษทาการ
3.74 0.705 มาก 4.25 0.500 มากที่สุด 4.00 0.837 มาก 3.33 1.155 ปาน 4.33 1.155 มาก
กระทบยอดการโอน
กลาง
ที่สุด
งบประมาณรายจ่าย
10) การจัดทางบแสดงฐานะ 3.91 0.830 มาก 4.50 1.000 มากที่สุด 3.90 0.700 มาก 3.33 1.155 ปาน 4.33 1.155 มาก
การเงิน
กลาง
ที่สุด
11) การจัดทางบทรัพย์สิน
3.89 0.769 มาก 4.50 1.000 มากที่สุด 4.00 0.632 มาก 3.33 1.155 ปาน 4.33 1.155 มาก
กลาง
ที่สุด
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา

การบัญชี

การเงิน
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ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามสาขาวิชาที่สาเร็ จ
การศึกษา (ต่อ)

12) การจัดทางบหนี้สิน

ระดับ
ระดับ
SD. ความ  SD. ความ

คิดเห็น
คิดเห็น
3.87 0.802 มาก 4.50 1.000 มากที่สุด

บริ หารธุรกิจ
ระดับ
SD. ความ

คิดเห็น
3.95 0.669 มาก

13) การจัดทางบเงินสะสม

3.89 0.769

มาก

4.25 0.500 มากที่สุด

3.90

0.700

14) การจัดทารายละเอียด
3.87 0.825
ลูกหนี้
15) การจัดทารายงานรายจ่าย
3.80 0.737
ในการดาเนินงานที่จ่ายจาก
เงินรายรับตามแผนงาน
16) การจัดทารายงานรายจ่าย 3.89 0.769
ในการดาเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับตาม
แผนงานรวม

มาก

4.50 1.000 มากที่สุด

3.67

0.796

มาก

5.00 0.000 มากที่สุด

3.76

0.700

มาก

4.75 0.500

สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
ความต้องการพัฒนาความรู ้
ในการจัดทารายงาน

การบัญชี

การเงิน

มาก
ที่สุด

3.81 0.680

รั ฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ระดับ
ระดับ
SD.
ความ
SD.
ความ


คิดเห็น
คิดเห็น
3.33 1.155 ปาน 3.67 2.309 มาก
กลาง
มาก 3.33 1.155 ปาน 4.33 1.155 มาก
กลาง
ที่สุด
มาก 3.67 1.528 มาก 4.33 1.155 มาก
ที่สุด
มาก 3.00 1.000 ปาน 4.33 1.155 มาก
กลาง
ที่สุด

มาก

3.00 1.000 ปานกลาง 4.33 1.155 มากที่สุด
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ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามสาขาวิชาที่สาเร็ จ
การศึกษา (ต่อ)
สาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษา
ความต้องการพัฒนาความรู ้
ในการจัดทารายงาน
17) การจัดทารายงานรายจ่าย
ในการดาเนินงานจ่ายจาก
เงินสะสม
18) การจัดทารายละเอียด
ประกอบงบการเงิน
19) การจัดทางบแสดงผลการ
ดาเนินงานจ่ายจากรายรับ
20) การจัดทางบแสดงผลการ
ดาเนินงานรวมจ่ายจาก
รายรับและเงินสะสม
ค่ าเฉลี่ยรวม

การบัญชี

การเงิน

บริ หารธุรกิจ
รั ฐประศาสนศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
SD. ความ  SD. ความ
SD. ความ  SD.
ความ
SD.
ความ



คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
3.81 0.729 มาก 4.25 0.957 มากที่สุด 3.76 0.700 มาก 3.00 1.000 ปานกลาง 4.33 1.155 มากที่สุด

3.87 0.825

มาก

3.75 0.500

มาก

3.90 0.768

มาก

3.33 1.155 ปานกลาง 4.67 0.577 มากที่สุด

3.83 0.746

มาก

4.50 0.577 มากที่สุด 3.86 0.727

มาก

3.33 1.155 ปานกลาง 4.67 0.577 มากที่สุด

3.83 0.746

มาก

4.50 0.577 มากที่สุด 3.86 0.655

มาก

3.33 1.155 ปานกลาง 4.67 0.577 มากที่สุด

3.86 0.781

มาก

4.28 0.623 มากที่สุด 3.87 0.671

มาก

3.07 1.320 ปานกลาง 4.20 1.386 มากที่สุด
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จากตารางที่ 27 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความ
คิ ด เห็ น เกี่ ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัด ทารายงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 3.86) ดังนั้น จึ งสามารถสรุ ปได้ว่า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามที่ สาเร็ จ
การศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อโดยอันดับแรก คือ การจัดทางบทดลอง การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบเงินสะสม การจัดทา
รายงานรายจ่ ายในการดาเนิ น งานที่จ่ ายจากเงิ นรายรั บตามแผนงานรวม การจัดทารายงานรับ จ่ายเงินสด การจัดทางบหนี้ สิน การจัดทารายละเอียดลูกหนี้ การจัดทารายละเอียดประกอบงบ
การเงิน การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทางบแสดงผล
การดาเนิ น งานจ่ายจากรายรั บ การจัด ทางบแสดงผลการดาเนิ นงานรวมจ่ ายจากรายรับและเงิ น
สะสม การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
ดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารการ จัดทากระดาษทาการกระทบยอด
การโอนงบประมาณรายจ่าย (  = 3.94,3.91,3.91,3.89,3.89,3.89,3.89,3.89,3.87,3.87,3.87,3.85,
3.85,3.83,3.83,3.83,3.81,3.80,3.80,3.74) ตามลาดับ
บุค ลากรส่ ว นการคลังที่ สาเร็ จ การศึกษาสาขาวิชาการเงิ น มีความคิ ดเห็ น เกี่ ยวกับความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด (  = 4.28) ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาการเงิน มี
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 15 ข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
ดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจาก
เงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงาน
จ่ายจากรายรับ การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจัดทา
งบแสดงฐานะการเงิน การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบหนี้ สิน การจัดทารายละเอียดลูกหนี้
การจัดทางบทดลอง การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดรายจ่าย การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจัดทา
งบเงินสะสม การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานจ่ายจากเงิ นสะสม (  = 5.00,4.75,4.50,
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4.50,4.50,4.50,4.50,4.50,4.50, 4.25,4.25,4.25,4.25,4.25,4.25) ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก จานวน 4 ข้อ ได้แก่ การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทากระดาษทาการกระทบ
ยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทากระดาษทาการกระทบ
ยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) (  = 4.00,4.00,3.75,3.75) ตามลาดับ และความ
คิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง มีจานวน 1 ข้อ คือ การจัดทารายงานกระแสเงินสด (  = 3.25)
บุคลากรส่วนการคลังที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาบริ หารธุรกิจมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.87) ดังนั้นจึงสามารถ
สรุ ปได้ว่า บุ คลากรส่ วนการคลัง ที่ตอบแบบสอบถามที่ สาเร็ จการศึกษาสาขาบริ หารธุ รกิ จ มีความ
ต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อโดยอันดับแรก คือ การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทางบหนี้สิน การจัดทางบทดลอง การจัดทากระดาษทา
การกระทบยอดรายจ่าย การจัดทางบแสดงฐานะ การเงิน การจัดทางบเงิน สะสม การจัด ทา
รายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานรวมจ่ายจากรายรับและเงิน
สะสม การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การ
จัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทารายงาน
กระแสเงินสด การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การ
จัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสมการจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทา
รายละเอียดลูกหนี้ (  = 4.00,4.00,4.00,3.95,3.95,3.95,3.90,3.90,3.90,3.90,3.90,3.86,3.86,3.81,
3.81,3.76,3.76,3.76,3.67,3.67) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่สาเร็ จการศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.07)
ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยู่ในระดับปานกลาง ทุ กข้อโดยอันดับแรก คือ การจัด ทารายละเอียดลูกหนี้ การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทา
งบทรัพย์สิน การจัดทางบหนี้สิน การจัดทางบเงินสะสม การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน
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การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานจ่ายจากรายรับ การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานรวมจ่าย
จากรายรั บและเงิ น สะสม การจัด ทารายงานรายจ่ายในการด าเนิ น งานที่ จ่ ายจากเงิ นรายรับตาม
แผนงาน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทา
รายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทางบ
ทดลอง การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทา
รายงานการจัดทาเช็ค การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ าย การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณ
ค ง เ ห ลื อ (  = 3.67,3.33,3.33,3.33,3.33,3.33,3.33,3.33,3.33,3.00,3.00,3.00,3.00,3.00,2.67,2.67,
2.67, 2.67,2.67,2.67) ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลังที่ สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความคิ ดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒ นาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.20)
ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลัง ที่ตอบแบบสอบถามที่สาเร็ จการศึกษาสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด จานวน 13 ข้อโดยอันดับแรก คือ การจัดทารายละเอียดประกอบงบ
การเงิน การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงาน
รวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจัดทางบทดลอง การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจัดทางบแสดง
ฐานะการเงิน การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบเงินสะสม การจัดทารายละเอียดลูกหนี้ การ
จัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรายจ่าย
ในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงาน
จ่ ายจากเงิ น สะสม (  = 4.67,4.67,4.67,4.33,4.33,4.33,4.33,4.33,4.33,4.33,4.33,4.33,4.33)
ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก จานวน 7 ข้อ ได้แก่ การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย
การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัด
ทารายงานกระแสเงินสด การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทางบหนี้ สิน (  = 4.00,4.00,4.00,
3.67,3.67,3.67,3.67) ตามลาดับ
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ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน

ความต้องการพัฒนา
ความรู้ในการจัดทา
รายงาน
1) การจัดทารายงาน
รับ-จ่ายเงินสด
2) การจัดทารายงาน
กระแสเงินสด
3) การจัดทางบ
ทดลอง
4) การจัดทารายงาน
งบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร
5) การจัดทารายงาน
การจัดทาเช็ค

หัวหน้ าส่ วนการคลัง

เจ้ าพนักงานการเงินและ
บัญชี

เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

นักวิชาการการเงินและ
บัญชี

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.11

0.583

มาก

4.12

0.857

มาก

3.69

0.751

มาก

3.89

0.758

มาก

3.83 0.753

มาก

3.89

0.758

มาก

4.18

0.951

มาก

3.46

0.776

มาก

3.94

0.725

มาก

3.83 0.753

มาก

4.17

0.618

มาก

4.18

0.951

มาก

3.69

0.480

มาก

3.94

0.639

มาก

3.83 0.753

มาก

4.17

0.707

มาก

4.06

0.966

มาก

3.54

0.660

มาก

3.72

0.826

มาก

3.67 0.516

มาก

3.78

0.647

มาก

4.12

0.857

มาก

3.85

0.376

มาก

3.72

0.826

มาก

3.67 0.516

มาก



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น
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ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามตาแหน่งงาน
(ต่อ)
ตาแหน่ งงาน

ความต้องการพัฒนา
ความรู้ในการจัดทา
รายงาน

หัวหน้ าส่ วนการคลัง



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

เจ้ าพนักงานการเงินและ
บัญชี

เจ้ าหน้ าที่การเงินและบัญชี

นักวิชาการการเงินและ
บัญชี

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ระดับ
ความ
คิดเห็น



ระดับ
ความ
คิดเห็น

ระดับ
ความ
คิดเห็น

มาก

3.89

มาก

3.83 0.707

มาก

3.83 0.753

มาก

มาก

3.78 0.732

มาก

3.83 0.753

มาก



SD.



SD.

6) การจัดทากระดาษ 4.11 0.583 มาก 4.12 0.928 มาก 3.46 0.519
ทาการกระทบยอด
รายจ่ายตาม
งบประมาณ
(จ่ายจากรายรับ)
7) การจัดทากระดาษ
4.22 0.647 มาก 4.18 0.809 มาก 3.54 0.660
ทาการกระทบยอด
ที่สุด
รายจ่าย
8) การจัดทากระดาษ
4.11 0.758 มาก 4.18 0.809 มาก 3.54 0.776
ทาการกระทบยอด
งบประมาณคงเหลือ

SD.
0.758

มาก



SD.

3.83 0.753

มาก
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ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามตาแหน่ งงาน
(ต่อ)
ตาแหน่ งงาน

ความต้องการพัฒนา
ความรู้ในการจัดทา
รายงาน

หัวหน้าส่ วนการคลัง



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

9) การจัดทากระดาษ
ทาการกระทบยอด
การโอนงบประมาณ
รายจ่าย
10) การจัดทางบแสดง
ฐานะการเงิน
11) การจัดทางบ
ทรัพย์สิน
12) การจัดทางบหนี้สิน

4.00 0.594

มาก

13) การจัดทางบเงิน
สะสม

4.22 0.647 มากที่สุด

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี


SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและ
บัญชี


SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ผูช้ ่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี


SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.76 0.831

มาก

3.85 0.376

มาก

3.78 0.732

มาก

4.00 0.894

มาก

4.28 0.669 มากที่สุด

4.00 0.935

มาก

3.77 0.927

มาก

3.94 0.725

มาก

3.83 0.753

มาก

4.28 0.575 มากที่สุด

4.18 0.809

มาก

3.62 0.961

มาก

4.00 0.686

มาก

3.83 0.753

มาก

4.17 0.707

4.12 0.928

มาก

3.77 0.927

มาก

4.00 0.686

มาก

3.83 0.753

มาก

4.06 0.827

มาก

3.77 0.832

มาก

4.00 0.686

มาก

3.83 0.753

มาก

มาก
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ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามตาแหน่ งงาน
(ต่อ)
ตาแหน่ งงาน

ความต้องการพัฒนา
ความรู้ในการจัดทา
รายงาน
14) การจัดทา
รายละเอียดลูกหนี้
15) การจัดทารายงาน
รายจ่ายในการ
ดาเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับตาม
แผนงาน
16) การจัดทารายงาน
รายจ่ายในการ
ดาเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับตาม
แผนงานรวม

หัวหน้าส่ วนการคลัง

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นักวิชาการการเงินและ
บัญชี

ผูช้ ่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ระดับ
ความ
คิดเห็น

SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

4.33 0.767

มากที่สุด

3.88 0.928

มาก

3.69 0.947

มาก

3.89 0.758

มาก

3.83 0.753

มาก

4.06 0.725

มาก

3.88 0.857

มาก

3.85 0.689

มาก

3.78 0.647

มาก

3.83 0.753

มาก

4.06 0.725

มาก

4.12 0.928

มาก

3.85 0.689

มาก

3.89 0.583

มาก

3.83 0.753

มาก





SD.



SD.



SD.



SD.
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ตารางที่ 28 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามตาแหน่งงาน
(ต่อ)
ตาแหน่ งงาน

ความต้องการพัฒนา
ความรู้ในการจัดทา
รายงาน

หัวหน้าส่ วนการคลัง



SD.

17) การจัดทารายงาน
4.00 0.767
รายจ่ายในการ
ดาเนินงานจ่ายจากเงิน
สะสม
18) การจัดทารายละเอียด 4.11 0.676
ประกอบงบการเงิน
19) การจัดทางบแสดงผล 4.11 0.832
การดาเนินงานจ่ายจาก
รายรับ
20) การจัดทางบแสดงผล 4.11 0.758
การดาเนินงานรวมจ่าย
จากรายรับและเงิน
สะสม
4.11 0.687
ค่ าเฉลี่ยรวม

ระดับ
ความ
คิดเห็น

เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี


SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี



SD.

ระดับ
ความ
คิดเห็น

นักวิชาการการเงินและ
บัญชี

ผูช้ ่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ระดับ
ความ
คิดเห็น



SD.



SD.

มาก

3.82 0.883

มาก

3.69 0.751

มาก

4.06 0.539

มาก

3.83 0.753

มาก

มาก

4.18 0.951

มาก

3.77 0.599

มาก

3.83 0.857

มาก

3.83 0.753

มาก

มาก

4.00 0.866

มาก

3.85 0.689

มาก

4.00 0.686

มาก

3.83 0.753

มาก

มาก

4.06 0.899

มาก

3.85 0.689

มาก

3.94 0.639

มาก

3.83 0.753

มาก

มาก

4.06 0.889

มาก

3.70 0.704

มาก

3.89 0.710

มาก

3.83 0.736

มาก
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จากตารางที่ 28 พบว่าบุคลากรส่วนการคลังที่มีตาแหน่งหัวหน้าส่วนการคลังมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 4.11)
ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วนการคลัง ที่ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่ งหัวหน้าส่ วน
การคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยู่ในระดับมากที่ สุด จานวน 5 ข้อโดยอัน ดับแรก คือ การจัดทารายละเอีย ดลูก หนี้ การ
จัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การ
จัดทางบเงินสะสม (  = 4.33,4.28,4.28,4.22,4.22) ตามลาดับ รองลงมาความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
จานวน 15 ข้อได้แก่ การจัดทางบทดลอง การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การ
จัดทางบหนี้สิน การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานรวมจ่ายจากรายรับและเงิน
สะสม การจัด ทางบแสดงผลการดาเนิ น งานจ่ ายจากรายรับ การจัด ทารายงานรายจ่ ายในการ
ดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ น งานที่จ่ายจาก
เงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
การจัดทารายงานรายจ่ ายในการดาเนิ นงานจ่ายจากเงิ นสะสม การจัดทารายงานกระแสเงินสด
การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค (  = 4.17,4.17,4.17,4.11,4.11,4.11,4.11,4.11,4.11,4.06,4.06,4.00,
4.00,3.89,3.78) ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลังที่ มีตาแหน่ งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี มีความคิดเห็น เกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 4.06) ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่ งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมากทุกข้อโดยอันดับแรก คือ การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การ
จัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัด ทางบทรัพย์สิน การจัดทารายงาน
กระแสเงินสด การจัดทางบทดลอง การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทารายงาน
รับ-จ่ายเงินสด การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทางบหนี้สิน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทางบเงินสะสม การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานรวม
จ่ ายจากรายรั บและเงิ น สะสม การจัด ทารายงานงบกระทบยอดเงิ น ฝากธนาคาร การจัด ทางบ
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แสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทารายงานรายจ่าย
ในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทารายละเอียดลูกหนี้ การจัดทารายงาน
รายจ่ ายในการด าเนิ น งานจ่ ายจากเงิ น สะสม การจัด ท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอน
งบประมาณรายจ่าย (  = 4.18,4.18,4.18,4.18,4.18,4.18,4.12,4.12,4.12,4.12,4.12,4.06,4.06,4.06,4.00,
4.00,3.88,3.88,3.82,3.76) ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่มีตาแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.70) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุค ลากรส่ วนการคลัง ที่ต อบแบบสอบถามที่ มีตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่ก ารเงิ นและ
บัญชีมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทา
รายงานอยู่ในระดับมาก ทุ กข้อโดยอัน ดับแรก คือ การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงาน
ที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรายจ่ ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงินรายรับ
ตามแผนงานรวม การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ การจัดทางบแสดงผลการ
ดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทา
งบเงินสะสม การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทางบหนี้สิน การจัดทางบทดลองการจัดทา
รายงานรับ -จ่ายเงิ นสด การจัดทารายงานรายจ่ ายในการดาเนิ น งานจ่ายจากเงิ นสะสม การจัดทา
รายละเอียดลูกหนี้ การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การ
จัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรั บ) การจัดทารายงาน
กระแสเงินสด (  = 3.85,3.85,3.85,3.85,3.85,3.85,3.77,3.77,3.77,3.77,3.69,3.69,3.69,3.69,3.62,
3.54,3.54,3.54,3.46,3.46) ตามลาดับ
บุคลากรส่ ว นการคลัง ที่มีต าแหน่ งนัก วิชาการการเงิ นและบัญชี มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  = 3.89) ดังนั้นจึง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วนการคลัง ที่ตอบแบบสอบถามที่มีตาแหน่ งนักวิชาการการเงินและ
บัญชีมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อโดยอันดับแรก คือ การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานจ่าย
จากเงินสะสม การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบหนี้ สิน การจัดทางบเงินสะสม การจัดทางบ
แสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับ การจัดทางบทดลอง การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงาน
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รวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทารายงาน
รับ-จ่ายเงินสด การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การ
จัด ทารายละเอีย ดลูก หนี้ การจัด ท ากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ าย การจัด ทารายละเอีย ด
ประกอบงบการเงิน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการ
โอนงบประมาณรายจ่าย การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทารายงานการ
จัดทาเช็ค (  = 4.06,4.00,4.00,4.00,4.00,3.94,3.94,3.94,3.94,3.89,3.89,3.89,3.89,3.83,3.83,3.78,
3.78,3.78,3.72,3.72) ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลังที่ มีตาแหน่ งผูช้ ่วยนักวิชาการคลัง /การเงินและบัญชี มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.83)
ดัง นั้น จึ ง สามารถสรุ ปได้ว่ า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามที่ มี ต าแหน่ ง ผูช้ ่ ว ย
นักวิชาการคลัง/การเงินและบัญชี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยู่ในระดับ
มาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ดเห็น เรื่ อง ความรู้ ที่ต ้องการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อโดยอันดับแรก คือ การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอน
งบประมาณรายจ่าย การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทา
งบทดลอง การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การ
จัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบหนี้สิน การจัดทางบเงินสะสม
การจัดทารายละเอียดลูกหนี้ การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน การจัด ทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การ
จัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน
การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานจ่ายจากรายรับ การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานรวมจ่าย
จากรายรับและเงินสะสม การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทารายงานการ
จัดทาเช็ค (  = 4.00,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,3.83,
3.83,3.67,3.67) ตามลาดับ
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ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามประสบการณ์
การทางาน
9-12 ปี
มากกว่า 12 ปี
ประสบการณ์การทางาน
1-4 ปี
5-8 ปี
ความต้องการพัฒนาความรู้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ในการจัดทารายงาน
SD. ความ  SD. ความ 
SD. ความ  SD.
ความ

คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
1) การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด
4.00 0.894 มาก 3.88 0.797 มาก 3.67 0.492 มาก 3.75 1.041
มาก
2) การจัดทารายงานกระแสเงินสด
3.92 0.977 มาก 4.00 0.834 มาก 3.50 0.674 มาก 3.61 1.031
มาก
3) การจัดทางบทดลอง
3.96 0.958 มาก 4.04 0.690 มาก 3.75 0.622 มาก 3.96 0.881
มาก
4) การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝาก 3.81 0.939 มาก 3.96 0.908 มาก 3.75 0.622 มาก 3.93 0.940
มาก
ธนาคาร
5) การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค
3.88 0.909 มาก 3.92 0.717 มาก 3.92 0.515 มาก 3.57 0.997
มาก
6) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอด
3.96 0.999 มาก 4.04 0.624 มาก 3.83 0.577 มาก 3.68 0.945
มาก
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
7) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอด
3.92 0.845 มาก 4.08 0.654 มาก 3.92 0.515 มาก 3.75 1.005
มาก
รายจ่าย
8) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอด
3.92 0.891 มาก 4.04 0.751 มาก 4.00 0.426 มาก 3.64 1.026
มาก
งบประมาณคงเหลือ
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ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามประสบการณ์
การทางาน (ต่อ)
9-12 ปี
มากกว่า 12 ปี
ประสบการณ์การทางาน
1-4 ปี
5-8 ปี
ความต้องการพัฒนาความรู้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ในการจัดทารายงาน
SD. ความ  SD. ความ 
SD. ความ  SD.
ความ

คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
9) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการ 3.88 0.909 มาก 3.96 0.690 มาก 4.00 0.426 มาก 3.71 0.810
มาก
โอนงบประมาณรายจ่าย
10) การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
3.92 0.845 มาก 4.08 0.830 มาก 3.92 0.793 มาก 3.96 0.881
มาก
11) การจัดทางบทรัพย์สิน
3.96 0.774 มาก 4.17 0.702 มาก 3.83 0.937 มาก 3.93 0.813
มาก
12) การจัดทางบหนี้สิน
4.04 0.824 มาก 4.04 0.806 มาก 3.83 0.835 มาก 3.82 0.983
มาก
13) การจัดทางบเงินสะสม
4.00 0.800 มาก 4.00 0.834 มาก 3.83 0.577 มาก 3.93 0.813
มาก
14) การจัดทารายละเอียดลูกหนี้
3.92 0.891 มาก 3.79 0.779 มาก 3.75 0.965 มาก 3.96 0.881
มาก
15) การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
3.88 0.864 มาก 3.71 0.624 มาก 4.08 0.793 มาก 3.82 0.772
มาก
ดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน
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ตารางที่ 29 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามประสบการณ์
การทางาน (ต่อ)
9-12 ปี
มากกว่า 12 ปี
ประสบการณ์การทางาน
1-4 ปี
5-8 ปี
ความต้องการพัฒนาความรู้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ในการจัดทารายงาน
SD. ความ  SD. ความ 
SD. ความ  SD.
ความ

คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
คิดเห็น
16) การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงาน
ที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

3.96

0.871

มาก

3.83

0.637

มาก

4.08

0.793

มาก

3.82 0.772

มาก

17) การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
ดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
18) การจัดทารายละเอียดประกอบงบ
การเงิน
19) การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่าย
จากรายรับ
20) การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงาน
รวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม
ค่าเฉลีย่ รวม

3.85 0.784

มาก

3.79 0.658

มาก

4.00 0.853

มาก

3.75 0.752

มาก

4.04 0.871

มาก

3.79 0.721

มาก

3.92 0.669

มาก

3.82 0.819

มาก

3.92 0.845

มาก

3.88 0.741

มาก

4.17 0.718

มาก

3.89 0.786

มาก

3.96 0.871

มาก

3.83 0.702

มาก

4.17 0.718

มาก

3.89 0.737

มาก

3.94 0.878

มาก

3.94 0.735

มาก

3.90 0.676

มาก

3.81 0.884

มาก
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จากตารางที่ 29 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่ มีประสบการณ์การทางาน 1-4 ปี มีความ
คิด เห็ น เกี่ ยวกับความต้องการพัฒ นาความรู้ ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(  = 3.94) ดัง นั้ น จึ ง สามารถสรุ ปได้ว่ า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามที่ มี
ประสบการณ์การทางาน 1-4 ปี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยู่ในระดับมาก ทุ กข้อโดยอันดับแรก คือ การจัดทางบหนี้ สิน การจัดทารายละเอียด
ประกอบงบการเงิน การจัด ทางบเงิ นสะสม การจัด ทารายงานรั บ-จ่ ายเงิ น สด การจัดทางบ
ทรัพย์สิน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การ
จัดทางบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจัดทางบทดลอง การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ ายจากรายรับ ) การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดรายจ่าย การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจาก
รายรับ การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทารายละเอียดลูกหนี้ การ
จัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณ
รายจ่าย การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดทารายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร (  = 4.04,4.04,4.00,4.00,3.96,3.96,3.96,3.96,3.96,3.92,3.92,3.92,3.92,3.92,3.92,
3.88,3.88,3.88,3.85,3.81) ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลังที่ มีประสบการณ์ การทางาน 5-8 ปี มีค วามคิด เห็ นเกี่ย วกับความ
ต้องการพัฒ นาความรู้ ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.94) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางาน 5-8 ปี
มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อโดยอันดับแรก คือ การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทากระดาษทาการ
กระทบยอดรายจ่าย การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย
ตามงบประมาณ (จ่ ายจากรายรั บ ) การจัด ทางบทดลอง การจัด ทากระดาษทาการกระทบยอด
งบประมาณคงเหลือ การจัดทางบหนี้สิน การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทางบเงินสะสม
การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่ าย การจัดทารายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจาก
รายรับ การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงานรวม การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ น งานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม
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การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานจ่ายจากเงิน
สะสม การจัด ทารายละเอีย ดลูกหนี้ การจัด ทารายงานรายจ่ ายในการด าเนิ น งานที่ จ่ายจากเงิ น
รายรับตามแผนงาน (  = 4.17,4.08,4.08,4.04,4.04,4.04,4.04,4.00,4.00,3.96,3.96,3.92,3.88,3.88,3.83,3.83,
3.79,3.79,3.79,3.71) ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลังที่ มีประสบการณ์การทางาน 9-12 ปี มีความคิด เห็นเกี่ยวกับความ
ต้องการพัฒ นาความรู้ ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.90) ดังนั้น จึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางาน 9-12 ปี
มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก ทุกข้อโดยอันดับแรก คือ การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานจ่ายจาก
รายรับ การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจัดทารายงาน
รายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
ดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณ
คงเหลือ การจัด ทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจัด ทารายงาน
รายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทากระดาษทา
การกระทบยอดรายจ่าย การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทางบเงิน
สะสม การจัดทางบหนี้ สิน การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบทดลอง การจัดทารายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทารายละเอียดลูกหนี้ การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การ
จัดทารายงานกระแสเงินสด (  = 4.17,4.17,4.08,4.08,4.00,4.00,4.00,3.92,3.92,3.92,3.92,3.83,3.83,
3.83,3.83,3.75,3.75,3.75,3.67,3.50) ตามลาดับ
บุคลากรส่ วนการคลังที่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 12 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.81) ดังนั้น
จึ งสามารถสรุ ปได้ว่ า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามที่ มีประสบการณ์ ก ารทางาน
มากกว่า 12 ปี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ นเรื่ อง ความรู้ ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัด ทา
รายงานอยู่ในระดับมาก ทุกข้อโดยอัน ดับแรก คื อ การจัด ทางบทดลอง การจัดทางบแสดงฐานะ
การเงิน การจัดทารายละเอียดลูกหนี้ การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบเงินสะสม การจัดทา
รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและ
เงินสะสม การจัดทางบแสดงผลการดาเนิ นงานจ่ายจากรายรับ การจัดทารายงานรายจ่ายในการ
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ดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนิ นงานที่จ่ายจาก
เงินรายรับตามแผนงานรวม การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทางบหนี้ สิน การ
จัดทารายงานรายจ่ายในการด าเนิ น งานจ่ายจากเงินสะสม การจัดทากระดาษทาการกระทบยอด
รายจ่ายการจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณ
รายจ่าย การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดทารายงานกระแสเงินสด การจัดทารายงาน
การจัดทาเช็ค (  = 3.96,3.96,3.96,3.93,3.93,3.93,3.89,3.89,3.82,3.82,3.82,3.82,3.75,3.75,3.75,3.71,
3.68,3.64,3.61,3.57) ตามลาดับ
แผนภูมทิ ี่ 4 แสดงค่าเฉลีย่ ความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่อง
ความรู้ที่ต้องการพัฒนาในการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนและการจัดทารายงาน
โดยภาพรวม
3.8
3.9

3.81

ค่าเฉลี่ย

3.8

3.65

3.7
3.6
3.5
การบันทึกบัญชี

การจัดทาทะเบียน

การจัดทารายงาน

ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาทางบัญชี
จากแผนภูมิที่ 4 พบว่า บุค ลากรส่ ว นการคลังสังกัดองค์การบริ หารส่ ว นต าบล ในพื้น ที่
จังหวัดนนทบุรี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน โดยอันดับแรกคือ ด้านการจัดทารายงาน (  =3.89) รองลงมาคือ การบันทึก
บัญชีและการจัดทาทะเบียน (  =3.81,3.65) ตามลาดับ
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ตอนที่ 8 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับความต้องการพัฒนาด้ านอืน่ ๆ นาเสนอเป็ นภาพรวม
จากความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการพัฒนาด้านอื่น ๆ สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
ตารางที่ 30 แสดงจานวน ร้อยละ ของความรู้ดา้ นอื่น ๆ ที่ตอ้ งการพัฒนา
หัวข้อ
1) การจัดทางบประมาณ
2) การควบคุมภายใน
3) การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
4) ระบบบัญชี
5) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
6) ทักษะการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
7) ภาษาอังกฤษ
8) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รวม

จานวน (คน)
50
57
78
66
51
56
31
26
90

ร้อยละ
55.60
63.30
86.70
73.30
56.70
62.20
34.40
28.90
100.00

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 90 คน

จากตารางที่ 30 พบว่า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
ต้องการพัฒนาความรู้ในด้านอื่น ๆ เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี จานวน 78 คน
คิดเป็ นร้อยละ 86.70 รองลงมาคือ ระบบบัญชี จานวน 66 คน คิดเป็ นร้อยละ 73.30 การควบคุม
ภายใน จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.30 ทักษะการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ จานวน 56 คน
คิดเป็ นร้อยละ 62.20 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จ านวน 51 คน คิดเป็ นร้ อยละ 56.70 การ
จัดทางบประมาณ จานวน 50 คน คิดเป็ นร้อยละ 55.60 ภาษาอังกฤษ จานวน 31 คน คิดเป็ นร้อยละ
34.40 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 28.90

139
ตารางที่ 31 แสดงจานวน ร้อยละ ของวิธีการพัฒนาความรู้ ทางบัญชี
หัวข้อ
จานวน (คน)
1) การเข้ารับการอบรมสัมมนา
71
2) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
57
3) การขอคาปรึ กษาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
45
4) การศึกษาจากเพื่อนร่ วมงาน
25
5) การศึกษาด้วยตนเอง เช่น จากตารา จากเอกสาร
29
ระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง บทความงานวิจยั
6) การศึกษาดูงาน
40
7) การศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น
44
8) การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
28
รวม
90

ร้อยละ
78.90
63.30
50.00
27.80
32.20
44.40
48.90
31.10
100.00

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 90 คน

จากตารางที่ 31 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สนใจวิธีการ
พัฒนาความรู้ดว้ ยการเข้ารับการอบรมสัมมนา จานวน 71 คน คิดเป็ นร้อยละ 78.90 รองลงมา คือ
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จานวน 57 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.30 การขอคาปรึ กษาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
จานวน 45 คน คิดเป็ นร้อยละ 50.00 การศึกษาต่อเนื่ องหลักสูตรระยะสั้น จานวน 44 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 48.90 การศึกษาดูงาน จานวน 40 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.40 การศึกษาด้วยตนเอง เช่น จาก
ตารา จากเอกสารระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง บทความงานวิจยั จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ
32.20 การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จานวน 28 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.10 และการศึกษาจากเพื่อน
ร่ วมงาน จานวน 25 คน คิดเป็ นร้อยละ 27.80
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ตารางที่ 32 แสดงจานวน ร้อยละ ของวิธีที่สามารถพัฒนาความรู้ทางบัญชีอย่างได้ผลและมี
ประสิทธิภาพที่สุด
หัวข้อ
จานวน (คน)
ร้อยละ
1) การเข้ารับการอบรม สัมมนา
65
72.20
2) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
48
53.30
3) การขอรับการปรึ กษาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
33
36.70
4) การศึกษาจากเพื่อนร่ วมงาน
11
12.20
5) การศึกษาด้วยตนเอง เช่น จากตารา จากเอกสาร
16
17.80
ระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง บทความงานวิจยั
6) การศึกษาดูงาน
29
32.20
7) การศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น
38
42.20
8) การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
19
21.10
รวม
90
100.00
หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 90 คน

จากตารางที่ 32 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับวิธีที่สามารถพัฒนาความรู้ทางบัญชี อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพที่สุด คือ การเข้ารับการ
อบรม สัมมนาจานวน 65 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.20 รองลงมา คือ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ จานวน
48 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.30 การศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ
42.20 การขอรับการปรึ กษาจากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 33 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.70 การศึกษาดูงาน
จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.20 การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ
21.10 การศึกษาด้วยตนเองเช่น จากตารา จากเอกสารระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง บทความ
งานวิจยั จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.80 และการศึกษาจากเพื่อนร่ วมงาน จานวน 11 คน คิด
เป็ นร้อยละ 12.20
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ตารางที่ 33 แสดงจานวน ร้อยละ ของระยะเวลาที่เหมาะสมหากพัฒนาความรู้โดยการเข้ารับการอบรม
สัมมนา
ระยะเวลา
จานวน (คน)
ร้อยละ
1 วัน
1
1.10
2 วัน
4
4.40
3 วัน
38
42.20
4 วัน
4
4.40
5 วัน
41
45.60
1 เดือน
1
1.10
มากกว่า 5 วัน
1
1.10
รวม
90
100.00
จากตารางที่ 33 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความคิดเห็น
ว่าระยะเวลาที่เหมาะสมในการเข้ารั บการอบรม สัมมนา คื อ ระยะเวลา 5 วัน จ านวน 41 คน
คิดเป็ นร้อยละ 45.60 รองลงมาคือ 3 วัน จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.20 ระยะเวลา 2 วัน และ
4 วัน มีจานวนเท่ากัน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.40 และระยะเวลา 1 วัน 1 เดือน และมากกว่า 5 วัน มี
จานวน 1 คนเท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 1.10
ตารางที่ 34 แสดงจานวน ร้อยละ ของวันที่เหมาะสมในการฝึ กอบรม
วันที่เหมาะสม
จานวน (คน)
1) วันทาการ (จันทร์-ศุกร์ )
84
2) วันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์)
5
3) ได้ตลอดทุกวัน
1
รวม
90

ร้อยละ
93.30
5.60
1.10
100.00

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 90 คน

จากตารางที่ 34 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่ ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่าวัน ที่
เหมาะสมในการฝึ กอบรม คื อ วัน ทาการ (จัน ทร์ -ศุก ร์ ) จ านวน 84 คน คิ ด เป็ นร้ อยละ 93.30
รองลงมา เป็ นวันหยุดราชการ (เสาร์ -อาทิตย์) จานวน 5 คน คิดเป็ นร้อยละ 5.60 และได้ตลอดทุกวัน
จานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.10
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ตารางที่ 35 แสดงจานวน ร้อยละ ของเหตุผลที่ตอ้ งการพัฒนาความรู้ทางบัญชี
เหตุผล
จานวน (คน)
1) เพื่อตาแหน่งหน้าที่การงาน
49
2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
85
3) เพื่อพัฒนาตนเอง
73
4) เพื่อการยอมรับของหัวหน้างานและลูกน้อง
29
รวม
90

ร้อยละ
54.40
94.40
81.10
32.20
100.00

หมายเหตุ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ จากผูต้ อบแบบสอบถาม จานวน 90 คน

จากตารางที่ 35 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าเหตุผลที่
ต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานมีจานวน 85 คน คิดเป็ นร้อยละ
94.40 รองลงมาคือ เพื่อพัฒนาตนเอง จานวน 73 คน คิดเป็ นร้อยละ 81.10 เพื่อตาแหน่ งหน้าที่การ
งาน จานวน 49 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.40 และเพื่อการยอมรับของหัวหน้างานและลูกน้อง จานวน
29 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.20
ตอนที่ 9 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับข้ อเสนอแนะอืน่ ๆ เกีย่ วกับความต้องการพัฒนาความรู้ทาง
บัญชีนาเสนอเป็ นภาพรวม
จากความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชี
นาเสนอเป็ นภาพรวม สามารถนาเสนอได้ดงั นี้
ตารางที่ 36 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาหรื ออุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี
ข้อเสนอแนะ
ความถี่ (คน)
เวลาของบุคลากรทางบัญชีมนี อ้ ย
1
งบประมาณ ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญ
2
ลดความซ้ าซ้อน
1
ต้องศึกษาระเบียบพร้อมกับทาด้วยทาให้การทางานช้าลง
1
ปริ มาณงานที่มีมากกว่าคน
1
งานแต่ละชิ้นมีความละเอียดมาก
1
การส่งเสริ มให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่
1
ควบคุมดูแล
มีความรู้ในการบัญชีนอ้ ยทาให้ไม่เข้าใจในการทางาน
1
รวม
9
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จากตารางที่ 36 พบว่า บุคลากรส่ วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่าปั ญหา
หรื ออุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี คือ งบประมาณ ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญ จานวน 2
คน รองลงมา คือ ลดความซ้ าซ้อน เวลาของบุคลากรทางบัญชีมีน้อย ต้องศึกษาระเบียบพร้อมกับ
ทาด้วยทาให้การทางานช้าลง ปริ มาณงานที่มีมากกว่าคน งานแต่ละชิ้นมีความละเอียดมาก การ
ส่งเสริ มให้มีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่ควบคุมดูแล มีความรู้ในการบัญชีน้อย
ทาให้ไม่เข้าใจในการทางาน โดยมีขอ้ เสนอแนะละ 1 คน
ตารางที่ 37 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปั ญหาความต้องการในการพัฒนาความรู้
ทางบัญชี
ข้อเสนอแนะ
ความถี่ (คน)
การสร้างแนวทางการลงบัญชี ตัวอย่างประกอบ เพื่อกาหนดให้
เหมือนกันทัว่ ประเทศ
1
การลงบัญชีทุกประเภท ตามแบบที่กรมฯกาหนด
1
ทาความเข้าใจกับข่าว
1
มีแนวพัฒนาที่เข้าใจง่าย
1
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ลงมือปฏิบตั ิโดยมีผทู้ รงคุณวุฒิให้คาแนะนา
ความรู้ที่ถกู ต้อง
1
ควรมีการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ
1
รวม

6

จากตารางที่ 37 พบว่า บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนวทางในการ
แก้ไขปั ญหาความต้องการในการพัฒนาความรู้ ทางบัญชี ได้แก่ การสร้างแนวทางการลงบัญชี
ตัวอย่างประกอบ เพื่อกาหนดให้เหมือนกันทัว่ ประเทศ การลงบัญชีทุกประเภท ตามแบบที่กรมฯ
กาหนด ทาความเข้าใจกับข่าว มีแนวพัฒนาที่เข้าใจง่าย ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ ลงมือปฏิบตั ิโดยมี
ผูท้ รงคุณวุฒิให้คาแนะนาความรู้ที่ถกู ต้อง ควรมีการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอแนวทางละ 1 คน
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
วัต ถุ ประสงค์ข องการวิจ ัย ครั้ งนี้ เพื่อศึ ก ษาความต้อ งการพัฒนาความรู้ ท างบัญชี ข อง
บุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบลในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี และเพื่อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่ วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลในพื้นที่ จ ังหวัด นนทบุ รี กลุ่มตัว อย่างที่ ใช้ในการวิจ ัย ครั้งนี้ คือ บุค ลากรส่ ว นคลัง สังกัด
องค์การบริ หารส่วนตาบลในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ได้แก่ หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี และผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเจาะจง ได้กลุ่มตัวอย่างจากองค์การบริ หารส่ วนตาบลในพื้นที่จงั หวัด
นนทบุรี จานวน 31 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวมทั้งหมดจานวน 93 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 90
คน คิดเป็ นร้อยละ 96.77
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจ ัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายเปิ ดและปลายปิ ดที่ผวู้ ิจ ัย
สร้างขึ้น โดยมีค่าความเชื่อมัน่ 0.99 การวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของบุคลากรส่ วนการคลัง
สังกัดองค์การบริ หารส่ วนต าบลในพื้นที่จ ังหวัด นนทบุรี กระทาโดยใช้การคานวณหาค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งการสรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น 9 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ขอ้ มูลสถานภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชีโดยภาพรวม
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการบันทึกบัญชี จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ งงาน
ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียนโดยภาพรวม
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ งงาน
ประสบการณ์การทางาน
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ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทารายงานโดยภาพรวม
ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทารายงาน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ งงาน
ประสบการณ์การทางาน
ตอนที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลเกี่ ยวกับความต้องการพัฒนาด้านอื่น ๆ น าเสนอเป็ น
ภาพรวม
ตอนที่ 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ทาง
บัญชีนาเสนอเป็ นภาพรวม
สรุปผลการวิจยั
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไป ของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า บุคลากรส่วนการคลัง ที่ตอบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง
25–34 ปี มีวุฒิ การศึก ษาระดับปริ ญญาตรี สาเร็ จ การศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีตาแหน่ งเป็ น
หัวหน้าส่วนการคลัง ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 12 ปี และองค์การบริ หารส่ วน
ต าบลที่ บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ท างานอยู่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นองค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบลขนาดใหญ่
บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยได้รับการพัฒนาความรู้ทางบัญชี
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชีโดยภาพรวม พบว่า
บุคลากรส่วนการคลังมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี
เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการบันทึกบัญชี จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิก ารศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ งงาน
ประสบการณ์การทางาน พบว่า
ความต้องการพัฒนาความรู้ ในการบันทึกบัญชี จาแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรส่ วนการ
คลังทั้งเพศชายและเพศหญิ ง มีค วามต้องการพัฒนาความรู้ ในการบัน ทึก บัญชี อยู่ในระดับมาก
เหมือนกัน โดยส่ ว นใหญ่ต ้องการพัฒนาความรู้เรื่ อง การบันทึก บัญชีก ารแก้ไขข้อผิดพลาด การ
บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง และการปิ ดบัญชี
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ความต้องการพัฒนาความรู้ ในการบันทึกบัญชี จาแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรส่ วนการ
คลังมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากทุกช่วงอายุ โดย
ส่ วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การบันทึ กบัญชีแก้ไขข้อผิด พลาด การปิ ดบัญชี และการ
บันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์
ความต้องการพัฒนาความรู้ ในการบันทึกบัญชี จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า บุคลากร
ส่วนการคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกวุฒิ
การศึกษา โดยส่ วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การบัน ทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิด พลาด การ
บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง และการบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม
ความต้องการพัฒ นาความรู้ ในการบันทึ กบัญชี จ าแนกตามสาขาวิชาที่ สาเร็ จการศึก ษา
พบว่า บุคลากรส่ วนการคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ ในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยอัน ดับแรก คื อ สาขาวิชาการเงิ น รองลงมา คื อ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิช า
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ ส่วนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความต้องการอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยส่ ว นใหญ่ ตอ้ งการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การปิ ดบัญชี การบันทึ ก บัญชี การแก้ไข
ข้อผิดพลาด และการบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย
ความต้องการพัฒนาความรู้ ในการบันทึกบัญชี จาแนกตามตาแหน่ งงาน พบว่า บุคลากร
ส่ วนการคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ ในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุ ก
ตาแหน่งงาน โดยส่วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด การ
ปิ ดบัญชี และการบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชี จาแนกตามประสบการณ์การทางานพบว่า
บุคลากรส่วนการคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ทุกช่วงประสบการณ์การทางานโดยส่วนใหญ่ ต้องการพัฒนาความรู้เรื่ อง การบันทึกบัญชีการแก้ไข
ข้อผิดพลาด การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม และการปิ ดบัญชี
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียนโดยภาพรวม พบว่า
บุคลากรส่วนการคลังมีคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ อง
ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ งงาน
ประสบการณ์การทางาน พบว่า
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรส่ วนการ
คลัง เพศชายมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่
ต้องการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม ส่ วน
เพศหญิงมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียนอยูใ่ นระดับมาก โดยส่ วนใหญ่ตอ้ งการ
พัฒนาความรู้ เรื่ อง การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรส่วนการ
คลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัดทาทะเบียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกช่วงอายุ
โดยส่ วนใหญ่ตอ้ งการพัฒ นาความรู้ เรื่ อง การจัดทาทะเบียนคุ มพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทาใบผ่าน
รายการบัญชีมาตรฐาน และการจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า บุคลากร
ส่วนการคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก
วุฒิการศึกษา โดยส่วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ จัดทา
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย และการจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุ มตั ิให้
จ่ายจากเงินสะสม
ความต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามสาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา
พบว่า บุคลากรส่วนการคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด คือ บุคลากรส่วนการคลังที่สาเร็ จการศึกษาสาขาวิชาการเงิน และอยู่ในระดับมาก
คื อ บุ ค ลากรส่ ว นการคลังที่ สาเร็ จ การศึ ก ษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิ ชาการบัญชี และ
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ ส่วนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง
โดยส่วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนาความรู้เรื่ อง การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ การจัดทาทะเบียนคุม
ฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย และการจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน จาแนกตามตาแหน่งงาน พบว่า บุคลากร
ส่วนการคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุก
ตาแหน่ งงาน โดยส่ วนใหญ่ ตอ้ งการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การจัดทาทะเบี ยนคุมพัสดุค รุ ภ ัณฑ์ การ
จัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก และการจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่ายจากเงินสะสม
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ความต้องการพัฒนาความรู้ ในการจัด ทาทะเบียน จ าแนกตามประสบการณ์ การทางาน
พบว่า บุคลากรส่วนการคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทาทะเบียน โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทุก ช่วงประสบการณ์ก ารทางาน โดยส่ วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การจัดทา
ทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ และการจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย
ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี เรื่ อง ความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนาในการจัดทารายงานโดยภาพรวม พบว่า
บุค ลากรส่ ว นการคลัง มีค วามคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัด ทา
รายงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เรื่ องความรู้ที่ตอ้ งการพัฒนา
ในการจัดทารายงาน จาแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาที่สาเร็ จการศึกษา ตาแหน่ งงาน
ประสบการณ์การทางาน พบว่า
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรส่ วนการ
คลังทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยู่ในระดับมาก โดย
ส่วนใหญ่ ต้องการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การจัดทางบทดลอง และการจัดทางบทรัพย์สิน
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรส่ วนการ
คลังมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวม อยูใ่ นระดับมากทุกช่วงอายุ โดย
ส่ วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณ
รายจ่าย การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงิ นรายรับตามแผนงานรวม การจัดทา
รายละเอียดประกอบงบการเงิน และการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า บุคลากร
ส่วนการคลังมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกวุฒิการศึกษา โดยส่ วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนาความรู้เรื่ อง การจัดทารายงานรับ -จ่ายเงินสด การ
จัดทารายงานการจัดทาเช็ค การจัดทางบทดลองและการจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
ความต้อ งการพัฒ นาความรู้ ใ นการจัด ท ารายงาน จ าแนกตามสาขาวิ ชาที่ สาเร็ จ
การศึ ก ษา พบว่ า บุ ค ลากรส่ ว นการคลัง ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาสาขาวิ ช าการเงิ น และสาขาวิ ช า
เศรษฐศาสตร์ มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
บุคลากรส่ วนการคลังที่สาเร็ จ การศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการ
จัดทารายงานอยูใ่ นระดับมาก บุคลากรส่วนการคลังที่สาเร็ จการศึกษาสาขารัฐ-ประศาสนศาสตร์ มี
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ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงานอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยส่วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนา
ความรู้เรื่ อง การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจัดทา
รายละเอียดประกอบงบการเงิน การจัดทางบทดลองและการจัดทารายละเอียดลูกหนี้
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามตาแหน่ งงาน พบว่า บุคลากร
ส่วนการคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมากทุก
ตาแหน่ งงาน โดยส่ วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การจัดทารายละเอียดลูกหนี้ การจัดทา
กระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายการจัดทารายงาน การจัดทาเช็ค การจัดทารายงานรายจ่ายใน
การดาเนิ นงานจ่ายจากเงินสะสมและ การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอนงบประมาณ
รายจ่าย
ความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน จาแนกตามประสบการณ์การทางาน พบว่า
บุคลากรส่วนการคลัง มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดทารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกช่วงประสบการณ์การทางาน โดยส่วนใหญ่ตอ้ งการพัฒนาความรู้ เรื่ อง การจัดทางบหนี้ สิน
การจัดทางบทรัพย์สิน การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจากรายรับและการจัดทางบทดลอง
ดังนั้น จึ งสรุ ปได้ว่า บุคลากรส่ วนการคลัง มีความคิด เห็น เกี่ยวกับความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยต้องการพัฒนาความรู้ ดา้ นการจัด ทา
รายงาน เป็ นอันดับแรก รองลงมา ต้องการพัฒนาความรู้ดา้ นการบันทึกบัญชีและการจัดทาทะเบียน
ตอนที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข ้อมูลเกี่ ยวกับความต้องการพัฒนาด้านอื่น ๆ น าเสนอเป็ น
ภาพรวม พบว่า
บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาความรู้ในด้านอื่น ๆ
เกี่ยวกับ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี รองลงมาคือ ระบบบัญชี การควบคุมภายใน ทักษะ
การใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี การจัดทางบประมาณ ภาษาอังกฤษ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจวิธีการพัฒนาความรู้ดว้ ยการเข้า
รับการอบรมสัมมนา รองลงมา คือ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การขอคาปรึ กษาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
การศึกษาต่ อเนื่ องหลักสู ตรระยะสั้น การศึก ษาดูงาน การศึก ษาด้ว ยตนเอง เช่ น จากตารา จาก
เอกสารระเบี ย บของราชการที่ เกี่ย วข้อง บทความงานวิจ ัย การศึกษาต่ อในระดับที่ สูงขึ้ น และ
การศึกษาจากเพื่อนร่ วมงาน ตามลาดับ
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บุคลากรส่ วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีที่สามารถ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี อย่างได้ผลและมีประสิ ทธิภ าพที่สุด คือ การเข้ารั บการอบรม สัมมนา
รองลงมา คือ การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น การขอรับการปรึ กษา
จากผูท้ รงคุณวุฒิ การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การศึกษาด้วยตนเองเช่น จากตารา
จากเอกสารระเบี ยบของราชการที่เกี่ยวข้อง บทความงานวิจยั และการศึก ษาจากเพื่อนร่ วมงาน
ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าระยะเวลาที่เหมาะสม
ในการเข้ารับการอบรม สัมมนา คือ ระยะเวลา 5 วัน รองลงมาคือ 3 วัน ระยะเวลา 2 วัน และ 4
วัน และระยะเวลา 1 วัน 1 เดือน และมากกว่า 5 วัน ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าวันที่เหมาะสมในการฝึ กอบรม
คือ วันทาการ (จันทร์ -ศุกร์ ) รองลงมา เป็ นวันหยุด ราชการ (เสาร์ -อาทิต ย์) และได้ตลอดทุกวัน
ตามลาดับ
บุคลากรส่วนการคลังที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าเหตุผลที่ตอ้ งการพัฒนาความรู้
ทางบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน รองลงมาคือ เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อตาแหน่ งหน้าที่
การงาน และเพื่อการยอมรับของหัวหน้างานและลูกน้อง ตามลาดับ
ตอนที่ 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความต้องการพัฒนา
ความรู้ทางบัญชีนาเสนอเป็ นภาพรวม พบว่า
บุค ลากรส่ ว นการคลังที่ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เห็ นว่าปั ญหาหรื ออุปสรรคในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี คือ งบประมาณ ผูบ้ ริ หารไม่ให้ความสาคัญ รองลงมา คือ ความซ้ าซ้อน
เวลาของบุ ค ลากรทางบัญชี มีน้อย ต้อ งศึก ษาระเบี ยบพร้ อมกับทาด้ว ยทาให้ก ารท างานช้าลง
ปริ มาณงานที่มีมากกว่าคน งานแต่ละชิ้นมีความละเอียดมาก การส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาความรู้
อย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่ควบคุมดูแล มีความรู้ในการบัญชีน้อยทาให้ไม่เข้าใจในการทางาน
ตามลาดับ
บุ ค ลากรส่ ว นการคลังที่ ต อบแบบสอบถามได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาความ
ต้องการในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี ได้แก่ การสร้างแนวทางการลงบัญชี ตัวอย่างประกอบ เพื่อ
กาหนดให้เหมือนกันทัว่ ประเทศ การลงบัญชีทุกประเภท ตามแบบที่กรมฯกาหนด ทาความเข้าใจ
กับข่ าว มีแนวพัฒ นาที่ เข้า ใจง่ าย ฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติ ก าร ลงมือปฏิบัติ โดยมีผทู้ รงคุ ณ วุฒิให้
คาแนะนาความรู้ที่ถกู ต้อง และควรมีการฝึ กอบรมอย่างสม่าเสมอ
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั ที่พบว่า บุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัด
นนทบุรี มีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนและการจัดทารายงาน โดย
ภาพรวมทุกเรื่ องอยูใ่ นระดับมาก แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะพัฒนาประสิ ทธิภาพในการทางาน
ของตน สอดคล้องกับเหตุผลที่ต ้องการพัฒนาความรู้ ทางบัญชีของบุคลากรส่ วนการคลังที่มีเหตุผล
สูงสุด คือ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการทางาน สอดคล้องกับ สิ นี เจริ ญพจน์ (2537:84-86) อ้างถึงใน
รัชฎา ธิโสภา (2550) ที่กล่าวว่า หากมนุษย์ซ่ึงเป็ นบุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
เต็มที่แล้ว เชื่อว่าพลังที่เกิดขึ้นจะผลักดันให้การบริ หารจัดการในองค์กรเกิดประสิ ทธิภาพสูงสุ ด และ
สอดคล้องกับ สุ นทรี ศรี ไทย (2552:1) ได้ศึกษาเรื่ อง ความต้องการพัฒนาความรู้ทางการบัญชีของ
บุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง พบว่า บุคลากร
ส่ วนการคลังมีความต้องการพัฒนาความรู้ในด้านการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียนและการจัดทา
รายงานอยูใ่ นระดับมาก
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง ส่วนใหญ่เกิดจาก
เรื่ องงบประมาณ สอดคล้องกับ กาญจนา ศรี วรพงษ์ (2539) อ้างถึงใน รัชฎา ธิโสภา (2550) ได้ศึกษา
เรื่ อง การศึกษาสภาพการพัฒนาบุ คลากรสาย ข และสาย ค ของสถาบันอุดมศึกษาของรั ฐ สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยในกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปั ญหาการปฏิบัติตามแผนการพัฒนา
บุคลากร คือ การขาดแคลนงบประมาณและขาดบุคลากรดาเนินงาน
ความต้องการพัฒนาด้านการรายงาน มีความต้องการอยูใ่ นระดับมากกว่าความต้องการพัฒนา
ด้านอื่น ๆ สอดคล้องกับ สุวรรณ หวังเจริ ญเดช (2546) ได้ศึกษาคุณสมบัติเฉพาะที่สาคัญของผูท้ าบัญชี
และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบตั ิงานในวิชาชีพของผูท้ าบัญชี จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษา
พบว่า ความสามารถด้านการทางานวิชาชีพบัญชีอยูใ่ นระดับปานกลาง แต่ขาดความรู้ความเข้าใจด้าน
การบัญชีและบริ หารธุรกิจ ทาให้ไม่สามารถนาเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่เป็ นสาระสาคัญ เพื่อนาเสนอ
ต่อผูบ้ ริ หารในการตัดสิ นใจได้ จึงต้องให้ผทู้ าบัญชีไปเพิ่มพูนหาความรู้ดา้ นมาตรฐานการบัญชีและ
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ นิพนั ธ์ เห็นโชคชัยชนะ, 2548 (อ้างถึงใน อรวรรณ ภาสุ ระอารี ย,์
2553: 1) ได้กล่าวว่า วิชาชีพบัญชีบางอย่างควรจากัดให้เฉพาะผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดย
ควรมีระดับความรู้ระดับหนึ่ง ซึ่งสามารถเรี ยกหรื อจดจาได้ในทันทีที่ปฏิบตั ิงานวิชาชีพอยู่ในขณะนั้น
และจาเป็ นต้องศึกษาหาความรู้ทางวิชาชีพบัญชีอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
บุคลากรส่วนการคลัง ส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาความรู้ในด้านการแก้ไขข้อผิดพลาดการ
จัดทาทะเบี ยนคุ มพัสดุ ครุ ภ ัณฑ์ และการปิ ดบัญชี อาจเนื่ องจากบุ คลากร จ านวนมากไม่ได้สาเร็ จ
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การศึกษาสาขาการบัญชีและขาดการอบรมพัฒนา จึงทาให้มีการบันทึกรายการผิดพลาดและต้องการรับ
การพัฒนา สอดคล้องกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (2554) ได้
รายงานการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี พัสดุและงบประมาณขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พบว่า
ข้อบกพร่ องต่าง ๆ เกิดจากความไม่เข้าใจและการขาดความรู้เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุ และ
การงบประมาณของเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง ทาให้การปฏิบตั ิงานด้านการคลังเป็ นไปอย่าง
ไม่ถกู ต้องเกิดข้อผิดพลาด จึงเห็นได้ว่าบุคลากรในส่วนการคลังต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การบัญชี ซึ่งเป็ นพื้นฐานในการทางานของส่วนการคลัง
ส่วนความรู้ดา้ นอื่น ๆ ที่ตอ้ งการพัฒนามากที่ สุด คือการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
อาจเนื่องจากปัจจุบนั ได้มีการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้กนั อย่างแพร่ หลาย และจาเป็ นต้อง
ศึกษาเพิ่มเติ มอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาโปรแกรมสาเร็ จรู ปซึ่งพัฒนาอยู่
ตลอดเวลา
ข้ อเสนอแนะ
ผลที่ได้จากการวิจยั เรื่ อง ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัด
องค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี ผูว้ ิจยั ขอเสนอแนะ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ดังนี้
1. ควรจัดอบรมสัมมนาบุคลากรส่วนการคลัง อย่างสม่าเสมอ อย่างน้อยปี ละ 2 ครั้ง เพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานอย่างถ่องแท้ ทราบถึงกฎ ระเบียบที่มีการเปลี่ยนแปลง
2. หน่ วยงานภาครัฐที่ เกี่ ยวข้อง เช่ น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ควรมีนโยบายส่ งเสริ ม
บุคลากรในองค์กรให้เข้ารับการอบรมโดยมีการกาหนดเงินงบประมาณในการอบรมให้เพียงพอ
3. จัดให้บุคลากรส่วนการคลังได้มีโอการพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการ
ทางาน ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันของวงการวิชาชีพ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครั้งต่อไป
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่ วนการคลัง
สังกัดองค์การบริ หารส่ วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี เพื่อเป็ นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรส่ วนการคลัง จากผลการศึกษาทาให้ทราบว่า บุคลากรส่ วนการคลัง มีความต้องการในการ
พัฒนาความรู้ทางบัญชี อยูใ่ นระดับมาก ดังนั้น การวิจยั ครั้งต่อไป ควรศึกษาความสัมพันธ์และปั จจัย
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่ วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล เพื่อน าผลที่ได้ไปเป็ นแนวทางในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี ของบุคลากรส่ วนการคลัง
สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ต่อไป
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รายชื่อ องค์การบริ หารส่ วนตาบล ในจังหวัดนนทบุรี

1
2
3
4

อบต.ขุนศรี
อบต.คลองขวาง
อบต.ทวีวฒั นา
อบต.ไทรน้อย

ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย
ไทรน้อย

นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

www.khunsri.go.th/
www.thaitambol.net/xyz/
www.taweewattana.go.th/
www.sai-noi.go.th/

5

อบต.ไทรใหญ่

ไทรน้อย

นนทบุรี

www.saiyai.go.th/

6
7

อบต.ราษฎร์นิยม
อบต.หนองเพรางาย

ไทรน้อย
ไทรน้อย

นนทบุรี
นนทบุรี

www.thaitambol.net/xyz/
www.praongay.com/

8
9

อบต.บางขนุน
อบต.บางขุนกอง

บางกรวย
บางกรวย

นนทบุรี
นนทบุรี

www.bangkhanoon.go.th/
www.thaitambol.net/xyz/

10
11

อบต.บางสีทอง
อบต.มหาสวัสดิ์

บางกรวย
บางกรวย

นนทบุรี
นนทบุรี

www.bangseetong.com/
www.thaitambol.net/xyz/

12
13
14
15

อบต.บางคูรัด
อบต.บางบัวทอง
อบต.บางรักพัฒนา
อบต.บางรักใหญ่

บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางบัวทอง

นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

www.bangkurud.go.th/
www.bbt.go.th/
bangrakpattana.net/
bangrakyai.go.th/

16

อบต.พิมลราช

บางบัวทอง

นนทบุรี

www.pimolrach.go.th/

17
18
19

อบต.ละหาร
อบต.ลาโพ
อบต.บางแม่นาง

บางบัวทอง
บางบัวทอง
บางใหญ่

นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

www.laharn.org/
www.lumpo.go.th/
www.bangmaenang.go.th/

20
21

อบต.บางใหญ่
อบต.บ้านใหม่

บางใหญ่
บางใหญ่

นนทบุรี
นนทบุรี

www.thaitambol.net/xyz/
www.thaitambol.net/xyz/

22

อบต.เกาะเกร็ด

ปากเกร็ด

นนทบุรี

www.kohkred-sao.go.th/

23
24
25
26
27
28

อบต.คลองข่อย
อบต.คลองพระอุดม
อบต.ท่าอิฐ
อบต.บางตะไนย์
อบต.บางพลับ
อบต.อ้อมเกร็ด

ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด
ปากเกร็ด

นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

www.klongkhoi.go.th/
www.thaitambol.net/xyz/
www.thait.go.th/
www.bangtanai.go.th/
www.bangplub.go.th/
www.aomkred.go.th/

29
30
31

อบต.บางกร่ าง
อบต.บางไผ่
อบต.บางรักน้อย

เมือง
เมือง
เมือง

นนทบุรี
นนทบุรี
นนทบุรี

www.bangkrang.go.th/
www.bangpai.go.th/
www.bangraknoi.com/
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คณะบัญชี
วิทยาลัยราชพฤกษ์
4 มีนาคม 2556
เรื่ อง ขอความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เรี ยน
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามจานวน 1 ชุด
ด้วยดิฉนั ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์ อาจารย์ประจาคณะบัญชี วิทยาลัย
ราช-พฤกษ์ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีข องบุคลากรส่ วนการคลัง
สังกัด องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบล ในพื้นที่ จ ังหวัด นนทบุรี ” โดยมีว ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลัง สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่
จังหวัดนนทบุรีและศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่ วนการ
คลัง สังกัดองค์การบริ หารส่วนตาบล ในพื้นที่จงั หวัดนนทบุรี จึงมีความจาเป็ นต้องรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นจากท่ าน ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็ นข้อมูลที่นาไปใช้ประโยชน์ในการบริ หาร
จัดการขององค์การบริ หารส่วนตาบลในอนาคต
เมื่อท่านตอบแบบสอบถามแล้ว ขอความกรุ ณาให้ท่านช่วยส่งคืนแบบสอบถามภายในวันที่
22 มีนาคม 2556 โดยส่งคืนได้ตามชื่อและที่อยูซ่ ่ึงได้จ่าหน้าซองและติดไปรษณี ยากรเรี ยบร้อยแล้ว
หรื อหากท่านไม่สะดวก ดิฉนั ขอมารับแบบสอบถามด้วยตนเองในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา
ประมาณ 10.00 นาฬิกา
ดิฉนั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้
และขอขอบคุณในความร่ วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์)
อาจารย์ประจาคณะบัญชี
วิทยาลัยราชพฤกษ์
โทร. 0816475516
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แบบสอบถามความคิดเห็น
เรื่อง ความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่ วนการคลัง
สังกัดองค์การบริหารส่ วนตาบล ในพืน้ ที่จงั หวัดนนทบุรี
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง สาหรับตอนที่ 1
โปรดกรอกข้อมูลต่าง ๆ ลงในช่องว่าง หรื อทาเครื่ องหมาย  ลงใน ( ) ตามความเป็ นจริ ง
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทัว่ ไป
1. เพศ
( ) 1) ชาย
( ) 2) หญิง
2. อายุ
( ) 1) น้อยกว่า 25 ปี ( ) 2) 25-34 ปี
( ) 3) 35-44 ปี
( ) 4) 44 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษาสูงสุดของท่าน
( ) 1) ม. 6/ปวช.
( ) 2) ปวส./อนุปริ ญญา
( ) 3) ปริ ญญาตรี
( ) 4) ปริ ญญาโท ขึ้นไป
( ) 5) อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................
4. ท่านสาเร็ จการศึกษาในสาขาวิชา ใด
( ) 1) การบัญชี
( ) 2) การเงิน
( ) 3) บริ หารธุรกิจ
( ) 4) อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................
5. ตาแหน่งงานที่ทาอยูใ่ นปัจจุบนั
( ) 1) หัวหน้าส่วนการคลัง
( ) 2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
( ) 3) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
( ) 4) นักวิชาการการเงินและบัญชี
( ) 5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)............................................
6. ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งที่ทาอยูใ่ นปัจจุบนั
( ) 1) 1-4 ปี
( ) 2) 5-8 ปี
( ) 3) 9-12 ปี
( ) 4) มากกว่า 12 ปี
7. องค์การบริ หารส่วนตาบลของท่านจัดอยูใ่ นชั้นใด
( ) 1) องค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดเล็ก ( ) 2) องค์การบริ หารส่วนตาบลขนาดกลาง
( ) 3) องค์การบริ หารส่ วนตาบลขนาดใหญ่
8. ในปี ที่ผา่ นมา ท่านเคยได้รับการพัฒนาความรู้ทางบัญชีกี่ครั้ง
( ) 1) ไม่เคยเลย
( ) 2) 1 ครั้ง
( ) 3) 2 ครั้ง
( ) 4) 3 ครั้ง
( ) 5) อื่น ๆ (โปรดระบุ)......................
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-2คาชี้แจง ( สาหรับตอนที่ 2 )
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน ดังนี้
มากที่สุด
เมื่อท่านมีความเห็นด้วยมากที่สุด
มาก
เมื่อท่านมีความเห็นด้วยมาก
ปานกลาง
เมื่อท่านมีความเห็นด้วยปานกลาง
น้อย
เมื่อท่านมีความเห็นด้วยน้อย
น้อยที่สุด
เมื่อท่านมีความเห็นด้วยน้อยที่สุด
ตอนที่ 2 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางบัญชี ในเรื่ องต่อไปนี้
มากน้อย เพียงใด
ระดับความคิดเห็น
ความรู้ทางบัญชี
ที่ต้องการพัฒนา
มาก
ปาน
น้อย
ที่สุด มาก กลาง น้อย ที่สุด
1. ความรู้ที่ต้องการพัฒนาในการบันทึกบัญชี
1) การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์
คงค้าง
2) การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด
3) เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ
4) การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย
5) การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการที่ได้ต้งั
งบประมาณ
6) การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนที่ระบุวตั ถุประสงค์
7) การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้
8) การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า
9) การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี
10) การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม
11) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาด
เงินสะสม
12) การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม
13) การบันทึกบัญชีการจาหน่ายหนี้สูญ
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-3–
ความรู้ทางบัญชี
ที่ต้องการพัฒนา
14) การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด
15) การปิ ดบัญชี
16) การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
2. ความรู้ที่ต้องการพัฒนาในการจัดทาทะเบียน
1) การจัดทาทะเบียนคุมรายจ่ายที่ได้รับอนุมตั ิให้จ่าย
จากเงินสะสม
2) การจัดทาทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ
รายจ่าย
3) การจัดทาใบนาส่งเงิน
4) การจัดทาทะเบียนรายรับ
5) การจัดทาทะเบียนคุมเงินรับฝาก
6) การจัดทาทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ
7) การจัดทาทะเบียนคุมเช็ค
8) การจัดทาทะเบียนลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ
9) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีทวั่ ไป
10) การจัดทาใบผ่านรายการบัญชีมาตรฐาน
11) การจัดทาทะเบียนคุมพัสดุครุ ภณ
ั ฑ์
12) การจัดทาทะเบียนคุมวัสดุสิ้นเปลือง
3. ความรู้ที่ต้องการพัฒนาในการจัดทารายงาน
1) การจัดทารายงานรับ-จ่ายเงินสด
2) การจัดทารายงานกระแสเงินสด
3) การจัดทางบทดลอง
4) การจัดทารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
5) การจัดทารายงานการจัดทาเช็ค

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก กลาง น้อย

น้อย
ที่สุด
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ความรู้ทางบัญชี
ที่ต้องการพัฒนา
6) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
7) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดรายจ่าย
8) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดงบประมาณ
คงเหลือ
9) การจัดทากระดาษทาการกระทบยอดการโอน
งบประมาณรายจ่าย
10) การจัดทางบแสดงฐานะการเงิน
11) การจัดทางบทรัพย์สิน
12) การจัดทางบหนี้สิน
13) การจัดทางบเงินสะสม
14) การจัดทารายละเอียดลูกหนี้
15) การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับตามแผนงาน
16) การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานที่จ่าย
จากเงินรายรับตามแผนงานรวม
17) การจัดทารายงานรายจ่ายในการดาเนินงานจ่ายจาก
เงินสะสม
18) การจัดทารายละเอียดประกอบงบการเงิน
19) การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานจ่ายจาก
รายรับ
20) การจัดทางบแสดงผลการดาเนินงานรวมจ่ายจาก
รายรับและเงินสะสม

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก กลาง น้อย

น้อย
ที่สุด
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-5ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับความต้องการพัฒนาด้ านอืน่ ๆ
คาชี้แจง กรุ ณาขีดเครื่ องหมาย  ลงใน ( ) ที่ตรงกับความเห็นของท่าน
1. ความรู้ดา้ นอื่น ๆ ที่ท่านต้องการพัฒนา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1) การจัดทางบประมาณ
( ) 2) การควบคุมภายใน
( ) 3) การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางการบัญชี
( ) 4) ระบบบัญชี
( ) 5) ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
( ) 6) ทักษะการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
( ) 7) ภาษาอังกฤษ
( ) 8) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (โปรดระบุ).......................................................
( ) 9) อื่น ๆ (โปรดระบุ).....................................................................
2. วิธีการพัฒนาความรู้ที่ท่านสนใจมากที่สุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1) การเข้ารับการอบรม สัมมนา
( ) 2) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
( ) 3) การขอคาปรึ กษาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
( ) 4) การศึกษาจากเพื่อนร่ วมงาน
( ) 5) การศึกษาด้วยตนเอง เช่น จากตารา เอกสารระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง
บทความ งานวิจยั
( ) 6) การศึกษาดูงาน
( ) 7) การศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น
( ) 8) การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
( ) 9) อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................
3. ท่านคิดว่าวิธีใดที่สามารถพัฒนาความรู้ทางบัญชีอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพที่สุด
( ) 1) การเข้ารับการอบรม สัมมนา
( ) 2) การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
( ) 3) การขอคาปรึ กษาจากผูท้ รงคุณวุฒิ
( ) 4) การศึกษาจากเพื่อนร่ วมงาน
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-6( ) 5) การศึกษาด้วยตนเอง เช่น จากตารา เอกสารระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้อง
บทความ งานวิจยั
( ) 6) การศึกษาดูงาน
( ) 7) การศึกษาต่อเนื่องหลักสูตรระยะสั้น
( ) 8) การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
( ) 9) อื่น ๆ (โปรดระบุ).......................................................
4. ระยะเวลาที่เหมาะสมหากพัฒนาความรู้โดยการเข้ารับการอบรม สัมมนา
( ) 1) 1 วัน
( ) 2) 2 วัน
( ) 3) 3 วัน
( ) 4) 4 วัน
( ) 5) 5 วัน
( ) 6) อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................
5. วันที่ท่านคิดว่าเหมาะสมในการฝึ กอบรม
( ) 1) วันทาการ (จันทร์-ศุกร์)
( ) 2) วันหยุดราชการ (เสาร์ -อาทิตย์)
( ) 3) อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............................................
6. เหตุผลที่ท่านต้องการพัฒนาความรู้ดา้ นบัญชี (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
( ) 1) เพื่อตาแหน่งหน้าที่การงาน
( ) 2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
( ) 3) เพื่อพัฒนาตนเอง
( ) 4) เพื่อการยอมรับของหัวหน้างานและลูกน้อง
( ) 5) อื่น ๆ โปรดระบุ)...................................................................
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีโดยภาพรวม
1. ปัญหาหรื ออุปสรรคในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของท่าน
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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-72. ท่านมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาความต้องการในการพัฒนาความรู้ทางบัญชีอย่างไร
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกท่ านที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม
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ภาคผนวก ง
การคานวณหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
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****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
B1.1
B1.2
B1.3
B1.4
B1.5
B1.6
B1.7
B1.8
B1.9
B1.10
B1.11
B1.12
B1.13
B1.14
B1.15
B1.16
B2.1
B2.2
B2.3
B2.4
B2.5
B2.6
B2.7
B2.8
B2.9
B2.10
B2.11
B2.12
B3.1
B3.2
B3.3
B3.4
B3.5
B3.6
B3.7
B3.8

184.0667
184.1000
184.1000
184.1000
184.1000
183.9667
184.2333
184.2667
184.2667
184.0333
184.2333
184.1667
184.0000
183.8333
183.8333
184.0000
184.1667
184.1000
184.4000
184.2667
184.1333
184.1333
184.1333
184.2333
184.1000
184.1000
183.9333
184.1000
184.0333
184.2000
183.9333
183.9667
184.0667
184.0333
183.9333
183.9667

Scale
Variance
if Item
Deleted
1078.8920
1069.4034
1073.9552
1069.2655
1070.9207
1060.0333
1074.1161
1069.4437
1063.0299
1062.9989
1063.0126
1065.5920
1086.0690
1087.8678
1071.1092
1068.5517
1067.5230
1068.3000
1077.2138
1069.3057
1071.2920
1064.6713
1066.0506
1058.6678
1056.9207
1054.7138
1061.0989
1062.7138
1062.5851
1058.5793
1068.2713
1066.3092
1058.6161
1058.4471
1065.3057
1065.0678

Corrected
ItemAlpha
Total
if Item
Correlation
Deleted
.7715
.7694
.7233
.7398
.7122
.8515
.6538
.7550
.8647
.8733
.8731
.8482
.5718
.4985
.8149
.8312
.8141
.8257
.7416
.8311
.7968
.8772
.7530
.8756
.9105
.9126
.7919
.7874
.8805
.8535
.8364
.8511
.8631
.8791
.8910
.8734

.9869
.9869
.9870
.9870
.9870
.9868
.9872
.9869
.9867
.9867
.9867
.9868
.9872
.9874
.9868
.9868
.9868
.9868
.9870
.9868
.9869
.9867
.9870
.9867
.9866
.9866
.9869
.9869
.9867
.9868
.9868
.9868
.9867
.9867
.9867
.9867
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R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)

Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
B3.9
B3.10
B3.11
B3.12
B3.13
B3.14
B3.15
B3.16
B3.17
B3.18
B3.19
B3.20

Scale
Variance
if Item
Deleted

184.2000
183.9000
183.8000
183.9000
183.9000
183.8667
183.9000
183.9000
184.0000
183.9667
183.9333
183.9333

Corrected
ItemTotal
Correlation

1079.4759
1075.6793
1080.3724
1065.1966
1079.1276
1075.7057
1075.4724
1075.1276
1077.7931
1082.1713
1084.4782
1082.8920

.6963
.7205
.7535
.8012
.7368
.7048
.7244
.7308
.6974
.5970
.6038
.6358

Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9872

N of Items = 48

Alpha
if Item
Deleted
.9870
.9870
.9870
.9869
.9870
.9870
.9870
.9870
.9870
.9872
.9872
.9871
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ประวัตผิ ้วู ิจยั
1. ชื่อ สกุล
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ธนิษฐา ชีวพัฒนพันธุ์
2. ตาแหน่งปัจจุบนั
อาจารย์ประจาคณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์
3. หน่วยงานที่สามารถติดต่อได้
คณะบัญชี วิทยาลัยราชพฤกษ์
4. ประวัติการศึกษา
ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ครุ ศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.) จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปริ ญญาตรี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ธุรกิจศึกษา (บัญชี) จากมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ (ประสานมิตร)
5. สาขาวิชาการที่มีความชานาญพิเศษ
สาขาการบัญชี
6. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานวิจยั
หัวหน้าโครงการวิจยั : งานวิจยั ที่ทาเสร็ จแล้ว : - การสร้างอัลบั้มภาพวิถีชีวิตชาวบ้านเพื่อ
ส่ งเสริ มการท่องเที่ ยวตลาดบางหลวง (Making Photo Album of Lifestyle of Community to
support the Tourism at Bangluang Market.)
หัวหน้าโครงการวิจยั : งานวิจยั ที่ทาเสร็ จแล้ว : -การศึกษาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ
บริ หารธุ ร กิ จ ตามทัศ นะของบัณ ฑิ ต คณะบริ หารธุ ร กิ จ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีร าชมงคล
รัตนโกสิ นทร์ (A Study of the Quality of Educational Management for the Faculty of Business
Administration in Business Administration Graduates’openion at Rajamangala university of
technology Rattanakosin)

