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ข้ึนโดยมีค่าความเช่ือมัน่ 0.99  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) 
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การศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาการบญัชี  ต  าแหน่งหวัหนา้ส่วนการคลงั ประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 12 ปี สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ และส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการพฒันา
ความรู้ทางบญัชี    

ผลการวิจยัดา้นความคิดเห็น เก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี ของ บุคลากร
ส่วนการคลงั สงักดัองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงั มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยตอ้งการ
พฒันาความรู้ดา้นการจดัท ารายงาน เป็นอนัดบัแรก รองลงมา  ตอ้งการพฒันาความรู้ดา้นการบนัทึกบญัชี
และการจดัท าทะเบียน และมีความตอ้งการพฒันาความรู้ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ การใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี โดยสนใจพฒันาความรู้ดว้ยวิธีการเขา้รับการอบรม สมัมนา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างาน  ระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรมควรเป็นวนัท าการ (จนัทร์-ศุกร์) และระยะเวลา 5 วนั 
ส่วนข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาความรู้ทางบญัชีส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาหรือ
อุปสรรคในการพฒันาความรู้ทางบญัชีคืองบประมาณในการอบรมสมัมนา 
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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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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

        จากนโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาลซ่ึงพฒันาจากหลกัการท่ีให้ประชาชนเขา้มามี
บทบาทและมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือตอบสนองต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย จึงไดม้ีการตราพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
(ปัจจุบนัมีการแกไ้ขถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552) จดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) ข้ึน เพ่ือใหเ้ป็น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอีกรูปแบบหน่ึง  โดยใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การปกครองทอ้งถ่ินของตน องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีความเป็นอิสระใน
การด าเนินงานภายในขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนด มีรายได ้มีทรัพยสิ์น มีรูปแบบการปกครอง แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจ า รูปแบบองคก์รประกอบดว้ย สภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลและนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีหนา้ท่ีคือ พฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สังคม
และวฒันธรรม การจดัระบบการบริการสาธารณะ เป็นตน้ ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลถูก
จดัแบ่งออกเป็นอยา่งนอ้ย 3 ส่วนงาน ประกอบดว้ย  

1. ส านักปลดั อบต.ท าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป งานธุรการ  งานการเจา้หน้าท่ี งาน
สวสัดิการ งานประชาสมัพนัธ ์เป็นตน้  

2. ส่วนการคลงั ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
ตรวจเงิน เป็นตน้  

3. ส่วนโยธา ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานประมาณค่าใชจ่้าย งาน
ควบคุมอาคาร งานซ่อมบ ารุง เป็นตน้  

โดยมีกรอบอตัราก าลงัตั้งแต่ 3 ต าแหน่งจนถึง 21 ต าแหน่ง ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัการจดัชั้นของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นหลกั  เพ่ือรองรับความตอ้งการของประชาชนในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 

ทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการพฒันาคุณภาพการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบล การพฒันาทรัพยากรบุคคลเป็นหัวใจส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงทั้งใน
ระดบัองคก์รและระดบัประเทศ บุคคลจ าเป็นตอ้งไดรั้บการพฒันาตลอดเวลา เพื่อให้มีสมรรถนะท่ี
เหมาะสมส าหรับการปฏิบติังานทั้งในปัจจุบันและอนาคต การท่ีบุคลากรมีความคิดริเร่ิมและ
สร้างสรรคส่ิ์งใหม่ ๆ จะท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงขององคก์รในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบักระแสการ
เปล่ียนแปลงของสังคม  บุคลากรประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล ได้แก่ ผูป้ฏิบัติหน้าท่ีใน



 
 

2 

ส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนการคลงั และส่วนโยธา โดยอาจมีส่วนงานเพ่ิมข้ึน
ตามขนาดขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ส่วนการศึกษา  ส่วนสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
ส่วนสวสัดิการสังคม เป็นตน้ โดยบุคลากรในแต่ละส่วนงานมีความรู้ความสามารถและความ
รับผดิชอบท่ีแตกต่างกนั ส าหรับการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลและการใหบ้ริการแก่
ประชาชนนั้ น นอกจากปัจจัยทางด้านบุคลากรแล้วยงัต้องอาศยัปัจจัยทางด้านการเงินและ
งบประมาณท่ีตอ้งมีเพียงพอและตอ้งบริหารดว้ยความโปร่งใส   สามารถตรวจสอบได้  ตามหลกั
ธรรมาภิบาล ดงันั้นบุคลากรส่วนการคลงัจึงเป็นบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความส าคญั ท าหน้าท่ี
เก่ียวกับการเงินและงบประมาณการจัดเก็บรายได้ จัดท าบญัชี จัดท างบการเงินและงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงส่วนการคลงัไดแ้บ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ดา้น คือ  

1. งานการเงิน  
2. งานบญัชี  
3. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ 
4. งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
จากสรุปรายงานผลการตรวจสอบดา้นการเงิน บญัชี พสัดุและงบประมาณ องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน เ ม่ือเดือนสิงหาคม 2554 (สืบค้นจาก 
www.cityub.go.th เมื่อ 15 ธนัวาคม 2555)  ไดส้รุปขอ้บกพร่องดา้นต่าง ๆ ท่ีตรวจพบไวด้งัน้ี 

1. ดา้นการเงิน 
1) จดัท ารายงานสถานะการเงินประจ าวนัไม่เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
2) ไม่ไดจ้ดัท ารายงานสถานะการเงินประจ าวนัทุกวนัท่ีมีการรับ-จ่ายเงิน 
3) ไม่ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินหรือแต่งตั้งแต่ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ 

2. ดา้นการบญัชี 
1) สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย จดัท าไม่เป็นไปตามระเบียบ ไม่ไดจ้ดัท าสมุดเงิน

สดรับ สมุดเงินสดจ่ายหรือจดัท าไม่เป็นปัจจุบนั 
2) บนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่ายไม่ถกูตอ้ง 
3) บญัชีแยกประเภท จดัท าไม่เป็นไปตามระเบียบ โดยไม่ไดจ้ดัท าบญัชีแยกประเภท

หรือจดัท าแต่เปิดบญัชีแยกประเภทไม่ครบถว้นหรือไม่เป็นปัจจุบนั 
3. ดา้นงานทะเบียน 

1) เจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบไม่จัดท าทะเบียนคุมพสัดุครุภัณฑ์ หรือจัดท าแต่ไม่เป็น
ปัจจุบนัหรือไม่ใหเ้ลขรหสัพสัดุครุภณัฑ์ 

 



 
 

3 

4. ดา้นการรายงาน 
1) ไม่ไดจ้ดัท ารายงานสถานะการเงินประจ าทุกวนัท่ีมีการรับ-จ่ายเงิน 
2) การจัดท างบการเงิน ณ วนัส้ินเดือนไม่เป็นไปตามระเบียบ โดยไม่ได้จดัท างบ

การเงิน ณ วนัส้ินเดือน ไดแ้ก่ งบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสดหรือจดัท าแต่ไม่เป็นปัจจุบนั 
หรือจัดท าแต่ไม่ถูกต้องครบถ้วน  ไม่มีรายละเอียดประกอบงบการเงิน ณ ว ันส้ินเดือน เช่น 
รายละเอียดประกอบบญัชีเงินรับฝากต่าง ๆ 

3) ไม่ไดจ้ดัท างบการเงิน ณ วนัส้ินปีงบประมาณ ไดแ้ก่ งบแสดงฐานะการเงิน และ
งบประกอบอ่ืน ๆ หรือจดัท าแต่ไม่ถกูตอ้งครบถว้น และไม่ไดส่้งงบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ 
ตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 
    ขอ้บกพร่องต่าง ๆ เกิดจากความไม่เขา้ใจและการขาดความรู้เก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การ
พสัดุ และการงบประมาณของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ท าให้การปฏิบติังานดา้นการ
คลงัเป็นไปอยา่งไม่ถกูตอ้งเกิดขอ้ผดิพลาด (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2554)  จึงเห็นไดว้่า
บุคลากรในส่วนการคลงัต้องมีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการบัญชี  ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการ
ท างานของส่วนการคลงั ดงันั้น การพฒันาความรู้ทางดา้นการบญัชีส าหรับบุคลากรในส่วนการคลงั
จึงมีความจ าเป็นและตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และจากการศึกษาความตอ้งการพฒันาความรู้ทางการบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั 
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล  าปาง พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัมีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในดา้นการบนัทึกบญัชี การจดัท าทะเบียนและการจดัท ารายงานอยู่ในระดบั
มาก (สุนทรี ศรีไทย, 2552: ง) 
 วิชาชีพบญัชีบางอย่างควรจ ากดัให้เฉพาะผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม โดยควรมี
ระดบัความรู้ระดบัหน่ึง ซ่ึงสามารถเรียกหรือจดจ าไดใ้นทนัทีท่ีปฏิบติังานวิชาชีพอยู่ในขณะนั้น 
และจ าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้ทางวิชาชีพบญัชีอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย (นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ, 2548 
อา้งถึงใน อรวรรณ ภาสุระอารีย,์ 2553: 1) 

จากขอ้บกพร่องต่าง ๆ  ท่ีตรวจพบและจากผลการวิจยัขา้งตน้ท าให้ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ี
จงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นขอ้มลูและแนวทางในการพฒันาบุคลากรส่วนการคลงัต่อไป 

 

2.  ค ำถำมกำรวจิยั 
      1. บุคลากรส่วนการคลงั สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีมีความ

ตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีอยา่งไร 
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      2.  บุคลากรส่วนการคลงั สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีมีปัญหา
และอุปสรรคในการพฒันาความรู้ทางบญัชีอยา่งไร 

 

3.  วตัถุประสงค์ของกำรวจิยั 
1. เพื่อศึกษาความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สงักดัองคก์าร

บริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั 

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
 

4.  ประโยชน์ของงำนวจิยั 
         1. ทราบความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
         2. ทราบปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
         3. เพื่อเป็นขอ้มลูและแนวทางในการพฒันาบุคลากรส่วนการคลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

5.  ขอบเขตกำรวจิยั 
5.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

                     ศึกษาความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
5.1.1  ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 
5.1.2  ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน 

  5.1.3  ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท ารายงาน 
 5.2  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
        ประชากรท่ีใชใ้นการวิจัยคร้ังน้ี คือ หัวหน้าส่วนการคลงั เจา้พนักงานการเงินและ

บญัชี  เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี นักวิชาการเงินและบญัชีและผูช่้วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี 
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี แห่งละ 3 คน จ  านวน 31 แห่ง รวมทั้งหมด 
93 คน ใชก้ลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการเจาะจง 

5.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
                       ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีตั้งแต่ เดือนธนัวาคม 2555 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2556  
 5.4  ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
                       สถานท่ีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
จ  านวน 31 แห่ง 



 
 

5 

6.  นิยำมศัพท์เฉพำะ  
        ควำมต้องกำรพฒันำ หมายถึง ความตอ้งการของบุคลากรส่วนการคลงั สงักดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี ในการพฒันาตนเอง เพื่อใชค้วามสามารถอย่างเต็มท่ีดว้ยการ
แสวงหาโอกาสและการเอาชนะความทา้ทายใหม่ ๆ เพื่อความเจริญเติบโตในหนา้ท่ีการงาน 
   ควำมรู้ทำงบัญชี หมายถึง ความรู้ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานดา้นการเงินและบญัชีของบุคลากร
ส่วนการคลงั สงักดัองค์การบริหารส่วนต าบลในการบนัทึกบญัชี การจดัท าทะเบียน และรายงาน
ทางการเงิน 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หมายถึง รูปแบบการปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ียกระดบัจากสภา
ต าบล โดยใชเ้กณฑร์ายไดไ้ม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ต  ่า
กว่าปีละหน่ึงแสนห้าหมื่นบาท ตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2552 

บุคลำกรส่วนกำรคลัง หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งหัวหน้าส่วนการคลงั 
หวัหนา้งานการเงินและบญัชี เจา้พนักงานการเงินและบญัชี และพนักงานส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบ
งานดา้นการเงินและบญัชี สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี ซ่ึงมีหน้าท่ี
เก่ียวกบัการเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหกัเงินภาษีเงินไดแ้ละ
การน าส่งภาษี การตดัโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ การจดัท างบการเงิน การจดัท าบญัชีทุก
ประเภทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 

หัวหน้ำส่วนกำรคลัง  หมายถึง ผูป้ฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับการก าหนดนโยบาย วางแผน 
ควบคุมมอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผดิชอบการปฏิบติังานทางดา้นการบริหารงาน
การคลงัหลายดา้น เช่น งานการคลงั งานการเงินและบญัชี งานการจดัเก็บรายได ้งานรวบรวมขอ้มลู
สถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานพสัดุ งานธุรการ งานการจดัการเงินกู้ งานจดัระดบังาน งาน
บริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเก่ียวกับการเบิกจ่าย ปฏิบติังานเก่ียวกบัการเสนอแนะและให้
ค  าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุปรายงาน ด าเนินการเก่ียวกบัการอนุญาตท่ีเป็นอ านาจ
หน้าท่ีของหน่วยงานการคลงั เก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีมีค่าขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ี
จงัหวดันนทบุรี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี หมายถึง ผูป้ฏิบติังานท่ีค่อนขา้งยากเก่ียวกบังานงบประมาณ
และการบญัชีทัว่ไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลกัฐานใบส าคญัคู่จ่ายเงิน ลงบญัชี ท า
รายงานการบัญชี รวบรวมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ-รายจ่าย
ประจ าปีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
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 เจ้ำหน้ำที่กำรเงินและบัญชี  หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การรวบรวม
รายละเอียด และด าเนินงานเก่ียวกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจังหวดั
นนทบุรี 
        นักวิชำกำรเงินและบัญชี  หมายถึง ผูท่ี้ปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงิน การงบประมาณ การ
บญัชีทัว่ไป การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใชจ่้ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และบญัชีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
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บทที่ 2 

ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของ
บุคลากรส่วนการคลงั สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี ผูว้ิจยัไดศ้ึกษา
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยไดล้  าดบัเน้ือหาท่ีเป็นสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความตอ้งการ 
2. แนวคิดเก่ียวกบัทกัษะทางวิชาชีพส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี 
3.   แนวคิดเก่ียวกบัพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
4.  แนวคิดเก่ียวกบัการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ

ตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 
5.  แนวคิดเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี การจดัท าทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2543 
6.  ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 

               7.  เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.   แนวคดิและทฤษฎีเกีย่วกบัความต้องการ 

    ทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการ (Hierachy of Needs Theory) ของอบัราอมั เอช มาสโลว ์(Abrah 
H. Maslow, 1943) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการไว ้5 ขั้นตอน  (วิรัช  สงวนวงศว์าน, 2550 : 
210-211) ดงัน้ี 

1.  ความต้องการทางกายภาพ  (Physiological  Needs)  เป็นความตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของ
มนุษยเ์ป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต ไดแ้ก่  อาหาร  อากาศ  ท่ีอยูอ่าศยั  เคร่ืองนุ่งห่ม  ยารักษาโรค
ความตอ้งการพกัผอ่น  และความตอ้งการทางเพศ  เป็นตน้ 

2.  ความต้องการความมัน่คงและปลอดภัย  (Safety Needs and Needs for Security)  เป็น
ความตอ้งการความมัน่คง  ปลอดภยัในชีวิต  ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  ตอ้งการความเป็นธรรมในการ
ท างาน ความปลอดภยัในเงินเดือนและการถกูไล่ออก สวสัดิการดา้นท่ีอยู่อาศยัและการรักษาพยาบาล
รวมทั้งความเช่ือในศาสนา  และเช่ือมัน่ในปรัชญา  ซ่ึงจะช่วยให้บุคคลอยู่ในโลกของความเช่ือของ
ตนเอง  และรู้สึกมีความปลอดภยั                     
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              3. ความต้องการมีส่วนร่วมในสังคม   (Social  Belonging  Needs)  เมื่อความต้องการ
ทางดา้นร่างกาย  และความปลอดภยัไดรั้บการตอบสนองแลว้  ความตอ้งการทางดา้นสังคม  ก็จะ
เร่ิมเป็นส่ิงจูงใจท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของบุคคล  เป็นความตอ้งการท่ีจะให้สังคมยอมรับตนเป็น
สมาชิกตอ้งการไดรั้บการยอมรับจากคนอ่ืน ๆ ไดรั้บความเป็นมิตรและความรักจากเพื่อนร่วมงาน 

4. ความต้องการยกย่องนับถือ (Esteem  Needs)  ความตอ้งการดา้นน้ีเป็นความตอ้งการ
ระดบัสูง ท่ีเก่ียวกบัความอยากเด่นในสังคม  ตอ้งการให้บุคคลอ่ืนยกย่องสรรเสริญ รวมถึงความ
เช่ือมัน่ในตนเอง ในเร่ืองความรู้ความสามารถ  ความเป็นอิสระและเสรีภาพ 
        5.  ความต้องการบรรลุในส่ิงที่ตั้งใจ (Need for Self Actualization)  เป็นความตอ้งการ
ระดบัสูงสุด  ซ่ึงเป็นความตอ้งการท่ีอยากจะให้เกิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอย่างตามความนึกคิด
ของตนเอง  เป็นความตอ้งการท่ียากแก่การไดม้า กล่าวโดยสรุปไดด้งัน้ี 
                  1) มนุษยทุ์กคนมีความต้องการ   ความต้องการจะอยู่ในตวัมนุษยต์ลอดไป ไม่มีท่ี
ส้ินสุด  เมื่อสมใจในความตอ้งการหน่ึงแลว้  ก็ยงัตอ้งการในระดบัท่ีสูงข้ึน 
                   2)  อิทธิพลใด ๆ  ท่ีจะมีผลต่อความตอ้งการของมนุษย  ์ อยู่ในความตอ้งการล าดบัขั้น
นั้น ๆ  เท่านั้น  หากความตอ้งการล าดบัขั้นนั้นไดรั้บการสนองให้พอใจแลว้ความตอ้งการนั้นก็จะ
หมดอิทธิพลไป   
                   3)  ความตอ้งการของมนุษย  ์ จะมีล  าดบัขั้นจากต ่าไปหาสูง  เม่ือความตอ้งการขั้นต ่า
ไดรั้บการตอบสนองเป็นท่ีพอใจแลว้  ความตอ้งการล าดบัสูงข้ึนไปก็ตามมา 

 อธิบายเป็นภาพประกอบแสดงล าดบัขั้นของความตอ้งการได ้ดงัน้ี 
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ภาพที ่1  ล  าดบัขั้นของความตอ้งการ 

   ที่มา : www.wikipedia.org (2556) 
 

 จากภาพท่ี 1  แสดงใหเ้ห็นล าดบัความตอ้งการว่าไดม้ีการพฒันาเป็นไปตามความตอ้งการ 
ขั้นพ้ืนฐานสู่ความตอ้งการระดบัสูง คือ ในขณะท่ีความตอ้งการทางร่างกายยงัมีอยู่มากบุคคลจะ
ปฏิบติัตนเพียงเพ่ือมุ่งสนองความตอ้งการพ้ืนฐานเท่านั้นความตอ้งการประเภทอ่ืน ๆ จะมีบทบาท
นอ้ยมาก  แต่เม่ือบุคคลนั้นไดรั้บการตอบสนองใหเ้กิดความพึงพอใจตามความตอ้งการระดบัน้ีแลว้
ความตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิต จึงจะมีความส าคญัต่อตนเพ่ิมข้ึนและตราบใดท่ี
บุคคล  ยงัไม่รู้สึกปลอดภยัหรือมัน่คงความตอ้งการดา้นอ่ืน ๆ ท่ีสูงข้ึนไป ก็ยงัไม่มีอิทธิพลมากนัก
แต่เม่ือบุคคลไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการขั้นพ้ืนฐาน  และความมัน่คงปลอดภยัแลว้ บุคคล
จะเกิดความตอ้งการทางดา้นสังคมมากข้ึน เมื่อเวลาปฏิบติังานใด ๆ จะพยายามหาทางให้กลุ่ม
ยอมรับตนเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม  และเมื่อไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการแลว้  บุคคลก็มีความ
ตอ้งการท่ีจะรับการยกยอ่งจากกลุ่มต่อไป  และเมื่อไดรั้บการยกย่องว่าปฏิบติัตนไดดี้เด่นแลว้  ใน
ขั้นน้ีจะเกิดความรู้สึกว่าตนเป็นผูมี้ประโยชน์ต่อผูอ่ื้น  ตนเองสามารถมีอ  านาจเหนือบุคคลอ่ืน ๆ    
บุคคลประเภทน้ีจะเป็นผูมี้ความมัน่ใจในตนเอง รู้สึกว่าตนเองมี ศกัด์ิศรี  ตระหนกัถึงความเป็นจริง
ในตนเองมากข้ึนและในท่ีสุดจะแสดงความสามารถในการท างานให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ี
ตอ้งการได ้

http://www.wikipedia.org/
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ทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์สเบอร์ก 
 เฟรเดอริค เฮอร์สเบอร์ก (Frederick Herzberg, 1968) (สืบคน้จาก www.wikipedia.org สืบคน้
เมื่อ 8 มีนาคม  2556) ไดท้ าการศึกษาแรงจูงใจโดยพิจารณาปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวโยง
กบัการท างาน โดยเฉพาะปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความพึงพอใจ เฮอร์สเบอร์กไดส้รุปว่าปัจจยัท่ีก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในงานนั้นจะสัมพนัธ์กบัลกัษณะในเน้ืองาน เฮอร์สเบอร์กเรียกปัจจยัท่ีท าให้เกิด
ความพึงพอใจน้ีว่าปัจจยัจูงใจ (Motivators) ปัจจยัจูงใจน้ีคือความส าเร็จ (Achievement) การไดรั้บ
ความยอมรับ (Recognition) ความกา้วหนา้ (Advancement) ตวังานเอง (Work Itself) ความเป็นไปท่ี
จะจ าเริญเติบโต (Possibility of Growth) และความรับผิดชอบ (Responsibility) ส่วนปัจจยัท่ีท าให้
เกิดความไม่พึงพอใจในงานนั้นจะสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้มท่ีอยู่นอกเน้ืองาน ซ่ึงเฮอร์สเบอร์ก 
เรียกปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความไม่พึงพอใจน้ีว่า ปัจจยัสุขอนามยั  (Hygiene Factors) หรือปัจจยัเพื่อความคงอยู ่
(Maintenance Factors) ปัจจยัสุขอนามยัน้ีมีหลายประการคือ สถานภาพ (Status) สัมพนัธภาพกบัผูค้วบคุม
บงัคบับญัชา (Relations with Supervisors) สมัพนัธภาพกบัเพื่อนร่วมงาน (Peer Relations) สัมพนัธภาพกบั
ผูใ้ต้บังคับบัญชา (Relations with Subordinates) คุณภาพของการควบคุมบังคับบัญชา (Quality of  
Supervision) นโยบายและการบริหารของบริษทั (Company Policy and Administration) ความมัน่คงในงาน 
(Job Security) สภาพการท างาน (Working Conditions) ค่าจา้ง (Pay) เฮอร์สเบอร์กเห็นว่าปัจจยัสุขอนามยันั้น
เป็นสภาพแวดลอ้มอนัส าคญัยิง่ของงานท่ีจะรักษาคนไวใ้นองคก์ารในลกัษณะท่ีท าใหเ้ขาพอท่ีจะท างาน
ได ้ กล่าวคือถา้ปัจจยัสุขอนามยัไม่ไดรั้บการตอบสนองก็จะเป็นสาเหตุท าให้บุคคลเกิดความไม่
พอใจในงาน ถึงแมปั้จจยัสุขอนามยัจะไดรั้บการตอบสนองก็จะเป็นเพียงการช่วยป้องกนัไม่ให้เกิด
ความไม่พอใจในงานเท่านั้น แต่จะสามารถน าไปสู่ความพอใจในงานหรือจูงใจให้คนปฏิบติังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพเต็มความสามารถได ้นัน่คือปัจจยัสุขอนามยัในตวัของมนัเอง ไม่สามารถจูงใจ
บุคคล มีแต่ปัจจยัจูงใจเท่านั้นท่ีจะจูงใจบุคคลให้ท างานได ้ ดงันั้นถา้ยึดทฤษฎีเฮอร์สเบอร์กแลว้ 
บุคคลจะตอ้งท างานท่ีมีลกัษณะทา้ทายจึงเป็นการจูงใจเขาใหท้ างานอยา่งแทจ้ริง  

ทฤษฎแีรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์  

 เดวิด ซี. แมคเคลแลนด์ (David C. McClelland, 1953) (สืบคน้จาก www.wikipedia.org 
สืบค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2556) ผูส้ร้างทฤษฎีการจูงใจในความ ส าเร็จหรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 
(Achievement Motivation) ไดศ้ึกษาถึงระดบัความตอ้งการในความส าเร็จของมนุษยท่ี์แตกต่างกนั 
แมคเคลแลนด์เห็นว่าโดยทั่วไปการจูงใจของผูป้ฏิบัติงานจะเป็นผลจากความตอ้งการส าคัญ 3 
ประการคือ  ความต้องการท่ีจะมีความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น หรือแรงจูงใจใฝ่สัมพนัธ์ (Need for 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
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Affiliation) ความตอ้งการท่ีจะมีอ  านาจหรือแรงจูงใจใฝ่อ  านาจ (Need for Power) และความตอ้งการ
ท่ีท างานให้ส าเร็จหรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ (Need for Achievement) แมคเคิลแลนด์ไดใ้ห้ความ
สนใจเป็นอย่างมากในความต้องการท่ีจะท างานให้ส าเร็จหรือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และศึกษา
ลกัษณะของผูท่ี้จะประสบความส าเร็จสูง (High Achiever) ว่าจะมีลกัษณะของการกลา้เส่ียงอยู่
พอสมควร บุคคลเหล่าน้ีจะเป็นผูมี้ความกระตือรือร้นมีความรับผิดชอบสูงและจะฉลาดในการ
วางเป้าหมายในระยะยาวท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงอนัไม่เป็นเป้าหมายท่ีสูงหรือต ่ากว่า
ศกัยภาพของเขาเองจนเกินไป และเขาผูน้ั้นจะตอ้งมีความสามารถในการบริหารองค์การจะตอ้งมี
ความมุ่งมัน่ในความส าเร็จของงาน และเม่ืองานส าเร็จก็เกิดความพึงพอใจในความส าเร็จนั้น ซ่ึงเป็น
ความพึงพอใจในเน้ืองานเอง ผูท่ี้มุ่งความส าเร็จของงานจึงมีใจจดจ่ออยูก่บังาน และใชค้วามพยายาม
อยา่งสูงสุดเพื่อใหง้านส าเร็จดว้ยดี บุคคลเหล่าน้ีจะพยายามแสวงหาขอ้มลูป้อนกลบั (Feedback) อยู่
เสมอ ทั้งน้ีเพ่ือประเมินค่าส่ิงท่ีตนท าและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขในขณะเดียวกนั ความรวดเร็ว
ของขอ้มลูป้อนกลบัท่ีไดรั้บจะมีความหมายยิง่ ทั้งน้ีเพื่อจะไดท้ราบถึงระดบัความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวและเพื่อจะไดคิ้ดหาวิธีแกไ้ขปัญหาหรือขอ้ผดิพลาดในงานไดท้นัท่วงที  
 

2.  แนวคดิเกีย่วกบัทักษะทางวชิาชีพส าหรับผู้ประกอบวชิาชีพบัญชี 
แนวคิดเก่ียวกับทกัษะทางวิชาชีพส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี  (Professional Skills) 

(คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีดา้นการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชี  สภาวิชาชีพบญัชี, 2550) และ
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชี  (International Education 
Standards for Professional Accountants : IES) ฉบบัท่ี 3 เร่ือง ทกัษะทางวิชาชีพบญัชีระบุว่า  นักบญัชี
ตอ้งมีทกัษะ 5 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ทกัษะทางปัญญา (Intellectual Skills) ซ่ึงแบ่งยอ่ยไดอี้ก 6 ระดบัตามล าดบัจากนอ้ยไป
หามาก ไดแ้ก่ มีความรู้ มีความเขา้ใจ สามารถประยกุตใ์ช ้สามารถวิเคราะห์ได ้สามารถสงัเคราะห์
ได ้ (น าองคค์วามรู้หลาย ๆ ดา้นมาประมวลเขา้ดว้ยกนัแลว้ท าการคาดการณ์และใหผ้ลสรุปได)้ และ
สามารถประเมินคุณค่าได ้ ส่ิงท่ีส าคญัคือบุคคลท่ีพร้อมจะเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพตอ้งบรรลุระดบัสูง
ท่ีสุดของทกัษะเหล่าน้ี ณ ช่วงเวลาท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ทกัษะทางปัญญาช่วย
ใหน้กับญัชีแกปั้ญหา ตดัสินใจ และใชดุ้ลยพินิจท่ีดีแกไ้ขสถานการณ์ท่ีซบัซอ้นขององคก์รไดท้กัษะ
ทางปัญญาท่ีจ  าเป็นประกอบไปดว้ยทุกเร่ือง ดงัน้ี 

(ก) ความสามารถท่ีจะก าหนด ไดม้า จดัและเขา้ใจ สารสนเทศจากคน ส่ิงพิมพ ์
และส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ 
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(ข) ขีดความสามารถท่ีจะสอบถาม วิจยั คิดเชิงเหตุผลและวิเคราะห์ 

(ค) ความสามารถท่ีจะระบุและแกไ้ขปัญหาท่ีไม่เคยเจอมาก่อน 
2) ทกัษะทางวิชาการเชิงปฏิบติัและหนา้ท่ีการงาน (Technical and Functional Skills) 

ประกอบดว้ยทกัษะทัว่ไปและทกัษะเฉพาะเจาะจงส าหรับผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี ซ่ึงรวมถึง 
(ก) ความช านาญทางตวัเลข (การใชค้ณิตศาสตร์และสถิติ) และความช านาญดา้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 (ข) การวิเคราะห์แบบจ าลองการตดัสินใจและความเส่ียง (Decision Modeling and 

Risk Analysis) 
(ค) การประเมินค่า 
(ง) การรายงาน และ 
(จ) ความรู้ดา้นกฎหมายและกฎเกณฑข์อ้บงัคบั 

3) ทักษะทางคุณลกัษณะเฉพาะบุคคล (Personal Skills) ซ่ึงเก่ียวข้องกับทัศนคติและ
พฤติกรรมของผูป้ระกอบวิชาชีพบัญชีการพฒันาทักษะเหล่าน้ีจะช่วยการเรียนรู้และการปรับ
คุณลกัษณะเฉพาะบุคคล ซ่ึงรวมถึง 

(ก) ความสามารถในการจดัการตนเอง 
(ข) มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถโนม้นา้วและเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
(ค) ความสามารถท่ีจะเลือกและเรียงล  าดับทรัพยากรท่ีมีจ  ากดั และจดัแจงงานให้

เสร็จตามก าหนดเวลา 
(ง) ความสามารถท่ีจะเขา้ร่วมและปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปล่ียนแปลง 
(จ) พิจารณาปรับใชค่้านิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและทศันคติ  ให้เขา้กบัการ

ตดัสินใจ 
(ฉ) ความระมดัระวงัสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพ 

 4) ทกัษะทางปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการส่ือสาร (Interpersonal and Communication 
Skills) ซ่ึงช่วยใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพบญัชีสามารถปฏิบติังานร่วมกบับุคคลอ่ืนในองค์กรไดดี้รับและ
ส่งผลสารสนเทศไดก้ารตดัสินใจอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ส่วนประกอบของทกัษะทาง
ปฏิสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและการส่ือสารประกอบดว้ย 

(ก) การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในกระบวนการปรึกษาหารือกนัเพื่อแกปั้ญหาความ
ขดัแยง้ 
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(ข) สามารถท างานเป็นกลุ่ม 
(ค) มีปฏิสมัพนัธก์บับุคคลท่ีต่างวฒันธรรมและความคิดเห็นต่างกนัได ้
(ง)  เจรจาต่อรองหนทางแกปั้ญหาและก าหนดขอ้ตกลงร่วมกนัในสถานการณ์ทาง

วชิาชีพ 
(จ)  การท างานในวฒันธรรมท่ีต่างกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(ฉ) สามารถน าเสนอ อภิปราย รายงานและการปกป้องมุมมองของตนอย่างมี

ประสิทธิภาพ ผา่นการเขียนและการพดูทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
(ช) ฟังและอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงให้ความส าคญักบัวฒันธรรมและ

ภาษาท่ีแตกต่าง 
5) ทกัษะการบริหารองค์กรและการจัดการทางธุรกิจ  (Organizational and Business 

Management Skills) เร่ิมมีความส าคญัเพ่ิมข้ึนต่อผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี  ซ่ึงจะมีการเรียกร้องให้
เป็นผูแ้สดงบทบาทในเชิงรุก  ในการจดัการองคก์ารในแต่ละวนั  ในขณะท่ีก่อนหนา้น้ี  บทบาทของ 
ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีอาจถูกจ ากดัอยู่เพียงแค่การเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อให้หน่วยงานอ่ืน
น าไปใช ้แต่ในปัจจุบนัผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีไดเ้ขา้ไปมีบทบาทกบัหลายหน่วยงานมากข้ึน จึงมี
ความจ าเป็นท่ีตอ้งมีความรู้ดา้นธุรกิจมากข้ึนและตระหนักในเร่ืองการเมืองและมีมุมมองแบบรอบ
ดา้น ทกัษะการบริหารองคก์รและการจดัการธุรกิจ รวมถึง 

 (ก) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริหารโครงการ การบริหารงานบุคคลและ
ทรัพยากร การตดัสินใจ 

(ข)  ความสามารถท่ีจะจดัแบ่งหนา้ท่ีงาน และการมอบหมายงานเพื่อกระตุน้และ
พฒันาบุคลากร 

(ค)  การมีภาวะความเป็นผูน้  า 
(ง)  การพิจารณาและตดัสินใจไดอ้ยา่งผูม้ีวิชาชีพ 

 

3.  แนวคดิเกีย่วกบัพระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
  จงัหวดันนทบุรีตั้งอยูใ่นเขตท่ีราบลุ่มแม่น ้ าเจา้พระยาตอนล่าง ห่างจากกรุงเทพมหานครไป
ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีปกครองทั้งหมด 622.303 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ  388,939.375 ไร่    พ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรีประกอบดว้ย   องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 46 แห่ง แบ่งตามประเภทและอ านาจบริหารจดัการภายในทอ้งท่ีไดเ้ป็นองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั 1 แห่ง เทศบาล 14 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 31 แห่ง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
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    องค์การบริหารส่วนต าบล   มีช่ือยอ่เป็นทางการว่า  อบต.   คือ    หน่วยการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินรูปแบบหน่ึงท่ีจดัตั้งข้ึนตาม
พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติมถึงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ. 2552 โดยยกฐานะจากสภาต าบลท่ีมีรายไดโ้ดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมา
ติดต่อกนัสามปีเฉล่ียไม่ต  ่ากว่าปีละหน่ึงแสนห้าหมื่นบาท  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 2 มีนาคม 
2538 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบล แบ่งออกเป็น 3 ขนาด ตามเกณฑร์ายไดข้ององคก์ารบริหารส่วน-        
ต าบล คือ 

- องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเลก็ มีรายไดไ้ม่เกิน 10 ลา้นบาท 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีรายได ้10 – 20 ลา้นบาท 
- องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีรายไดเ้กินกว่า 20 ลา้นบาท 

รูปแบบองค์การ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และนายกองคก์าร

บริหารส่วนต าบล 
1. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

จ  านวนหมู่บา้นละสองคน ซ่ึงเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นในเขตองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนั้น กรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บ้านให้มีสมาชิก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคนและในกรณีมีเพียงสองหมู่บา้นให้มีสมาชิกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล หมู่บา้นละสามคน 

2. องค์การบริหารส่วนต าบลมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หน่ึงคน ซ่ึงมาจากการ
เลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง|การเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
การบริหาร 

กฎหมายก าหนดใหม้ีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบดว้ยนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล 1 คน รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 2 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน ผูบ้ริหารขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเรียกว่านายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งผูบ้ริหารทอ้งถ่ินโดยตรง 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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อ านาจหน้าทีข่อง อบต. 
อบต. มีหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วน ต าบล พ.ศ. 2537 และ 

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3 พ.ศ. 2542) 
1. พฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (มาตรา 66) 
2. มีหนา้ท่ีตอ้งท าตามมาตรา 67 ดงัน้ี  

1. จดัใหมี้และบ ารุงทางน ้ าและทางบก 
2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมทั้งการก าจดัขยะ

มลูฝอยและส่ิงปฏิกลู 
3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
6. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็และเยาวชน ผูสู้งอายแุละพิการ 
7. คุม้ครอง ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

3. มีหนา้ท่ีท่ีอาจท ากิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดงัน้ี  
1. ใหมี้น ้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
2. ใหม้ีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
3. ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้ า 
4. ใหม้ีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจและสวนสาธารณะ 
5. ใหม้ีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมใหม้ีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
8. การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 
9. ใหม้ีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 

10. กิจการเก่ียวกบัการพาณิชย ์
11. การท่องเท่ียว 
12. การผงัเมือง 
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อ านาจหน้าทีต่ามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
พระราชบญัญติัก  าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองทอ้งถ่ิน 

พ.ศ. 2542 ก  าหนดให ้อบต.มีอ  านาจและหนา้ท่ีในการจดัระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์
ของประชาชนในทอ้งถ่ินของตนเองตามมาตรา 16 ดงัน้ี 

1. การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง 
2. การจดัใหม้ี และบ ารุงรักษาทางบกทางน ้ า และทางระบายน ้ า 
3. การจดัใหม้ีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
7. คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
8. การส่งเสริมการท่องเท่ียว 
9. การจดัการศกึษา 

10. การสงัคมสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิตเดก็ สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 
11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 
13. การจดัใหม้ี และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 
14. การส่งเสริมกีฬา 
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 
18. การก าจดัมลูฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้ าเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจดัใหม้ี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 
21. การควบคุมการเล้ียงสตัว ์

 22.   การจดัใหม้ี และควบคุมการฆ่าสตัว ์
  23.   การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม ้ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม 
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 24.    การผงัเมือง 
25. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 
26. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
27. การควบคุมอาคาร 
28. การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
29.   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น 
30.   กิจอ่ืนใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนต าบล 
            องคก์ารบริหารส่วนต าบลมีโครงสร้างประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ ฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจ า  
(พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 [แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ. 2552])   
           ฝ่ายการเมืองประกอบดว้ย 
              1. สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย สมาชิกซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งจากราษฎรใน
หมู่บา้นในต าบลนั้น ๆ หมู่บา้นละ 2 คน  สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีหน้าท่ีให้ความเห็นชอบ
แผนพฒันาต าบล ร่างขอ้บงัคบัต าบล ร่างขอ้บงัคบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี และควบคุมการ
ปฏิบติังาน  

 2.  คณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็น
ผูเ้ลือกคณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ยประธานกรรมการบริหาร 1 คน
และคณะกรรมการ 2 คน คณะกรรมการบริหารมีหน้าท่ีบริหารงาน องค์การบริหารส่วนต าบล 
จดัท าแผนพฒันาต าบล และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี รายงานผลการปฏิบติั และการใชจ่้ายเงิน
ใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบและปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีทางราชการมอบหมาย  

ฝ่ายประจ าประกอบดว้ย 
 1. ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าท่ีเก่ียวกบังานบริหารทัว่ไป งาน

ธุรการ งานการเจา้หนา้ท่ี งานสวสัดิการ งานประชุม งานเก่ียวกบัการตราขอ้บงัคบัต าบล งานนิติกร
งานการพาณิชย ์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพนัธ์ งานจดัท าแผนพฒันาต าบล งานจดัท าขอ้บงัคบั 
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งบประมาณประจ าปี งานขออนุมติัด าเนินการตามข้อบังคับ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย 

 2. ส่วนการคลงั ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบัการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การตรวจเงิน การหกัภาษีเงินไดแ้ละการน าส่งภาษี การตดัโอนเงินเดือน การรายงานเงินคงเหลือ 
การจดัท างบการเงิน จดัท าบญัชีทุกประเภท งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บมอบหมาย 

 3. ส่วนโยธา ท าหนา้ท่ีเก่ียวกบังานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบงานประมาณการค่าใชจ่้าย
ตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุง  งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บ
มอบหมาย 
การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล มีดงัน้ี (พระราชกฤษฎีกา
ระเบียบพนกังานส่วนต าบล พ.ศ. 2539) 

1. ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 3-7) 
2. รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 3-6) 
3. หวัหนา้ปลดัส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 3-5) 
4. หวัหนา้งานธุรการ (เจา้พนกังานธุรการ 2-5) 
5. เจา้หนา้ท่ีธุรการ ระดบั 1-4 
6. เจา้หนา้ท่ีบนัทึกขอ้มลู ระดบั 1-4 
7. หวัหนา้งานนิติการ (นิติกร 3-5) 
8. หวัหนา้ส่วนการคลงั (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานการเงินและบญัชี 2-6) 
9. หวัหนา้งานงบประมาณ (เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 2-5) 

10.  หวัหนา้งานจดัเก็บรายได ้(เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้2-5) 
11.  เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้ระดบั 1-4 
12.  หวัหนา้งานการเงินและบญัชี (เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 2-5) 
13.  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ระดบั 1-4 
14.  หวัหนา้ส่วนโยธา (เจา้หนา้ท่ีบริหารงานช่าง 2-6) 
15.  หวัหนา้งานโยธา (วิศวกรโยธา 3-6) 
16.  นายช่างโยธา ระดบั 2-5 
17.  ช่างโยธา ระดบั 1-4 
18.  หวัหนา้ส่วนสาธารณสุข (นกับริหารงานสาธารณสุข 3-6) 
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19.  หวัหนา้งานสุขาภิบาล (นกัวิชาการสุขาภิบาล 3-6) 
20.  หวัหนา้งานป้องกนัและควบคุมโรคติดต่อ (พยาบาลวชิาชีพ 3-5) 
21.  เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน ระดบั 2-4 

 

 
 
ภาพที ่2  โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหาร 

ส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2552) 
   ที่มา : www.local.moi.go.th (2555) 
 

http://www.local.moi.go.th/
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ภาพที่ 3  โครงสร้างองคก์รของ อบต. ชั้น 1 
ที่มา :  www.local.moi.go.th (2555) 
 

 
ภาพที่ 4  โครงสร้างการแบ่งส่วนการบริหารงานของ อบต. 

ที่มา : www.local.moi.go.th (2555) 

http://www.local.moi.go.th/
http://www.local.moi.go.th/
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4.  แนวคดิเกีย่วกบัการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเกบ็รักษาเงิน และการตรวจเงินของ  
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

ระเบียบว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547  (กระทรวงมหาดไทย, 2547) เพื่อให้องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินบริหารงานดา้นการเงินเป็นแนวเดียวกนั ไดก้ล่าวถึงขอ้ก  าหนดในการรับเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การเบิกเงิน การกนัเงิน การตรวจและการอนุมติัฎีกาขอ้ก  าหนดในการจ่ายเงิน เงินสะสม 
การถอนคืนเงินรายรับและการจ าหน่ายหน้ีสูญ และการตรวจเงิน โดยมีสาระส าคญัเพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ก าหนดในการรับเงินหรือจ่ายเงิน แบ่งเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ  คือ 
การรับเงนิ  ก  าหนดใหก้ารรับเงินปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. บรรดาแบบพิมพแ์ละเอกสารใด ๆ  ท่ีใชใ้นการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอน
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตลอดจนแบบบญัชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด เวน้แต่จะมีกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

2. บรรดาเงินท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดรั้บไวเ้ป็นกรรมสิทธ์ิ ใหน้ าส่งเป็นรายได้
ทั้งส้ิน หา้มมิใหก้นัไวเ้ป็นเงินฝาก หรือเงินนอกงบประมาณ 

3. การรับเงินใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผูช้  าระเงินทุกคร้ัง
และให้ใชใ้บเสร็จรับเงินเล่มเดียวกนัรับเงินทุกประเภท เวน้แต่เงินประเภทใดมีการรับช าระเป็น
ประจ าและมีจ  านวนมากรายจะแยกใบเสร็จรับเงินเล่มหน่ึงส าหรับการรับเงินประเภทหน่ึงก็ได  ้

4. ให้หน่วยงานคลงับนัทึกเงินท่ีได้รับในสมุดเงินสดภายในวนัท่ีไดรั้บเงินสดเช็คหรือ 
ดราฟด ์หรือตราสารอยา่งอ่ืนนั้น โดยตอ้งแสดงให้ทราบว่าไดรั้บเงินตามฎีกาใบเสร็จรับเงิน หรือ
เอกสารอ่ืนเล่มใด เลขท่ีใด จ านวนเท่าใด 

5. การรับเงินภายหลงัก  าหนดเวลาปิดบญัชีส าหรับวนันั้นแลว้ให้บนัทึกการรับเงินในวนั
นั้นและเก็บเงินสดในตูนิ้รภยั 

6.  เม่ือส้ินเวลารับเงินให้เจา้หน้าท่ีผูมี้หน้าท่ีจดัเก็บหรือรับช าระเงิน น าเงินท่ีไดรั้บพร้อม
ส าเนาใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอ่ืนท่ีจดัเก็บวนันั้นทั้งหมดส่งต่อเจา้หน้าท่ีการเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อน าฝากธนาคาร กรณีท่ีน าฝากธนาคารไม่ทนัใหเ้ก็บรักษาไวใ้นตูนิ้รภยั 
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7.  ตูนิ้รภยัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้ติดตั้งไวใ้นห้องท่ีมัน่คง หรือท่ีปลอดภัย
ภายในส านกังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

8.  ตูนิ้รภยัใหม้ีลกูกุญแจอยา่งนอ้ยสองดอก ให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละ
ดอก หา้มมิใหก้รรมการมอบลกูกุญแจใหผู้อ่ื้นท าหนา้ท่ีกรรมการแทน เวน้แต่เป็นการมอบหมายให้
กรรมการซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนชัว่คราว 

9.  ใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัจดัท ารายงานสถานะการเงินประจ าวนัตามแบบท่ีกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดเป็นประจ าทุกวนัท่ีมีการรับจ่ายเงิน 

10. การถอนเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท าไดโ้ดยให้ผูม้ีอ  านาจลง
นามสัง่จ่ายเงินร่วมกนัอยา่งนอ้ยสามคนเป็นผูม้ีอ  านาจลงลายมือช่ือฝากถอนร่วมกนั 

11. การจดัท าแผนการใชจ่้ายเงินให้เป็นไปตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ก าหนด 

12. การขอเบิกเงินจากหน่วยงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ใหเ้บิกไดแ้ต่เฉพาะในปีงบประมาณนั้น 

 

การจ่ายเงนิ  ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 

1. การจ่ายเงินใหแ้ก่เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิใหจ่้ายเป็นเช็ค กรณีจ าเป็นท่ีไม่อาจจ่ายเป็นเช็คได  ้
ใหจ้ดัท าใบถอนเงินฝากธนาคารเพ่ือใหธ้นาคารออกตัว๋แลกเงินสัง่จ่ายใหเ้จา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิ 

2. เงินท่ีขอเบิกจากหน่วยงานคลงัเพื่อการใด ให้น าไปจ่ายไดเ้ฉพาะเพ่ือการนั้นเท่านั้นจะ
น าไปจ่ายเพื่อการอ่ืนไม่ได ้

3. การจ่ายเงินให้เจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิรับเงินทุกรายการ จะตอ้งมีหลกัฐานการจ่ายไวเ้พื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

4. ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเก็บรักษาหลกัฐานการจ่ายซ่ึงส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินยงัไม่ไดต้รวจสอบไดใ้นท่ีปลอดภยั อย่าให้ช ารุด สูญหาย หรือเสียหายได  ้ และเมื่อได้
ตรวจสอบแลว้ก็ใหเ้ก็บอยา่งเอกสารธรรมดา 

5. การจ่ายเงินยมืจะจ่ายไดเ้ฉพาะท่ีผูย้มืไดท้  าสญัญาการยืมเงินตามแบบท่ีกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด และผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินไดอ้นุมติัให้จ่ายเงินยืมตามสัญญาการยืม
แลว้เท่านั้น 

6.  ผูย้มืแต่ละรายตอ้งไม่มีเงินคา้งช าระแก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และใหย้มืไดเ้ฉพาะ
ผูมี้หนา้ท่ีตอ้งปฏิบติังานนั้น ๆ ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหา้มยมืแทนกนั 
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7. กรณีครบก าหนดส่งใชเ้งินยมื แต่ผูย้มืยงัไม่ชดใชเ้งินยมื  ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีอ  านาจสัง่การ
ใหผู้ค้า้งช าระส่งคืนภายในก าหนดเวลาตามท่ีเห็นสมควร อยา่งชา้ไม่เกินสามสิบวนั 
               8. เงินท่ียมืไป ใหผู้ย้มืส่งใบส าคญัและเงินเหลือจ่าย (ถา้มี) ภายในก าหนดระยะเวลาดงัน้ี    
 กรณีเดินทางไปประจ าต่างส านักงานหรือเดินทางกลับภูมิล  าเนาให้ส่งต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท่ีจ่ายเงินให้ยืมทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือธนาณัติแลว้แต่กรณี  ภายใน
สามสิบวนันบัจากวนัท่ีไดรั้บเงิน กรณีเดินทางไปราชการอ่ืน ใหส่้งต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ผูใ้ห้ยืมภายในสิบห้าวนันับจากวนัท่ีกลบัมาถึง การยืมเงินเพื่อปฏิบติัราชการอ่ืนให้ส่งต่อองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูใ้หย้มืภายในสามสิบวนันบัจากวนัท่ีไดรั้บเงิน 

นอกเหนือจากดา้นการรับ จ่ายเงิน ยงักล่าวถึงสาระส าคญัท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จะตอ้งจดัท าเพื่อการตรวจเงิน ดงัน้ี 

1. ให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าบญัชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพ-
บญัชีหรือทะเบียนอ่ืนใดตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนด 

2. ใหห้วัหนา้หน่วยงานคลงัท ารายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือน าเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพ่ือทราบในฐานะหัวหน้า
ผูบ้ังคับบัญชา และส่งส าเนาให้ผูว้่าราชการจงัหวดั  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
นายอ าเภอ 

3. ให้หัวหน้าหน่วยงานคลงัจดัท างบแสดงฐานะการเงิน  และงบอ่ืน ๆ ตามแบบท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด เพื่อส่งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค
ตรวจสอบภายในเกา้สิบวนันับแต่วนัส้ินปี และส่งส าเนาให้ผูว้่าราชการจงัหวดั ส าหรับองค์การ
บริหารส่วนต าบลใหส่้งนายอ าเภอ 

4. ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินประกาศส าเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอ่ืน ๆ โดย
เปิดเผยเพื่อใหป้ระชาชนทราบ ณ ส านกังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเวลาอนัสมควร 

 

5. แนวคดิเกีย่วกบัการบนัทึกบญัชี การจดัท าทะเบยีน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น พ.ศ. 2543  

ระเบียบซ่ึงก าหนดการบนัทึกบญัชี การใชจ่้ายเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เป็น
รูปแบบเดียวกนั และเพื่อให้การจดัท ารายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเหมาะสม
สอดคลอ้งกบัการกระจายอ านาจและใหป้ระชาชนสามารถตรวจสอบได ้ซ่ึงไดก้ล่าวถึงการลงบญัชี
รายรับ การลงบญัชีรายจ่าย การบนัทึกบญัชีเงินท่ีไม่ปรากฏรายการในงบประมาณรายจ่าย  การ
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จ่ายเงินล่วงหนา้ การเบิกตดัปี การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การจ าหน่ายหน้ีสูญ การแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด การปิดบญัชี การจดัท ารายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน โดยมีสาระส าคญั
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบติังานดงัต่อไปน้ี (กระทรวงมหาดไทย, 
2543) 

1.  เม่ือเร่ิมปีงบประมาณใหม่ใหบ้นัทึกยอดประมาณการรายรับทุกประเภทจากงบประมาณ
รายจ่ายและยอดลกูหน้ีภาษีต่าง ๆ ท่ีคงคา้งลงในทะเบียนเงินรายรับดว้ยหมึกสีแดง 

2. เมื่อไดรั้บช าระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี และภาษีป้ายในแต่ละวนัให้
บนัทึกแยกการช าระภาษีปีปัจจุบนั และภาษีคา้งช าระในใบน าส่งเงิน และใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน 

3. ทุกวนัท าการสุดทา้ยของเดือน ให้รวมยอดตวัเลขภาษีแต่ละประเภทท่ีจดัเก็บไดจ้าก
ทะเบียนเงินรายรับแลว้จดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐานหมายเลข 3 รวมกบัรายรับประเภทอ่ืน ๆ 
เพื่อลงบญัชีแยกประเภท 

4. ทุกวนัส้ินปีงบประมาณให้ส ารวจรายช่ือผูค้ ้างช าระภาษีตามปีท่ีคา้งช าระพร้อมด้วย
จ านวนเงินตามท่ีปรากฏในรายละเอียดผูช้  าระภาษี และจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี แลว้จดัท าใบผ่าน
รายการบญัชีทัว่ไป เพ่ือตั้งยอดเงินท่ีคา้งช าระภาษีแต่ละประเภทเป็นบญัชีลกูหน้ี 

5. เม่ือเร่ิมปีงบประมาณใหม่ ให้น าประมาณการรายจ่ายบนัทึกลงในทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณในช่องงบประมาณคงเหลือ โดยแยกตามหมวด ประเภท แผนงาน งานและโครงการ 

6. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจ่ายเงิน และมีการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไวเ้พื่อน าส่ง
หน่วยงานสรรพากร ให้ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย จ านวน 1 ชุด (3 ฉบบั) มอบให้
ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง 1 ฉบบั ติดไวก้บัฎีกา 1 ฉบบั และเก็บรวบรวมไวเ้ป็นหลกัฐาน 1 ฉบบั 

7. ใหจ้ดัท ารายงานต่าง ๆ เสนอหวัหนา้ฝ่ายบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินเป็นประจ าทุกเดือน 
ดงัน้ี 

1) รายงานรับ-จ่ายเงินสด 
2) รายงานกระแสเงินสด 
3) งบทดลอง 
4) รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
5) กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) 
6) กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม) 
7) กระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ 
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8) กระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย 
8. ใหจ้ดัท างบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ  ประจ าทุก 4 เดือนเพื่อแสดงผลการ

ด าเนินงานและฐานะการเงิน เสนอหวัหนา้ฝ่ายบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
1) งบแสดงฐานะการเงิน 
2) งบทรัพยสิ์น 
3) งบหน้ีสิน 
4) งบเงินสะสม 
5) รายละเอียดลกูหน้ี (กค.2) 
6) รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน 
7) รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 
8) รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม 
9) งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ 

 10) งบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม 
                         11) รายงานรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม 
 

6.  ความรู้ทั่วไปเกีย่วกบัส่วนการคลงั องค์การบริหารส่วนต าบลในพืน้ที่จงัหวดันนทบุรี 
ส่วนการคลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลมีภาระหน้าท่ีเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีและทะเบียน

รับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเก่ียวกบัการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การน าส่งเงิน การฝาก
เงิน การตรวจเงิน อบต.รวบรวมสถิติเงินไดป้ระเภทต่าง ๆ  การเบิกตดัปี การขยายเวลาเบิกจ่าย
งบประมาณ การหักภาษีและน าส่ง รายงานเงินคงเหลือประจ า การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ 
อบต. การยืมเงินทดรองราชการ การจดัหาผลประโยชน์จากส่ิงก่อสร้างและทรัพยสิ์น ตรวจสอบ
งานของจงัหวดัและส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน การเร่งรัดใบส าคญัและเงินยมืคา้งช าระ การจดัเก็บ
ภาษี การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้ การพฒันารายได้ การออกใบอนุญาตและ
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 ส่วน
คือ งานการเงิน งานบญัชี งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้และงานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 

ลกัษณะงานท่ีปฏิบติัและคุณวุฒิตามต าแหน่งของพนกังานส่วนต าบลท่ีสังกดัส่วนการคลงั 
ซ่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีทางดา้นงานการเงิน และงานบญัชีมีดงัน้ี (มาตรฐานการก าหนดต าแหน่งพนักงาน
เทศบาลและพนกังานส่วนต าบล : www.thaitambol.net, 2551) 
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1. หัวหน้าส่วนการคลัง มีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัก าหนดนโยบาย วางแผนควบคุม 
มอบหมายงาน ตรวจสอบ ประเมินผลและรับผดิชอบการปฏิบติังานทางดา้นการบริหารงานการคลงั
หลายดา้น เช่น งานการคลงั งานการเงินและบญัชี งานการจดัเก็บรายได้ งานรวบรวมขอ้มูลสถิติ
และวิเคราะห์งบประมาณ งานพสัดุ งานธุรการ งานการจัดการเงินกู้ งานจดัระดบังาน งาน
บริหารงานบุคคล งานตรวจสอบเก่ียวกับการเบิกจ่าย ปฏิบติังานเก่ียวกบัการเสนอแนะและให้
ค  าปรึกษาแนะน า การท าความเห็นและสรุปรายงาน ด าเนินการเก่ียวกบัการอนุญาตท่ีเป็นอ านาจ
หนา้ท่ีของหน่วยงานการคลงั เก็บรักษาทรัพยสิ์นท่ีมีค่าของ อบต. และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

คุณวุฒิที่ก าหนด ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต ่ากว่าน้ีทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ บริหารการคลงั การเงิน การเงินและการธนาคาร บริหารธุรกิจ การจดัการทัว่ไป 
เฉพาะการจดัการทัว่ไปตอ้งมีการศึกษาวิชาบญัชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. 
ก าหนดว่าใชเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได ้

2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  มีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัค่อนขา้งยากเก่ียวกับการเงิน
การงบประมาณและการบญัชีทัว่ไปของส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบหลกัฐานใบส าคญัคู่จ่ายเงิน
ลงบญัชี ท ารายงานการบญัชี รวบรวมรายละเอียดขอ้มูลเก่ียวกบัการขอจดัตั้งงบประมาณรายรับ-
รายจ่ายประจ าปี 

คุณวุฒิท่ีก  าหนด ปวท.,ปวส.ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ ประกาศนียบัตรหรือ
อนุปริญญาบตัรการบริหารธุรกิจ การจดัการทัว่ไป ซ่ึงมีการศึกษาวิชาบญัชีไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต 
หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. ก าหนดว่าใชเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได ้

3. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  มีลกัษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการเงิน  การรวบรวม
รายละเอียด และด าเนินงานเก่ียวกบังบประมาณของส่วนราชการ 

คุณวุฒิท่ีก  าหนด ปวช. ทางบญัชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. ก าหนดว่า
ใชเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได ้

4. นักวิชาการเงินและบัญชี มีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเก่ียวกบัการเงิน การงบประมาณการ
บญัชีทัว่ไปของส่วนราชการ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตามประเมินผลการใชจ่้ายเงิน การวิเคราะห์
ฐานะทางการเงินและบญัชี 

คุณวุฒิท่ีก  าหนด ปริญญาตรีทางบญัชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซ่ึงมีการศึกษาวิชา
บญัชีไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต ปริญญาโททางบญัชี พาณิชยศาสตร์ หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต. ก าหนดว่า
ใชเ้ป็นคุณสมบติัเฉพาะส าหรับต าแหน่งน้ีได ้
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ส่วนการคลงัแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 

1. งานการเงิน มหีน้าที่รับผดิชอบ ดงันี ้
         - งานรับเงินและเบิกจ่ายเงิน  
          - งานจดัท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน  
          - งานเก็บรักษาเงิน  
          - งานรวบรวมขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัตั้งงบประมาณรายรับรายจ่าย ประจ าปี  
          - งานตรวจสอบหลกัฐานเก่ียวกบัการเงิน  
          - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
              2. งานบญัชี มหีน้าที่รับผดิชอบ ดังนี ้
          - งานการบญัชี  
          - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน  
          - งานงบการเงินและงบทดลอง  
          - งานรายงานแสดงฐานะทางการเงินและบญัชี  
          - งานรายงานทางการเงิน บญัชีทัว่ไปของส่วนราชการและบญัชีรายไดแ้ผน่ดิน 

     - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 3. งานพฒันาจดัเกบ็รายได้ มหีน้าที่รับผดิชอบ ดังนี ้
    - งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าและรายไดอ่ื้น ๆ  
     - งานพฒันาปรับปรุงรายไดง้านควบคุมกิจการคา้และค่าประกนั  
      - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้ 
      - งานออกหมายเรียกและหนงัสือเชิญพบกิจการคา้  
      - งานตรวจสอบและประเมินภาษี  
      - งานการน าส่งเงินรายได ้ 
      - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย  
 4. งานทะเบียนทรัพย์สินและพสัดุ มหีน้าที่รับผดิชอบ ดังนี ้
     - งานทะเบียนทรัพยสิ์นและแผนท่ีภาษี  
     - งานพสัดุ (การจดัหา  จดัซ้ือจดัจา้ง  การเบิกจ่าย  การเก็บรักษา  การซ่อมแซม และการ 

บ ารุงรักษา)  
 - งานการจดัท าบญัชีและทะเบียนพสัดุ  
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     - งานการเก็บเอกสารส าคญัหลกัฐานรวมถึงเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพสัดุ  
     - งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 

7.  เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
รัชนี แสงศิริ (2544) ศึกษาเร่ือง ความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางการบญัชีของผู ้

ประกอบวิชาชีพการบญัชีในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล  าปาง พบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีส่วนใหญ่
มีความตอ้งการพฒันาความรู้ทางการบญัชี โดยเร่ืองท่ีตอ้งการพฒันามากท่ีสุดคือมาตรฐานการบญัชี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากปี 2542 มาตรฐานการบญัชีมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมเติม จึงท าให้ผูป้ระกอบวิชาชีพการ
บญัชีมีความสนใจท่ีจะพฒันาความรู้ดา้นน้ี ส าหรับปัญหาของการพฒันาความรู้โดยการอบรม /
สมัมนาพบว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีมีความไม่สะดวกในการเดินทางไปอบรม/สมัมนาส่วนปัญหา
ในการศึกษาต่อ คือ ขาดเงินทุนและการเดินทางมาศึกษา ส าหรับเน้ือหาของการบญัชีท่ีเป็นปัญหา
ต่อผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชี คือ มาตรฐานการสอบบญัชีและการควบคุมภายใน  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก 
ส่วนใหญ่ผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีใหค้วามส าคญัและสนใจในดา้นบญัชีการเงิน แต่ไม่ค่อยสนใจใน
ดา้นการบริหารและการควบคุม ส่วนสถานภาพของการพฒันาความรู้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบนัผู ้
ประกอบวิชาชีพการบญัชีไม่ไดเ้ขา้รับการอบรม/สัมมนาเท่าท่ีควร ทั้งน้ีเน่ืองจากปัญหาท่ีกล่าวมา
คือ ความไม่พร้อมในเร่ืองเวลาและการขาดเงินทุนในการพฒันาความรู้  ดงันั้นในหน่วยงานต่าง ๆ 
ควรหนัมาแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีจะไดม้ีเวลาในการพฒันาความรู้เพราะ
การท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพการบัญชีได้รับการพฒันาความรู้จะส่งผลให้การท างานขององค์กรมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

สุวรรณ หวังเจริญเดช (2546) ไดศ้ึกษาคุณสมบติัเฉพาะท่ีส าคญัของผูท้  าบญัชี และเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานในวิชาชีพของผูท้  าบญัชีจงัหวดัมหาสารคาม ตามแนวทาง
การศึกษาวิชาชีพบญัชีระหว่างประเทศ (International Education Guidelines-IEG) ฉบบัท่ี 9 ซ่ึงได้
ก  าหนดส่วนส าคญัไว ้3 ส่วน โดยเนน้ท่ีส่วนแรกคือ ดา้นความรู้และทกัษะความช านาญท่ีมีคุณค่า
ทางวิชาชีพ พบว่าความสามารถดา้นการท างานวิชาชีพบญัชีอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงประกอบดว้ย
ทกัษะดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ดา้นการส่ือสาร ดา้นการแกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุผล และดา้นการ
จดัการข้อมูล แต่ขาดความรู้ความเขา้ใจดา้นการบัญชีและบริหารธุรกิจ  ท าให้ไม่สามารถแกไ้ข
ปัญหาและตดัสินใจในเหตุการณ์ธุรกิจท่ีซบัซอ้นไดดี้เท่าท่ีควร ไม่สามารถน าเสนอขอ้มูลทางการ
บญัชีท่ีเป็นสาระส าคญัเพื่อน าเสนอต่อผูบ้ริหารในการตดัสินใจได ้จึงตอ้งใหผู้ท้  าบญัชีไปเพ่ิมพนูหา 
ความรู้ทางดา้นมาตรฐานการบญัชีและความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
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สุนทรี ศรีไทย (2552) ไดศ้ึกษาเร่ือง ความตอ้งการพฒันาความรู้ทางการบญัชีของบุคลากร
ส่วนการคลงั สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล  าปาง โดยการออกแบบ 
สอบถามกบักลุ่มประชากรคือหวัหนา้ส่วนการคลงั เจา้พนกังานการเงินและบญัชี เจา้หนา้ท่ีการเงิน
และบญัชี นกัวิชาการเงินและบญัชี และผูช่้วยเจา้พนักงานการเงินและบญัชีสังกดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล  าปางจ านวน 33 ราย พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในดา้นการบนัทึกบญัชี การจดัท าทะเบียนและการจดัท ารายงานในระดบัมาก 
นอกจากน้ียงัมีความต้องการพฒันาความรู้ด้านอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องได้แก่ด้านการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัชี การควบคุมภายใน และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีความสนใจพฒันาความรู้
วิธีการเขา้รับการอบรม สัมมนา และการศึกษาต่อเน่ืองระยะสั้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน และเห็นว่าวนัและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรมควรเป็นวนัท าการ และระยะเวลา 
5 วนั 
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8.  กรอบแนวคดิการวจิยั  
     ความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 
                          ตวัแปรตน้                                                               ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 5   กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ความรู้ดา้นอ่ืนๆ ท่ี
ตอ้งการพฒันา 

ความรู้ท่ีตอ้งการ
พฒันาในการ
บนัทึกบญัชี 

ความรู้ท่ีตอ้งการ
พฒันาในการจดัท า

รายงาน 
 

ความตอ้งการพฒันาความรู้
ทางบญัชีของบุคลากรส่วน
การคลงั องคก์ารบริหาร

ส่วนต าบล 

ความรู้ท่ีตอ้งการ
พฒันาในการจดัท า

ทะเบียน 



31 
 
 

บทที ่3  
การด าเนินงานวิจัย 

 

การวิจยัเร่ืองความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สังกดัองค์การ
บริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี   ซ่ึงผูว้ิจยัไดด้  าเนินการศึกษาขอ้มลู  ดงัต่อไปน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  
3.  การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4.  การวิเคราะห์ขอ้มลู   

 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

                     ศึกษาความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั ดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1.1.1  ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 
1.1.2  ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน 

  1.1.3  ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท ารายงาน 
1.2  ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
       ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ หวัหนา้ส่วนการคลงั เจา้พนกังานการเงินและบญัชี  

เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี นักวิชาการเงินและบญัชีและผูช่้วยเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี แห่งละ 3 คน จ านวน 31 แห่ง รวมทั้งหมด 93 
คน ใชก้ลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่งโดยการเจาะจง 

 1.3  ขอบเขตดา้นระยะเวลา 
                     ระยะเวลาท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีตั้งแต่ เดือนธนัวาคม 2555 ถึง เดือนพฤศจิกายน 2556  
  1.4  ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
                     สถานท่ีท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี 
จ  านวน 31 แห่ง 
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2.  เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยั  
  การสร้างและตรวจคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความตอ้งการ

พฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดั
นนทบุรี  ผูว้ิจยัเลือกใชเ้คร่ืองมือในการวิจยั ดงัน้ี  

 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิดซ่ึงมีขั้นตอน
ในการด าเนินงานดงัน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎี หลกัการ กฎเกณฑแ์ละแนวคิดจาก เอกสาร ต ารา และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ี
มีลกัษณะใกลเ้คียงกนัเพื่อน าขอ้มลูต่าง ๆ มาใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

2. วิเคราะห์วตัถุประสงค ์ เน้ือหา และโครงสร้างของการวจิยั เพื่อก  าหนดแนวทางและ
ก าหนดขอบเขตในการออกแบบสอบถาม      

3. สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นฉบบัร่าง  โดยก าหนดประเด็นและขอบเขตค าถามดว้ย
การจดัเป็นหมวดหมู่ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั  โดยผูว้ิจัยไดแ้บ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 4 ตอน  มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ (Check List) และเติมขอ้ความ คือ 

    ตอนท่ี 1 ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 8 ขอ้ 
    ตอนท่ี 2 ขอ้มลูเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี แบ่งเป็น 3 ดา้น คือ 

ดา้นการบนัทึกบญัชี ดา้นการจดัท าทะเบียน ดา้นการจดัท ารายงาน  จ  านวน 48 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการพฒันาด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ความรู้ด้านอ่ืน ๆ ท่ี

ตอ้งการพฒันา วิธีการพฒันาความรู้  ระยะเวลาท่ีตอ้งการในการพฒันา   เหตุผลท่ีตอ้งการพฒันา 
จ  านวน 6 ขอ้   

 ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชี โดยใช้
แบบสอบถามแบบปลายเปิด  จ านวน 2 ขอ้ 

4. น าแบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 คน ท าการตรวจสอบพิจารณา  และให้
ขอ้เสนอแนะ แลว้น าไปหาความเท่ียงตรงครอบคลุมเน้ือหา (Content Validity) และปรับภาษาท่ีใช ้  
 5.  น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บจากผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไ้ข 
           6. น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บความเห็นชอบแลว้ไปทดลองใช ้ (Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นเจา้หนา้ท่ีบญัชี ท่ีปฏิบติังานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีไม่ไดเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 
คน 
            7. น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการทดลองน้ี ไปทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดย
ใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของครอนบาค  (Cronbach‘s Coefficient Alpha)  (จริญญา  ปานเจริญ, 2552) 
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ไดค่้าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม แลว้น าแบบสอบถามท่ีไดผ้า่นการทดสอบหาความเช่ือมัน่แลว้
ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่งเพื่อเก็บขอ้มลู 

8. แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน้ีเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีแสดงความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถามซ่ึงมีลกัษณะเป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่า (Rating Scale)  5 ระดบั ตามแบบของ 
Likert จ านวน 48 ขอ้ โดยก าหนดระดบัความคิดเห็นต่าง ๆ  อยูใ่นรูปของน ้ าหนกัคะแนน ดงัน้ี 
                                         5   หมายถึง   ดีมาก 
  4    หมายถึง   ดี 
  3    หมายถึง   ปานกลาง 
  2    หมายถึง   พอใช ้ 
  1    หมายถึง   ควรปรับปรุง  
 9. ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมวิเคราะห์โดยการสรุปรวบรวมประเด็นส าคญัเป็น
ภาพรวม 
                 10. ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการวิจยั คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation: SD.)   
 

3.   การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

  ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยด าเนินการ ดงัน้ี 
   น าแบบสอบถาม ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นหัวหน้าส่วนการคลงั เจ้า

พนกังานการเงินและบญัชี  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี นกัวิชาการเงินและบญัชีและผูช่้วยเจา้หน้าท่ี
การเงินและบญัชี สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี แห่งละ 3 คน (ถวัเฉล่ีย
เน่ืองจาก อบต. ขนาดเลก็มีเจา้หนา้ท่ีไม่ครบตามโครงสร้างองคก์ร) จ  านวน 31 แห่ง รวมทั้งหมด 93 
คน ดว้ยตนเอง  โดยใชก้ลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่างโดยการเจาะจง ให้กลุ่มตวัอย่างให้
ขอ้มลูโดยการตอบแบบสอบถาม ให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 1 สัปดาห์ และเดินทางไปรับ
แบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง 

 

4.   สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
            4.1  การวิเคราะห์ขอ้มลู  

       ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการวิเคราะห์ขอ้มลู โดยแบ่งการวิเคราะห์ขอ้มลู ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชค่้าร้อยละ 
(Percentage) 
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       ตอนท่ี 2-3 ขอ้มลูเก่ียวกบัความรู้ทางการบญัชีท่ีตอ้งการพฒันา วิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉล่ีย  ( )  และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD.) ผูว้ิจยัใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยั
ทางสงัคมศาสตร์ 

  ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม โดยใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิด วิเคราะห์โดยการ
สรุปรวบรวมประเด็นส าคญัเป็นภาพรวม 

4.2  การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 
                  ท าการวิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซ่ึงคิดเป็นรายขอ้ แลว้น าค่าเฉล่ียท่ีไดม้าแปลความหมาย
ระดบัความคิดเห็น ตามเกณฑป์ระเมินค่าตามแนวของวิเชียร  เกตุสิงห์ (2538)  ซ่ึงไดก้  าหนดเกณฑ์
ในการแปลความหมายค่าเฉล่ียของคะแนนไวด้งัน้ี 

 ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.20-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.40-4.19 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.60-3.39 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.80-2.59 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.79 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการวิจยั เร่ือง ความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี เป็นการน าเสนอผลการวิจยัท่ีไดจ้ากการเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรส่วนคลงัสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจังหวดั
นนทบุรี โดยผูว้ิจยัสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจงจ านวน 93 คน  และน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดย
หาค่าทางสถิติ ตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้และแสดงผลการค้นพบนอกเหนือจากท่ีก  าหนดไวใ้น
วตัถุประสงคใ์นรูปตารางประกอบค าอธิบายโดยสรุปเป็น  9 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของกลุ่ม
ตวัอยา่ง  

ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชีโดยภาพรวม 

ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ในการบนัทึกบญัชี จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน 

ตอนท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียนโดยภาพรวม 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ในการจดัท าทะเบียน จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน 

ตอนท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ือง  ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท ารายงานโดยภาพรวม 

ตอนท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ในการจดัท ารายงาน จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน 

ตอนท่ี 8  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการพฒันาด้านอ่ืน ๆ น าเสนอเป็น
ภาพรวม 
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ตอนท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ทาง
บญัชีน าเสนอเป็นภาพรวม 

 

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
การศึกษาลกัษณะทางประชากรศาสตร์ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของบุคลากรส่วนคลงั สังกดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี สามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวน ร้อยละ และเพศ 
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 12 13.30 
หญิง 78 86.70 
รวม 90              100.00 

 

จากตารางท่ี 1 พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
จ  านวน 78 คน  คิดเป็นร้อยละ 86.70  และเป็นเพศชาย จ านวน  12 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.30 
 

ตารางที่ 2  แสดงจ านวน ร้อยละ และอาย ุ
อาย ุ จ านวน (คน)  ร้อยละ 

นอ้ยกว่า 25 ปี 4   4.40 
25 - 34 ปี 33 36.70 
35 - 44 ปี 32 35.60 
44 ปีข้ึนไป 21 23.30 

รวม 90             100.00 
              

จากตารางท่ี 2  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายรุะหว่าง 
25–34 ปี จ  านวน  33 คน   คิดเป็นร้อยละ 36.70 รองลงมา มีอายรุะหว่าง 35-44 ปี จ  านวน 32 คน   
คิดเป็นร้อยละ 35.60   อายตุั้งแต่ 44 ปี ข้ึนไป จ  านวน 21  คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 และอายนุอ้ยกว่า  
25 ปี จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 3  แสดงจ านวน ร้อยละ และวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
ม.6 / ปวช. 2 2.20 
อนุปริญญา/ปวส. 17 18.90 
ปริญญาตรี 38 42.20 
ปริญญาโท ข้ึนไป 33 36.70 

รวม 90          100.00 
 

 จากตารางท่ี 3 พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษา
ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 38  คน คิดเป็นร้อยละ 42.20  รองลงมา มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท 
จ านวน 33  คน คิดเป็นร้อยละ 36.70  อนุปริญญา/ปวส.  จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90  และ         
ม.6/ปวช. จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4  แสดงจ านวน ร้อยละ และสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา 

สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศกึษา จ านวน (คน)  ร้อยละ 
การบญัชี 54 60.00 
การเงิน 4  4.40 
บริหารธุรกิจ 21 23.30 
รัฐประศาสนศาสตร์ 3 3.30 
เศรษฐศาสตร์ 3 3.30 
สถิติประยกุต ์ 1 1.10 
รัฐศาสตร์ 2 2.20 
การจดัการ 2 2.20 

รวม 90        100.00 

             จากตารางท่ี 4  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ส าเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการบญัชี  จ  านวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ 60.00  รองลงมา เป็นสาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
จ  านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30 สาขาวิชาการเงิน  จ  านวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 4.40  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จ  านวน 3 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 3.30  สาขาวิชารัฐศาสตร์ จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20  สาขาวิชาการจดัการ จ  านวน         
2 คน   คิดเป็นร้อยละ 2.20  และสาขาวิชาสถิติประยุกต์  จ  านวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.10  
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 5  แสดงจ านวน ร้อยละ และต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน จ านวน (คน)  ร้อยละ 
หวัหนา้ส่วนการคลงั 18 20.00 
เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 17 18.90 
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 13 14.40 
นกัวิชาการการเงินและบญัชี 18 20.00 
นกัวิชาการคลงั 3  3.30 
ผูช่้วยนกัวิชาการคลงั/ผูช่้วยเจา้
พนกังานการเงินและบญัชี 

6 6.70 

เจา้พนกังานพสัดุ 1 1.10 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 5 5.60 
พนกังานจดัเก็บรายได ้ 2 2.20 
หวัหนา้ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายบญัชี 3 3.30 

รวม 90         100.00 
 

 จากตารางท่ี 5  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีต  าแหน่งเป็น
หัวหน้าส่วนการคลงัจ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  และต าแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี  
จ  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมา เป็นเจา้พนักงานการเงินและบญัชี  จ  านวน 17 คน        
คิดเป็นร้อยละ 18.90  เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี จ  านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 14.40   ผูช่้วย
นกัวิชาการคลงั/ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี จ  านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.70   ผูอ้  านวยการ
กองคลงั จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60  นักวิชาการคลงัจ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30  
หวัหนา้ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายบญัชี  จ  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 3.30  พนักงานจดัเก็บรายได้ จ  านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 2.20  และเจา้พนกังานพสัดุ จ  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.10  ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 6  แสดงจ านวนร้อยละ และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน (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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 จากตารางท่ี 6  พบว่าบุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์
การท างานมากกว่า 12  ปี จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 รองลงมาท างาน 1- 4  ปี  จ  านวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.90  ท างาน  5-8  ปี  จ  านวน 24  คน  คิดเป็นร้อยละ 26.70 และท างาน 9–12  ปี 
จ  านวน 12  คน  คิดเป็นร้อยละ 13.30  ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 7  แสดงจ านวน ร้อยละ และขนาดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ขนาดขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน (คน)  ร้อยละ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเลก็ 7 7.80 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 35 38.90 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ 48 53.30 

รวม 90        100.00 
  

จากตารางท่ี 7 พบว่า ขนาดขององคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีบุคลากรส่วนการคลงัท างานอยู่
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่  จ  านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30 รองลงมา เป็น
องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง จ  านวน  35  คน  คิดเป็นร้อยละ 38.90 และองค์การบริหาร
ส่วนต าบลขนาดเลก็ จ  านวน 7  คน  คิดเป็น ร้อยละ 7.80  ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 8  แสดงจ านวน  ร้อยละ  และจ านวนคร้ังท่ีเคยไดรั้บการพฒันาความรู้ทางบญัชี 

จ านวนคร้ังท่ีเคยไดรั้บการพฒันาความรู้ทางบญัชี จ านวน (คน)  ร้อยละ 
ไม่เคย 29 32.20 
1  คร้ัง 24 26.70 
2  คร้ัง 18 20.00 
3 คร้ัง 18 20.00 
มากกว่า 3 คร้ัง 1  1.10 

รวม 90        100.00 
  

               จากตารางท่ี 8  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยไดรั้บ
การพฒันาความรู้ทางบญัชี จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20  รองลงมา เคยไดรั้บการพฒันา
ความรู้ทางบญัชี 1 คร้ัง  จ  านวน 24  คน คิดเป็นร้อยละ 26.70  เคยไดรั้บการพฒันาความรู้ทางบญัชี 
2 คร้ัง จ  านวน 18 คน   คิดเป็นร้อยละ 20.00  เคยไดรั้บการพฒันาความรู้ทางบญัชี 3 คร้ัง จ  านวน 18 
คน  คิดเป็นร้อยละ  20.00  และเคยไดรั้บการพฒันาความรู้ทางบญัชีมากกว่า 3 คร้ัง จ  านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.10  ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นของกลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบัความต้องการในการพัฒนา
ความรู้ทางบัญชี เร่ืองความรู้ที่ต้องการพฒันาในการบันทึกบัญชีโดยภาพรวม 

 

     จากความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้ง
พฒันาในการบนัทึกบญัชีโดยภาพรวม  สามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 9  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นโดยภาพรวมของบุคลากร
ส่วนการคลงั เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 

 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 
ผลการวิเคราะห์ 

  SD. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

1) การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 3.81 0.763 มาก 
2) การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด 3.80 0.796 มาก 
3) เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่างๆ 3.73 0.761 มาก 
4) การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย 3.78 0.818 มาก 
5) การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ 3.78 0.858 มาก 
6) การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค ์ 3.88 0.832 มาก 
7) การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ 3.67 0.887 มาก 
8) การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้ 3.67 0.861 มาก 
9) การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี 3.79 0.841 มาก 
10) การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม 3.88 0.805 มาก 
11) การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่าย 

ขาดเงินสะสม 
3.81 0.847 มาก 

12) การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยมื 3.76 0.825 มาก 
13) การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ 3.82 0.829 มาก 
14) การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 4.08 0.851 มาก 
15) การปิดบญัชี 4.02 0.834 มาก 
16) การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ 3.77 0.835 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.81 0.663 มาก 
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จากตารางท่ี 9  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชี  เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(= 3.81)  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถาม มีความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.81)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมากโดยอนัดบัแรก คือ การบนัทึกบญัชี
การแก้ไขขอ้ผิดพลาด  การปิดบญัชี การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบันทึกบัญชีเงิน
อุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบันทึกบัญชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบันทึกบัญชีรายได้และ
ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม   การบนัทึก
บญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด  การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกรายการในสมุดเงิน
สดรับ-จ่าย  การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ   การบนัทึกรายการในบญัชีแยก
ประเภทต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยืม  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับ
ฝากต่าง ๆ   การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหน้า  การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้  (  = 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)  ตามล าดบั   แสดงตามแผนภูมท่ีิ 1 ดงัน้ี 
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แผนภูมทิี่ 1  แสดงค่าเฉลีย่ความคดิเห็นเกีย่วกบัความรู้ทีต้่องการพฒันาในการบันทกึบญัชี 

 
   

จากแผนภูมท่ีิ 1  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชีในเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยรวมอยู ่ในระดบัมาก  
(= 3.81)  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถาม มีความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.81)  

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ทุกขอ้ อยูใ่นระดบัมากโดยอนัดบัแรก คือ การบนัทึกบญัชี
การแก้ไขขอ้ผิดพลาด  การปิดบญัชี การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบันทึกบัญชีเงิน
อุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบันทึกบัญชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบันทึกบัญชีรายได้และ
ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม   การบนัทึก
บญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด  การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกรายการในสมุดเงิน
สดรับ-จ่าย  การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ   การบนัทึกรายการในบญัชีแยก

ค่าเฉลี่ยรวม 

1.การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

2. การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด 

3. เงินชดใชค้่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ 

4. การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย 

5. การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ 

6. การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนที่ระบวุตัถุประสงค ์

7. การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้

8. การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินลว่งหนา้ 

9. การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี 

10. การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม 

11. การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาด… 

12. การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยมื 

13. การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ 

14. การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

15. การปิดบญัชี 

16. การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง  ๆ

3.81 

3.81 

3.8 

3.73 

3.78 

3.78 

3.88 

3.67 

3.67 

3.79 

3.88 

3.81 

3.76 

3.82 

4.08 

4.02 

3.77 

คะแนนค่าเฉลี่ย 

ความรู้ที่ตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 
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ประเภทต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยืม  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับ
ฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้  การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้  (  =  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)   ตามล าดบั   
 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง เร่ืองความรู้ที่ต้องการพัฒนาใน   
การบันทึกบัญชี จ าแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  สาขาวชิาที่ส าเร็จการศึกษา ต าแหน่ง
งาน ประสบการณ์การท างาน 

 

  จากความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้ง
พฒันาในการบญัทึกบญัชี จ  าแนกตามเพศ อาย ุการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน  สามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่ 10  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการ 
                   พฒันาในการบนัทึกบญัชี จ  าแนกตามเพศ 

เพศ ชาย หญงิ 
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละคา่ใชจ่้ายตาม
เกณฑค์งคา้ง 

3.92 0.793 มาก 3.79 0.762 มาก 

2) การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์
เงินสด 

3.58 0.515 มาก 3.83 0.828 มาก 

3) เงินชดใชค้่าเสียหายและเงินรับฝากต่างๆ 3.75 0.452 มาก 3.73 0.801 มาก 
4) การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย 3.42 0.793 มาก 3.83 0.813 มาก 
5) การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีได้

ต ั้งงบประมาณ 
3.50 0.798 มาก 3.82 0.864 มาก 

6) การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนที่ระบุ
วตัถุประสงค ์

3.67 0.778 มาก 3.91 0.840 มาก 

7) การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้
3.33 0.492 

ปาน
กลาง 

3.72 0.924 มาก 

8) การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้ 
3.25 0.622 

ปาน
กลาง 

3.73 0.878 มาก 

9) การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี 3.42 0.900 มาก 3.85 0.823 มาก 
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ตารางที่ 10  แสดงระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตาม      
เพศ (ต่อ) 

เพศ ชาย หญิง 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี   SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

10) การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม 3.58 0.900 มาก 3.92 0.786 มาก 
11) การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและ

การจ่ายขาดเงินสะสม 
3.58 0.900 มาก 3.85 0.839 มาก 

12) การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดย
ส่งใชเ้งินยมื 

3.25 0.866 ปานกลาง 3.83 0.796 มาก 

13) การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ 3.33 0.778 
ปาน
กลาง 

3.90 0.815 มาก 

14) การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 4.00 1.044 มาก 4.09 0.825 มาก 

15) การปิดบญัชี 3.75 0.965 มาก 4.06 0.811 มาก 
16) การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภท

ต่าง ๆ 
3.50 0.905 มาก 3.81 0.823 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.55 0.781 มาก 3.85 0.827 มาก 
 

 จากตารางท่ี 10  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีเป็นเพศชาย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชี  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 3.55) ดงันั้น  จึงสามารถสรุป
ไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการ
บนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  

  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึก
บญัชีอยู่ในระดับมาก จ  านวน 12 ข้อ โดยอนัดบัแรก คือการบนัทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด               
การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง   เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ           
การปิดบญัชี การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์   การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตาม
เกณฑเ์งินสด   การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่าย
ขาดเงินสะสม   การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ    การบนัทึกรายการในบญัชี
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แยกประเภทต่าง ๆ  การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ -จ่าย การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี                  
( = 4.00,3.92,3.75,3.75,3.67, 3.58,3.58,3.58,3.50,3.50,3.42,3.42)  ตามล าดบั   รองลงมาความคิดเห็น 
อยูใ่นระดบัปานกลาง จ  านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่  การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ การบนัทึกบญัชีการ
จ าหน่ายหน้ีสูญ   การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้  การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้
เงินยมื  ( = 3.33,3.33,3.25,3.25)  ตามล าดบั 
  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีเป็นเพศหญิง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ใน
การบนัทึกบญัชี  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.85)  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วน
การคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิง มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยู่ใน
ระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบันทึก
บญัชีอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  การปิดบญัชี         
การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบนัทึก
บญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและการ
จ่ายขาดเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยมื  การบนัทึกรายการในสมุดเงิน
สดรับ-จ่าย  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีได้
ตั้งงบประมาณ  การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ตามเกณฑค์งคา้ง  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหน้า
การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้( = 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)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 11  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามอาย ุ
อาย ุ น้อยกว่า 25 ปี 25 - 34  ปี 35- 44 ปี 44  ปี ขึ้นไป 

ความรู้ที่ตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตาม
เกณฑค์งคา้ง 

4.25 0.957 มาก
ที่สุด 

3.88 0.740 มาก 3.56 0.716 มาก 4.00 0.775 มาก 

2) การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์
เงินสด 

4.00 1.155 มาก 3.88 0.781 มาก 3.72 0.729 มาก 3.76 0.889 มาก 

3) เงินชดใชค้่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ 3.75 0.500 มาก 3.91 0.805 มาก 3.63 0.660 มาก 3.62 0.865 มาก 

4) การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย 3.75 0.957 มาก 3.79 0.893 มาก 3.81 0.644 มาก 3.71 0.956 มาก 

5) การบนัทึกบญัชีเงินยืมจากรายการท่ีไดต้ ั้ง
งบประมาณ 

4.25 0.957 มาก
ที่สุด 

3.94 0.864 มาก 3.72 0.729 มาก 3.52 0.981 มาก 

6) การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุ
วตัถุประสงค ์

3.75 0.500 มาก 4.06 0.864 มาก 3.88 0.707 มาก 3.62 0.973 มาก 

7) การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ 3.75 0.957 มาก 3.97 0.883 มาก 3.53 0.718 มาก 3.38 1.024 ปาน
กลาง 

8) การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้ 3.75 0.957 มาก 3.85 0.870 มาก 3.56 0.716 มาก 3.52 1.030 มาก 

9) การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี    4.25  0.957     มาก 
     ที่สุด 

  4.00 0.866    มาก 3.69 0.644    มาก 3.52 0.981     มาก 
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ตารางที่  11  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

อาย ุ น้อยกว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 44  ปี ขึน้ไป 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

10) การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม 3.75 0.500 มาก 4.09 0.843 มาก 3.69 0.644 มาก 3.86 0.964 มาก 

11) การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและ
การจ่ายขาดเงินสะสม 

4.25 0.957 มาก
ท่ีสุด 

3.97 0.918 มาก 3.59 0.665 มาก 3.81 0.928 มาก 

12) การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมโดยส่ง
ใชเ้งินยืม 

4.00 0.816 มาก 3.94 0.933 มาก 3.59 0.615 มาก 3.67 0.913 มาก 

13) การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ 4.25 0.957 มาก
ท่ีสุด 

4.03 0.883 มาก 3.50 0.718 มาก 3.90 0.768 มาก 

14) การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 4.50 1.000 มาก
ท่ีสุด 

4.24 0.867 มาก
ท่ีสุด 

3.78 0.792 มาก 4.19 0.814 มาก 

15) การปิดบญัชี 4.25 0.957 มาก
ท่ีสุด 

4.21 0.927 มาก
ท่ีสุด 

3.78 0.706 มาก 4.05 0.805 มาก 

16) การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภท
ต่าง ๆ 

4.00 0.816 มาก 3.91 1.011 มาก 3.66 0.602 มาก 3.67 0.856 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.03 0.869 มาก 3.98 0.872 มาก 3.67 0.688 มาก 3.74 0.908 มาก 
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            จากตารางท่ี 11  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีอายนุอ้ยกว่า 25 ปี มคีวามคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.03) ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีอายนุอ้ยกว่า 25 ปี มีความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก   
              เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 7 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด  การ
บนัทึกบญัชีรายได้และค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง การบันทึกบญัชีเงินยืมจากรายการท่ีไดต้ั้ งงบ 
ประมาณ  การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม    
การบันทึกบัญชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ การปิดบัญชี  ( = 4.50,4.25,4.25,4.25,4.25,4.25,4.25)  
ตามล าดบั  รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ  านวน 9 ขอ้ ไดแ้ก่ การบนัทึกบญัชีการยืมเงิน
สะสมโดยส่งใช้เงินยืม  การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ  การบันทึกบัญชีรายรับ
รายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ี
ระบุวตัถุประสงค ์ การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย
การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหน้า  ( = 4.00,4.00,4.00,3.75, 
3.75,3.75,.3.75,3.75,3.75)  ตามล าดบั 

 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีอาย ุ25–34 ปี มคีวามคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการ
บนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.98)  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า   บุคลากรส่วน 
การคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีอาย ุ 25–34 ปี มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่น
ระดบัมาก   

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด จ  านวน 2 ข้อ โดยอนัดับแรก คือ การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด      
การปิดบญัชี ( = 4.24,4.21) ตามล าดบั  รองลงมา ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 14 ขอ้ ไดแ้ก่  การ
บนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบนัทึกบญัชี
การจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี การบันทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ การบนัทึก
บัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการท่ีได้ตั้ ง
งบประมาณ  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยมื  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝาก
ต่างๆ  การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  การบันทึกบญัชีรายได้และค่าใชจ่้ายตาม
เกณฑค์งคา้ง  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด  การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหน้า
การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-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)  ตามล าดบั 
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 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีอาย ุ35–44 ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการ
บนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.67) ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการ
คลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีอายุ 35–44 ปี มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบัญชีอยู่ใน
ระดบัมาก   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึก
บญัชี อยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรกคือ  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์
การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย  การปิดบญัชี  การบันทึกบญัชีการแกไ้ขข้อผิดพลาด       
การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด  การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการท่ีได้ตั้ ง
งบประมาณ การบนัทึกบัญชีการเบิกตดัปี  การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบันทึก
รายการในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการ
ยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม  การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม           
การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า          
การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  ( = 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)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีอาย ุ44 ปี ข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาใน
การบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 3.74) ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วน
การคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีอาย ุ44 ปี ข้ึนไป มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยู่
ในระดบัมาก   

 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้  พบว่า ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึก
บญัชี อยู่ในระดบัมาก จ  านวน 15 ขอ้ โดยอนัดบัแรก  คือ  การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
การปิดบญัชี  การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง  การบนัทึกบญัชีการจ าหน่าย
หน้ีสูญ การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงิน
สะสม  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด  การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย  
การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยืม  
เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์ การ
บนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ  การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชี
การจ่ายเงินล่วงหน้า (  = 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) ตามล าดบั   และรองลงมาความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง จ  านวน 1 ขอ้ คือ  การบนัทึก
บญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ ( = 3.38) 
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ตารางที่ 12  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศกึษา ม.6/ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ขึน้ไป 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการบนัทึกบญัชี   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตาม
เกณฑค์งคา้ง 

4.50 0.707 มาก
ท่ีสุด 

3.71 0.686 มาก 3.82 0.609 มาก 3.82 0.950 มาก 

2) การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์
เงินสด 

4.00 1.414 มาก 3.71 0.686 มาก 3.76 0.634 มาก 3.88 0.992 มาก 

3) เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ 3.50 0.707 มาก 3.76 0.664 มาก 3.71 0.654 มาก 3.76 0.936 มาก 

4) การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย 4.00 1.414 มาก 3.65 0.786 มาก 3.84 0.754 มาก 3.76 0.902 มาก 

5) การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้ง
งบประมาณ 

4.00 1.414 มาก 3.76 0.752 มาก 3.87 0.777 มาก 3.67 0.990 มาก 

6) การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุ
วตัถุประสงค ์

3.50 0.707 มาก 3.82 0.636 มาก 3.92 0.882 มาก 3.88 0.893 มาก 

7) การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ 3.50 2.121 มาก 3.71 0.686 มาก 3.74 0.828 มาก 3.58 1.001 มาก 

8) การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้ 3.50 2.121 มาก 3.88 0.600 มาก 3.63 0.852 มาก 3.61 0.933 มาก 

9) การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี 4.00 1.414 มาก 4.00 0.612 มาก 3.71 0.867 มาก 3.76 0.902 มาก 
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ตารางที่ 12  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา (ต่อ) 

วุฒิการศกึษา ม.6/ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ขึน้ไป 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการบนัทึกบญัชี   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

10) การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม 4.00 0.000 มาก 4.00 0.500 มาก 3.79 0.843 มาก 3.91 0.914 มาก 

11) การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการ
จ่ายขาดเงินสะสม 

4.50 0.707 มาก
ท่ีสุด 

4.00 0.612 มาก 3.66 0.878 มาก 3.85 0.906 มาก 

12) การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่ง
ใชเ้งินยมื 

4.00 1.414 มาก 3.82 0.728 มาก 3.74 0.795 มาก 3.73 0.911 มาก 

13) การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ 3.50 2.121 มาก 3.76 0.752 มาก 3.82 0.865 มาก 3.88 0.781 มาก 

14) การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด 4.50 0.707 มาก
ท่ีสุด 

3.94 0.827 มาก 4.16 0.886 มาก 4.03 0.847 มาก 

15) การปิดบญัชี 4.00 1.414 มาก 3.94 0.827 มาก 4.16 0.886 มาก 3.91 0.765 มาก 

16) การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภท
ต่าง ๆ 

3.50 2.121 มาก 3.82 0.728 มาก 3.82 0.865 มาก 3.70 0.810 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.91 1.282 มาก 3.83 0.693 มาก 3.82 0.801 มาก 3.79 0.903 มาก 
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จากตารางท่ี 12  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.91)  
ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ี มีวุฒิการศึกษาระดบั  ม.6/
ปวช. มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 3 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายตาม
เกณฑ์คงค้าง  การบนัทึกบัญชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด ( = 4.50,4.50,4.50) ตามล าดบั  รองลงมา ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ทุกขอ้ 
ได้แก่  การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด           
การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย  การบนัทึกบญัชีเงินยืมจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ  
การบันทึกบัญชีการเบิกตัดปี  การบันทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม  การปิดบัญชี       
เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ  การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนท่ีระบุว ัตถุประสงค์              
การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้  การบนัทึกบญัชีการจ าหน่าย
หน้ีสูญ การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง 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) ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบั ปวส./อนุปริญญา มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการบนัทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.83) ดังนั้นจึง
สามารถสรุปได้ว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดับ ปวส./
อนุปริญญา มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 
อยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชี
การเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบันทึกบญัชีการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด  การปิดบญัชี  การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุน
ท่ีระบุวตัถุประสงค ์ การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยืม  การบนัทึกรายการในบญัชี
แยกประเภทต่าง ๆ  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีเงินยืมจากรายการท่ี
ไดต้ั้งงบประมาณ  การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตาม
เกณฑค์งคา้ง  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด  การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้
และการบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-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) ตามล าดบั 
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 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ี
ตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (= 3.82)  ดงันั้น จึงสามารถสรุป
ได้ว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  มีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก   

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบันทึก
บญัชี อยู่ในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด การปิด
บญัชี  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบนัทึกบญัชีเงินยืมจากรายการท่ีไดต้ั้ง
งบประมาณ  การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย  การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตาม
เกณฑค์งคา้ง  การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  
การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด  การบนัทึก
บญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยมื  การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ เงินชดใชค่้าเสียหายและ
เงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงิน
สะสม   การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้  ( = 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) ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโทข้ึนไป  มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการบนัทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.79) ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาโท 
ข้ึนไป มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก   

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบันทึก
บญัชี อยู่ในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด  การปิด
บญัชี  การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบนัทึกบญัชี
เงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค ์  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด  การบนัทึกบญัชี
การยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง  
การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย   การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี   เงินชดใชค่้าเสียหายและ
เงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยมื  การบนัทึกรายการในบญัชีแยก
ประเภทต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ  การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงิน
ล่วงหน้า การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้ (  = 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)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ 
                       การศึกษา 

สาขาวชิาท่ีส าเร็จการศึกษา การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการบนัทึกบญัชี   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

3.80 0.626 มาก 3.75 0.500 มาก 3.76 0.700 มาก 3.00 1.732 ปาน
กลาง 

4.00 1.732 มาก 

2) การบนัทึกบญัชีรายรับ
รายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด 

3.80 0.655 มาก 4.25 0.500 มาก
ท่ีสุด 

3.76 0.700 มาก 3.00 1.732 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

3) เงินชดใชค้่าเสียหายและเงิน
รับฝากต่าง ๆ 

3.78 0.634 มาก 4.00 0.816 มาก 3.52 0.512 มาก 3.00 1.732 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

4) การบนัทึกรายการในสมุด
เงินสดรับ-จ่าย 

3.74 0.757 มาก 4.25 0.500 มาก
ท่ีสุด 

3.86 0.727 มาก 3.33 0.577 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

5) การบนัทึกบญัชีเงินยืมจาก 
    รายการท่ีไดต้ ั้งงบประมาณ 

3.85 0.763 มาก 4.00 0.816 มาก 3.62 0.805 มาก 3.00 1.000 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

6) การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุน 
    ท่ีระบุวตัถุประสงค ์

3.94 0.712 มาก 3.75 0.957 มาก 3.81 0.750 มาก 3.33 1.155 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 
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ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ 
การศึกษา (ต่อ) 

สาขาวิชาท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการบนัทึกบญัชี   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

7) การบนัทึกบญัชีการ
รับ-จ่ายเงินกู ้

3.78 0.793 มาก 3.75 0.957 มาก 3.48 0.750 มาก 3.00 1.000 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

8) การบนัทึกบญัชีการ
จ่ายเงินล่วงหนา้ 

3.72 0.763 มาก 4.00 0.816 มาก 3.52 0.750 มาก 3.33 1.155 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

9) การบนัทึกบญัชีการ
เบิกตดัปี 

3.87 0.778 มาก 3.75 0.500 มาก 3.67 0.730 มาก 3.33 1.155 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

10) การบนัทึกบญัชีการ 
       เบิกจ่ายเงินสะสม 

3.96 0.751 มาก 4.00 0.000 มาก 3.62 0.669 มาก 3.33 1.155 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

11) การบนัทึกบญัชีการ 
       ยืมเงินสะสมและการ 
       จ่ายขาดเงินสะสม 

3.96 0.800 มาก 3.75 0.500 มาก 3.48 0.602 มาก 3.00 1.000 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 
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ตารางที่ 13  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ 
                    การศึกษา (ต่อ) 

สาขาวชิาท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

การบัญชี การเงิน บริหารธุรกจิ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ในการบนัทึกบญัชี   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

12) การบนัทึกบญัชีการ 
       ยืมเงินสะสมโดย 
       ส่งใชเ้งินยืม 

3.83 0.795 มาก 4.00 0.000 มาก 3.57 0.598 มาก 3.00 1.000 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

13) การบนัทึกบญัชีการ 
       จ  าหน่ายหน้ีสูญ 

3.80 0.877 มาก 3.75 0.500 มาก 3.71 0.644 มาก 3.33 1.155 ปาน
กลาง 

4.33 1.155 มาก
ท่ีสุด 

14) การบนัทึกบญัชีการ 
       แกไ้ขขอ้ผิดพลาด 

4.06 0.856 มาก 3.75 0.500 มาก 4.00 0.775 มาก 3.67 1.528 มาก 4.33 1.155 มาก
ท่ีสุด 

15) การปิดบญัชี 3.98 0.835 มาก 4.50 0.577 มาก
ท่ีสุด 

4.05 0.740 มาก 3.33 1.155 ปาน
กลาง 

4.00 1.732 มาก 

16) การบนัทึกรายการ
ในบญัชีแยกประเภท 

       ต่าง ๆ 

3.72 0.811 มาก 4.50 0.577 มาก
ท่ีสุด 

3.71 0.717 มาก 3.00 1.000 ปาน
กลาง 

4.00 1.732 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 
3.85 0.763 มาก 3.98 0.564 มาก 3.70 0.698 มาก 3.19 1.202 ปาน

กลาง 
3.81 2.057 มาก 
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จากตารางท่ี 13  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบญัชี มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.85) 
ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
การบญัชี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบันทึก
บญัชี อยู่ในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การบนัทึกบญัชีการแก้ไขขอ้ผิดพลาด  การปิด
บญัชี การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงิน
สะสม  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึก
บญัชีเงินยืมจากรายการท่ีได้ตั้งงบประมาณ  การบนัทึกบัญชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใชเ้ งินยืม     
การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงิน
สด  การบันทึกบัญชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึก
บญัชีการรับ-จ่ายเงินกู้  การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย  การบันทึกบัญชีการจ่ายเงิน
ล่วงหน้า  การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง 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)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการเงิน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ี
ตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.98)  ดงันั้นจึงสามารถสรุป
ไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จสาขาวิชาการเงิน มีความตอ้งการพฒันา
ความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 4  ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การปิดบญัชี การบนัทึกรายการในบญัชีแยก
ประเภทต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด  การบนัทึกรายการในสมุดเงินสด
รับ-จ่าย  ( = 4.50,4.50,4.25,4.25) ตามล าดบั  รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ ไดแ้ก่  
การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยืม  เงินชดใช้
ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ   การบนัทึก
บญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้  การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง  การบนัทึกบญัชี
การเบิกตดัปี   การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการ
จ าหน่ายหน้ีสูญ  การบันทึกบัญชีการแก้ไขข้อผิดพลาด  การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนท่ีระบุ
วตัถุประสงค ์ การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ ( = 4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,3.75,3.75,3.75,3.75, 
3.75,3.75,3.75) ตามล าดบั 
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 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการบนัทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 3.70) ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มี
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า   ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึก
บัญชี อยู่ในระดับมาก ทุกข้อ โดยอันดับแรก  คือ  การปิดบัญชี  การบันทึกบัญชีการแก้ไข
ข้อผิดพลาด  การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ -จ่าย  การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนท่ีระบุ
วตัถุประสงค ์ การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่าย
ตามเกณฑเ์งินสด การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ   
การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีเงินยืมจาก
รายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ   การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยมื  เงินชดใชค่้าเสียหาย
และเงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหน้า  การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและ
การจ่ายขาดเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้  ( = 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) ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( = 3.19)
ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึก
บญัชี อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 1 ขอ้ คือ  การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ( = 3.67) รองลงมา
ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ทุกข้อ ได้แก่ การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย  การ
บนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค ์ การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหน้า  การบนัทึกบญัชี
การเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การปิด
บญัชี การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ การบนัทึกบญัชีรายรับ-จ่ายเงินกู ้การ
บนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้
เงินยมื การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์
คงค้าง การบนัทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด เงินชดเชยใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝาก       
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) ตามล าดบั 
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บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 3.81) ดังนั้นจึง
สามารถสรุปได้ว่า  บุคลากรส่วนการคลังท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก 

  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึก
บญัชีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 2 ขอ้ คือ การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบนัทึกบญัชี
การแกไ้ขขอ้ผดิพลาด ( = 4.33,4.33) ตามล าดบั รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ คือ  
การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  การปิดบญัชี  การบนัทึกรายการในบญัชีแยก
ประเภทต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝาก
ต่าง ๆ การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย  การบันทึกบัญชีเงินยืมจากรายการท่ีได้ตั้ ง
งบประมาณ การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบนัทึกบญัชีรายรับ-จ่ายเงินกู ้ การ
บนัทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า  การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงิน
สะสม  การบันทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบนัทึกบัญชีการยืมเงิน
สะสมโดยส่งใชเ้งินยมื ( =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)  
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 14  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 

ต าแหน่งงาน 
หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและ

บัญชี 
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ในการบนัทึกบญัชี   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การบนัทึกบญัชีรายได้
และค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์
คงคา้ง 

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 

2) การบนัทึกบญัชีรายรับ
รายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด 

3.94 0.639 มาก 3.94 0.748 มาก 3.92 0.641 มาก 3.78 0.647 มาก 3.33 0.516 ปาน
กลาง 

3) เงินชดใชค้่าเสียหายและ 
    เงินรับฝากต่าง ๆ 

3.78 0.428 มาก 3.94 0.748 มาก 3.77 0.599 มาก 3.83 0.707 มาก 3.50 0.548 มาก 

4) การบนัทึกรายการใน 
    สมุดเงินสดรับ-จ่าย 

3.78 0.808 มาก 4.12 0.857 มาก 3.69 0.630 มาก 3.67 0.767 มาก 3.33 0.516 ปาน
กลาง 

5) การบนัทึกบญัชีเงินยืม
จากรายการท่ีไดต้ั้ง
งบประมาณ 

3.67 0.840 มาก 4.18 0.728 มาก 3.77 0.725 มาก 3.67 0.767 มาก 4.00 0.632 มาก 

6) การบนัทึกบญัชีเงิน
อุดหนุนที่ระบุ
วตัถุประสงค ์

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  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน (ต่อ) 

ต าแหน่งงาน 
หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและ

บัญชี 
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี 

ความรู้ที่ตอ้งการพฒันา
ในการบนัทึกบญัชี   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

7) การบนัทึกบญัชีการ 
     รับ-จ่ายเงินกู ้

3.56 0.705 มาก 4.18 0.809 มาก 3.38 0.768 ปาน
กลาง 

3.61 0.698 มาก 4.00 0.632 มาก 

8) การบนัทึกบญัชีการ 
    จ่ายเงินล่วงหนา้ 

3.67 0.686 มาก 4.06 0.748 มาก 3.46 0.660 มาก 3.61 0.778 มาก 4.00 0.632 มาก 

9) การบนัทึกบญัชีการ 
     เบิกตดัปี 

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 

10) การบนัทึกบญัชีการ 
       เบิกจ่ายเงินสะสม 

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 

11) การบนัทึกบญัชีการ 
       ยมืเงินสะสมและ 
       การจ่ายขาดเงิน 
       สะสม 

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 

12) การบนัทึกบญัชี 
      การยมืเงินสะสม 
      โดยส่งใชเ้งินยมื 

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 
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ตารางที่ 14  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน (ต่อ) 

ต าแหน่งงาน 
หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและ

บัญชี 
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี 

ความรู้ท่ีตอ้งการ
พฒันาในการ
บนัทึกบญัชี 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั 
ความ
คิดเห็น 

    SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

13) การบนัทึกบญัชี 
      การจ าหน่าย 
      หน้ีสูญ 

3.89 0.676 มาก 3.88 0.993 มาก 3.62  0.961 มาก 3.83 0.707 มาก  3.83   0.753    มาก 

14) การบนัทึก 
      บญัชีการแกไ้ข 
      ขอ้ผิดพลาด 

4.11 0.832 มาก 4.29 0.920 มาก
ที่สุด 

4.15 0.801 มาก 3.94 0.725 มาก 4.00 0.894 มาก 

15) การปิดบญัชี 4.06 0.539 มาก 4.41 0.870 มาก
ที่สุด 

3.92 0.954 มาก 3.78 0.647 มาก 3.83 0.753 มาก 

16) การบนัทกึ 
      รายการในบญัชี 
      แยกประเภท 
      ต่าง ๆ 

3.78 0.548 มาก 4.24 0.903 มาก
ที่สุด 

3.69 0.855 มาก 3.50 0.786 มาก 3.67 0.516 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.85 0.652 มาก 4.09 0.846 มาก 3.79 0.690 มาก 3.72 0.746 มาก 3.84 0.652 มาก 
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 จากตารางท่ี 14  พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเป็นหวัหน้าส่วนการคลงัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความรู้ ท่ีต้องการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   
(  = 3.85)  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่ง
เป็นหวัหนา้ส่วนการคลงัมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบันทึก
บญัชี อยู่ในระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด  การปิด
บญัชี  การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบันทึกบัญชีการเบิกจ่ายเงินสะสม     
การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงิน
สด  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ี
สูญ  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ  การบันทึกรายการในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ     
การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย  การบนัทึกบญัชีการยืมเงิน
สะสมโดยส่งใชเ้งินยมื  การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหน้า  การบนัทึกบญัชีเงินยืมจากรายการท่ี
ไดต้ั้งงบประมาณ  การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้(= 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)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเป็นเจา้พนกังานการเงินและบญัชีมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (   = 4.09)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งเป็นเจา้พนักงานการเงิน
และบญัชีมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบันทึก
บญัชี อยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 4 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การปิดบญัชี การบนัทึกบัญชีการ
แกไ้ขขอ้ผดิพลาด  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบนัทึกรายการในบญัชีแยก
ประเภทต่าง ๆ  (   = 4.41,4.29,4.24,4.24)  ตามล าดับ  รองลงมาความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ไดแ้ก่  การบนัทึกบญัชีเงินยืมจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ  การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ 
การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย  การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชี
การจ่ายเงินล่วงหนา้  การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์
คงคา้ง  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ การ
บนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งิน
ยมื การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ ( = 4.18,4.18,4.12,4.12,4.06,4.06,4.00,3.94, 3.94,3.88,3.88,3.88)  
ตามล าดบั 
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 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเป็นเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (   = 3.79) ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งเป็นเจา้หนา้ท่ีการเงินและ
บญัชีมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึก
บญัชี อยู่ในระดบัมาก จ  านวน 15 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด  
การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  
การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด  การปิดบญัชี การ
บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง   เงินชดใช้ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ       
การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ  การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช้
เงินยมื  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย  
การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบนัทึกบญัชี
การจ่ายเงินล่วงหน้า  (= 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) 
ตามล าดบั รองลงมา ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มี จ  านวน 1 ขอ้ คือ การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่าย
เงินกู ้ (= 3.38)   
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเป็นนกัวิชาการการเงินและบญัชีมีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  (  = 3.72)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งเป็นนักวิชาการการเงิน
และบญัชีมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบันทึก
บญัชี อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด  เงินชดใช้
ค่าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ี
ระบุวตัถุประสงค ์ การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง  การบนัทึกบญัชีรายรับ
รายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด  การปิดบญัชี การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกรายการใน
สมุดเงินสดรับ-จ่าย  การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ  การบนัทึกบญัชีการเบิก
ตดัปี  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสม
โดยส่งใชเ้งินยมื  การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้  การบนัทึก
รายการในบญัชีแยกประเภทต่าง 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)  ตามล าดบั 
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 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเป็นผูช่้วยนักวิชาการคลงั/การเงินและบัญชี  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความรู้ ท่ีต้องการพัฒนาในการบันทึกบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก                   
(  = 3.84)  ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งเป็น
ผูช่้วยนักวิชาการคลัง/การเงินและบัญชีมีความต้องการพัฒนาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยู ่                
ในระดบัมาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 
อยูใ่นระดบัมาก จ  านวน 14 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและการจ่าย
ขาดเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุน
ท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้  การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินล่วงหน้า         
การบนัทึกบญัชีการเบิกตัดปี  การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการยืมเงิน
สะสมโดยส่งใชเ้งินยมื  การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ตามเกณฑค์งคา้ง  การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ การปิดบญัชี  การบนัทึกรายการในบญัชีแยก
ประเภทต่าง ๆ  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง 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)  ตามล าดับ  รองลงมาความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง มี
จ  านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด  การบนัทึกรายการในสมุดเงิน
สดรับ-จ่าย  ( = 3.33,3.33)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน 

ประสบการณ์การท างาน 1-4 ปี 5-8 ปี 9-12 ปี มากกว่า 12 ปี 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการบนัทึกบญัชี   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
     ตามเกณฑค์งคา้ง 

4.12 0.711 มาก 3.75 0.676 มาก 3.83 0.389 มาก 3.57 0.920 มาก 

2) การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตาม 
    เกณฑเ์งินสด 

3.96 0.824 มาก 3.79 0.721 มาก 3.92 0.289 มาก 3.61 0.956 มาก 

3) เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝาก 
     ต่าง ๆ 

4.00 0.693 มาก 3.71 0.806 มาก 3.75 0.452 มาก 3.50 0.839 มาก 

4) การบนัทึกรายการในสมุดเงินสด 
    รับ-จ่าย 

3.81 0.801 มาก 3.79 0.833 มาก 3.92 0.515 มาก 3.68 0.945 มาก 

5) การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ี
ไดต้ั้งงบประมาณ 

4.08 0.744 มาก 3.79 0.884 มาก 3.92 0.515 มาก 3.43 0.959 มาก 

6) การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุ
วตัถุประสงค ์

4.00 0.849 มาก 3.96 0.806 มาก 3.83 0.577 มาก 3.71 0.937 มาก 

7) การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ 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  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี  จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน (ต่อ) 
ประสบการณ์การท างาน 1-4 ปี 5-8 ปี 9-12 ปี มากกว่า 12 ปี 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการบนัทึกบญัชี   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

8) การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้ 3.88 0.952 มาก 3.75 0.737 มาก 4.08 0.515 มาก 3.21 0.833 ปาน
กลาง 

9) การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี 3.92 0.891 มาก 3.92 0.830 มาก 4.08 0.515 มาก 3.43 0.836 มาก 

10) การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม 4.04 0.774 มาก 3.83 0.868 มาก 4.17 0.389 มาก 3.64 0.870 มาก 

11) การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและการ 
      จ่ายขาดเงินสะสม 

4.00 0.849 มาก 3.83 0.917 มาก 3.92 0.515 มาก 3.57 0.879 มาก 

12) การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใช ้
      เงินยืม 

4.00 0.800 มาก 3.92 0.881 มาก 3.83 0.389 มาก 3.36 0.826 ปาน
กลาง 

13) การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ 3.96 0.958 มาก 4.04 0.859 มาก 3.50 0.522 มาก 3.64 0.731 มาก 

14) การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 4.19 0.895 มาก 4.17 0.868 มาก 4.00 0.603 มาก 3.93 0.900 มาก 

15) การปิดบญัชี 4.04 0.916 มาก 4.17 0.917 มาก 3.92 0.515 มาก 3.93 0.813 มาก 

16) การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภท 
      ต่าง ๆ 

3.85 0.967 มาก 3.79 0.884 มาก 3.92 0.515 มาก 3.61 0.786 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.99 0.850 มาก 3.88 0.829 มาก 3.91 0.501 มาก 3.56 0.864 มาก 
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จากตารางท่ี 15  พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1–4 ปี มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (= 3.99) 
ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน 
1–4  ปี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี 
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด  การบนัทึกบญัชี
รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง  การบนัทึกบัญชีเงินยืมจากรายการท่ีได้ตั้ งงบประมาณ       
การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การปิดบญัชี  เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ     
การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยมื  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  
การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบนัทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตาม
เกณฑเ์งินสด  การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชี
การรับ-จ่ายเงินกู ้   การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหน้า   การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภท
ต่าง ๆ  และการบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-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)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5-8 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ี
ตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.88) ) ดงันั้นจึงสามารถสรุป
ไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5-8 ปี มีความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึก
บญัชี อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การบนัทึกบญัชีการแก้ไขขอ้ผิดพลาด  การปิด
บัญชี  การบันทึกบัญชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบันทึกบัญชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์        
การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยืม  การบนัทึกบญัชี
การเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบนัทึกบญัชี
รายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด  การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้ การบนัทึกรายการในสมุดเงิน
สดรับ-จ่าย  การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ  การบนัทึกรายการในบญัชีแยก
ประเภทต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง  การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้  และเงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง 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)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างาน 9-12 ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ี
ตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.91) ดงันั้น จึงสามารถสรุป
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ได้ว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน 9-12 ปี  มีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบันทึก
บญัชี อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึก
บญัชีการจ่ายเงินล่วงหน้า  การบนัทึกบัญชีการเบิกตดัปี  การบนัทึกบญัชีการแก้ไขข้อผิดพลาด    
การบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด   การบันทึกรายการในสมุดเงินสดรับ -จ่าย           
การบนัทึกบญัชีเงินยืมจากรายการท่ีไดต้ั้งงบประมาณ  การบนัทึกบญัชีการยืมเงินสะสมและการ
จ่ายขาดเงินสะสม  การปิดบญัชี  การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการ
รับ-จ่ายเงินกู้  การบนัทึกบญัชีรายได้และค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์คงคา้ง  การบนัทึกบญัชีการยืมเงิน
สะสมโดยส่งใชเ้งินยมื  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  เงินชดใชค่้าเสียหายและ
เงินรับฝากต่าง ๆ   การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  ( = 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)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างาน มากกว่า 12 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการบันทึกบญัชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.56) ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 
12 ปี มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบันทึก
บัญชี อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ  การปิดบัญชี  การบันทึกบัญชีการแก้ไข
ขอ้ผดิพลาด  การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค์  การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-
จ่าย  การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ  การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม  การบนัทึกรายการ
ในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑ์เงินสด  การบนัทึกบญัชีการ
ยืมเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม  การบันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง     
เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ  การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี   และการบนัทึกบญัชีเงิน
ยมืจากรายการท่ีได้ตั้ งงบประมาณ  ( = 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) ตามล าดบั  รองลงมาความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่  การบนัทึกบญัชีการยืม
เงินสะสมโดยส่งใช้เงินยืม  การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินกู้   การบันทึกบัญชีการจ่ายเงิน
ล่วงหนา้ ( = 3.36,3.21,3.21) ตามล าดบั 
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ตอนที่ 4  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นของกลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบัความต้องการในการพฒันา  
               ความรู้ทางบัญชี เร่ือง ความรู้ที่ต้องการพฒันาในการจดัท าทะเบียนโดยภาพรวม 
 

จากความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการในการพฒันาความรู้ทางบัญชี เร่ือง ความรู้ท่ี
ตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียนโดยภาพรวม สามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 

 

ตารางที่ 16  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการ
พฒันาในการจดัท าทะเบียน 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการจดัท าทะเบียน 

ผลการวิเคราะห์ 

  SD. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

1) การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้าย
จากเงินสะสม 

3.72 0.794 มาก 
 

2) การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ
รายจ่าย 

3.70 0.800 มาก 
 

3) การจดัท าใบน าส่งเงิน 3.49 0.753 มาก 
4) การจดัท าทะเบียนรายรับ 3.56 0.809 มาก 
5) การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก 3.62 0.801 มาก 
6) การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ 3.67 0.807 มาก 
7) การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค 3.58 0.887 มาก 
8) การจดัท าทะเบียนลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ 3.59 0.860 มาก 
9) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป 3.70 0.854 มาก 
10) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน 3.71 0.902 มาก 
11) การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ ์ 3.79 0.989 มาก 
12) การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง 3.69 0.956 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.65 0.851 มาก 

 
จากตารางท่ี 16 พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัมีคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันา

ความรู้ทางบญัชี  เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   
(  = 3.65) ) ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก  



 

71 
 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท า
ทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่ายจากเงินสะสม  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีมาตรฐาน  
การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป  การ
จดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การจดัท าทะเบียนคุม
เงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  การจดัท า
ทะเบียนรายรับ  การจดัท าใบน าส่งเงิน  ( = 3.79,3.72,3.71,3.70,3.70,3.69,3.67,3.62,3.59,3.58, 
3.56,3.49) ตามล าดบั  แสดงตามแผนภูมิท่ี 2 ดงัน้ี 
 

แผนภูมทิี่ 2  แสดงค่าเฉลีย่ ความคดิเห็นเกีย่วกบัความรู้ที่ต้องการพฒันาในการจดัท าทะเบียน 

 
 
จากแผนภูมท่ีิ 2 พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัมีคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันา

ความรู้ทางบญัชี  เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   

ค่าเฉลี่ยรวม 

1. การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายที่ไดรั้บอนุมติัให…้ 

2. การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ… 

3. การจดัท าใบน าส่งเงิน 

4. การจดัท าทะเบียนรายรับ 

5. การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก 

6. การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ 

7. การจดัท าทะเบียนคุมเชค็ 

8. การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ 

9. การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป 

10. การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีมาตรฐาน 

11. การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ ์

12. การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง 

3.65 

3.72 

3.7 

3.49 

3.56 

3.62 

3.67 

3.58 

3.59 

3.7 

3.71 

3.79 

3.69 

คะแนนค่าเฉลี่ย 

ความรู้ที่ตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน 
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(  = 3.65) ) ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามมีความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก  
               เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ืองความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียน อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท า
ทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่ายจากเงินสะสม  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีมาตรฐาน  
การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป  การ
จดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การจดัท าทะเบียนคุม
เงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  การจัดท า
ทะเบียนรายรับ  การจัดท าใบน าส่งเงิน  (  = 3.79,3.72,3.71,3.70,3.70,3.69,3.67,3.62,3.59,3.58, 
3.56,3.49)  ตามล าดบั                
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ตอนที่ 5  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นของกลุ่มตวัอย่าง  เร่ืองความรู้ที่ต้องการพฒันาในการ 
               จดัท าทะเบียน จ าแนกตามเพศ อายุ  วุฒิการศึกษา สาขาวชิาที่ส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน  
 ประสบการณ์การท างาน 
 

 จากความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ในการจดัท าทะเบียน จ  าแนกตามเพศ  อาย ุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา  ต  าแหน่งงาน  
ประสบการณ์การท างาน สามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่  17  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ี     
ตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน  จ  าแนกตามเพศ 

เพศ ชาย หญงิ 
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการจดัท าทะเบียน   SD. 

ระดบั 
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บ
อนุมตัิใหจ่้ายจากเงินสะสม 3.50 0.798 มาก 3.76 0.793 มาก 

2) การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม 
    งบประมาณรายจ่าย 3.33 0.778 ปานกลาง 3.76 0.793 มาก 

3) การจดัท าใบน าส่งเงิน 3.25 0.622 ปานกลาง 3.53 0.768 มาก 

4) การจดัท าทะเบียนรายรับ 3.17 0.718 ปานกลาง 3.62 0.810 มาก 

5) การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก 3.33 0.778 ปานกลาง 3.67 0.800 มาก 
6) การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตาม 
    งบประมาณ 3.25 0.866 ปานกลาง 3.73 0.784 มาก 

7) การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค 3.50 0.798 มาก 3.59 0.904 มาก 
8) การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยมืเงิน 
    งบประมาณ 3.42 0.793 มาก 3.62 0.871 มาก 

9) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป 3.33 0.888 ปานกลาง 3.76 0.840 มาก 
10) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชี 
      มาตรฐาน 3.42 0.900 มาก 3.76 0.900 มาก 

11) การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ ์ 3.50 1.087 มาก 3.83 0.973 มาก 

12) การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง 3.50 1.087 มาก 3.72 0.938 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.38 0.843 ปานกลาง 3.69 0.848 มาก 
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 จากตารางท่ี 17  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีเป็นเพศชาย  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง  ( =3.38) ดงันั้นจึงสามารถ
สรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชายมีความตอ้งการพฒันาความรู้ใน
การจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็น เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียนอยู่ในระดบัมาก จ  านวน 6 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บ
อนุมติัให้จ่ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  การจัดท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์ การ
จดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจดัท าทะเบียนลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ  การจดัท าใบผ่าน
รายการบญัชีมาตรฐาน ( = 3.50,3.50,3.50,3.50,3.42,3.42)  ตามล าดบั  รองลงมาความคิดเห็นอยู่
ในระดบัปานกลาง จ  านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่  การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  
การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าใบน าส่งเงิน  การ
จดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจดัท าทะเบียนรายรับ ( = 3.33,3.33,3.33,3.25,3.25,3.17)   ตามล าดบั    
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีเป็นเพศหญิง  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ใน
การจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  (  = 3.69)  ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากร
ส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศหญิงมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน
อยูใ่นระดบัมาก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็น เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท า
ทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบ 
ประมาณรายจ่าย  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีมาตรฐาน  
การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง การจดัท าทะเบียน
คุมเงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียนรายรับ  การจดัท าทะเบียนลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ  การจดัท า
ทะเบียนคุมเช็ค  การจดัท าใบน าส่งเงิน ( = 3.83,3.76,3.76,3.76,3.76,3.73,3.72,3.67,3.62,3.62,3.59,3.53)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 18  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน จ  าแนกตามอาย ุ

อาย ุ น้อยกว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 44  ปี ขึน้ไป 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการบนัทึกบญัชี   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บ 
    อนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม 

3.50 0.577 มาก 3.88 0.927 มาก 3.63 0.707 มาก 3.67 0.730 มาก 

2) การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม 
    งบประมาณรายจ่าย 

3.50 1.000 มาก 3.91 0.879 มาก 3.63 0.707 มาก 3.52 0.750 มาก 

3) การจดัท าใบน าส่งเงิน 3.25 0.500 ปานกลาง 3.64 0.822 มาก 3.47 0.761 มาก 3.33 0.658 ปานกลาง 

4) การจดัท าทะเบียนรายรับ 3.25 0.500 ปานกลาง 3.67 0.890 มาก 3.53 0.761 มาก 3.48 0.814 มาก 

5) การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก 3.50 0.577 มาก 3.76 0.902 มาก 3.63 0.707 มาก 3.43 0.811 มาก 
6) การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตาม 
    งบประมาณ 

3.75 0.957 มาก 3.67 0.957 มาก 3.66 0.745 มาก 3.67 0.658 มาก 

7) การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค 3.50 1.000 มาก 3.82 1.014 มาก 3.56 0.716 มาก 3.24 0.831 ปานกลาง 
8) การจดัท าทะเบียนลกูหน้ีเงินยมืเงิน 
    งบประมาณ 

3.75 0.957 มาก 3.79 0.960 มาก 3.50 0.762 มาก 3.38 0.805 ปานกลาง 

9) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป 3.50 0.577 มาก 3.82 1.044 มาก 3.63 0.707 มาก 3.67 0.796 มาก 
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ตารางที ่18  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน จ  าแนกตามอายุ (ต่อ) 

อาย ุ น้อยกว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 44  ปี ขึน้ไป 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการบนัทึกบญัชี   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

10) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชี
มาตรฐาน 

3.75 0.957 มาก 3.82 1.044 มาก 3.69 0.821 มาก 3.57 0.811 มาก 

11) การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ ์ 4.00 1.155 มาก 4.03 0.984 มาก 3.59 0.911 มาก 3.67 1.065 มาก 

12) การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง 4.00 1.155 มาก 3.88 0.960 มาก 3.53 0.879 มาก 3.57 1.028 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.60 0.826 มาก 3.81 0.949 มาก 3.59 0.765 มาก 3.52 0.813 มาก 
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 จากตารางท่ี 18  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีอายุน้อยกว่า 25 ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.60)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีอายนุอ้ยกว่า 25 ปี  มีความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
   เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียนอยู่ในระดบัมาก จ  านวน 10 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  
การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การจดัท าทะเบียน
ลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่าย
ท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าใบผา่นรายการบญัชี
ทัว่ไป การจัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจัดท าทะเบียนคุมเช็ค (  = 
4.00,4.00,3.75,3.75,3.75,3.50,3.50,3.50,3.50,3.50)  ตามล าดบั  รองลงมา ความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง จ  านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การจดัท าใบน าส่งเงิน  การจดัท าทะเบียนรายรับ ( = 3.25,3.25)  
ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีอาย ุ25–34  ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้
ในการจดัท าทะเบียน ความคิดเห็นโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.81)  ดงันั้นจึงสามารถสรุป
ไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีอาย ุ25–34  ปี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ใน
การจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท า
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่าย
จากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  การจดัท าใบผ่าน
รายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงิน
งบประมาณ  การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียนรายรับ  การจดัท าทะเบียนรายจ่าย
ตามงบประมาณ  การจัดท าใบน าส่งเงิน  ( = 4.03,3.91,3,88,3.88,3.82,3.82,3.82,3.79,3.76,3.67,   
3.67,3.64)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ี อาย ุ35–44  ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้
ในการจัดท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ( = 3.59)  ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า  
บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ี  อายุ  35–44  ปี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการ
จดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือการจดัท าใบผ่านรายการบญัชีมาตรฐาน การจดั 
ท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม  
การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจดั 
ท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์ การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค การจดั 
ท าทะเบียนรายรับ การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง การจัดท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงินงบ 
ประมาณ การจดัท าใบน าส่งเงิน ( = 3.69,3.66,3.63,3.63,3.63,3.63,3.59,3.56,3.53,3.53,3.50,3.47)    
ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ี อายุ 44  ปี ข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันา
ความรู้ในการจดัท าทะเบียนโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( =  3.52)   ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า  
บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ี อาย ุ44  ปี ข้ึนไป มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการ
จดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยู่ในระดับมาก จ  านวน 9 ข้อ โดยอนัดับแรก คือ การจัดท าทะเบียนรายจ่ายตามงบ 
ประมาณ การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม  การจดัท าใบผา่นรายการ
บญัชีทัว่ไป  การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท า
ทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง การจัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย การจดัท า
ทะเบียนรายรับ การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก (  =3.67,3.67,3.67,3.67,3.57,3.57,3.52,3.48,3.43) 
ตามล าดบั  รองลงมา ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง จ  านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ การจดัท าทะเบียน
ลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ การจดัท าใบน าส่งเงิน การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค ( =  3.38,3.33,3.24)  
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 19  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน จ  าแนกตามวฒิุการศกึษา 

วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ขึน้ไป 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการจดัท าทะเบียน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บ 
    อนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม 

3.50 0.707 มาก 3.59 0.507 มาก 3.74 0.891 มาก 3.79 0.820 มาก 

2) การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม
งบประมาณรายจ่าย 

4.00 1.414 มาก 3.82 0.529 มาก 3.71 0.835 มาก 3.61 0.864 มาก 

3) การจดัท าใบน าส่งเงิน 3.50 0.707 มาก 3.47 0.514 มาก 3.61 0.790 มาก 3.36 0.822 ปานกลาง 

4) การจดัท าทะเบียนรายรับ 4.00 0.000 มาก 3.47 0.514 มาก 3.66 0.909 มาก 3.45 0.833 มาก 

5) การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก 4.00 0.000 มาก 3.65 0.493 มาก 3.71 0.898 มาก 3.48 0.834 มาก 

6) การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตาม 
    งบประมาณ 

4.50 0.707 มาก
ท่ีสุด 

3.59 0.507 มาก 3.76 0.883 มาก 3.55 0.833 มาก 

7) การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค 4.00 1.414 มาก 3.76 0.664 มาก 3.68 0.873 มาก 3.33 0.957 ปานกลาง 
8) การจดัท าทะเบียนลกูหน้ีเงินยมืเงิน 
    งบประมาณ 

4.00 0.000 มาก 3.59 0.712 มาก 3.63 0.852 มาก 3.52 0.972 มาก 

9) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป 4.00 0.000 มาก 3.71 0.686 มาก 3.76 0.883 มาก 3.61 0.933 มาก 
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ตารางที่ 19  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน  จ  าแนกตามวฒิุการศกึษา (ต่อ) 

วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ขึน้ไป 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการจดัท าทะเบียน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

10) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน 
4.50 0.707 มาก

ท่ีสุด 
3.76 0.664 มาก 3.76 0.913 มาก 3.58 1.001 มาก 

11) การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ ์
5.00 0.000 มาก

ท่ีสุด 
3.71 0.772 มาก 3.79 0.991 มาก 3.76 1.091 มาก 

12) การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง 
5.00 0.000 มาก

ท่ีสุด 
3.65 0.702 มาก 3.58 1.004 มาก 3.76 1.001 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.17 0.471 มาก 3.65 0.605 มาก 3.70 0.893 มาก 3.57 0.913 มาก 
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 จากตารางท่ี 19 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบั ม.6/ปวช.มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการจัดท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  ( = 4.17)  ดังนั้น จึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบั ม.6/ปวช. มี
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 4 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  
การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การจดัท าใบผ่าน
รายการบญัชีมาตรฐาน ( = 5.00,5.00,4.50,4.50) ตามล าดบั  รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
จ  านวน 8 ขอ้ ไดแ้ก่   การจดัท าทะเบียนรายรับการจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียน
ลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิก
เงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติั
ใหจ่้ายจากเงินสะสม  การจดัท าใบน าส่งเงิน ( = 4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,3.50,3.50)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบั  ปวส./อนุปริญญา  มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก (  = 3.65)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปได้ว่า  บุคลากรส่วนการคลัง ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส./
อนุปริญญา  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม
งบประมาณรายจ่าย  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท า
ใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  
การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีได้รับอนุมติัให้จ่ายจากเงิน
สะสม  การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  
การจัดท าใบน าส่งเงิน การจัดท าทะเบียนรายรับ (  = 3.82,3.76,3.76,3.71,3.71,3.65,3.65,3.59, 
3.59,3.59,3.47,3,47) ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี   มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ี
ตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ( = 3.70)  ดงันั้นจึงสามารถ
สรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท า



 

82 
 

ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าใบผ่านรายการ
บญัชีมาตรฐาน  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียน
คุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  
การจดัท าทะเบียนรายรับ  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  การจดัท าใบน าส่งเงิน  
การจัดท าทะเบียนคุมวัสดุส้ินเปลือง  ( = 3.79,3.76,3.76,3.76,3.74,3.71,3.71,3.68,3.66,3.63,3.61,3.58)  
ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท ข้ึนไป  มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ( = 3.57)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท ข้ึน
ไป มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก  จ  านวน 10 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บ
อนุมติัให้จ่ายจากเงินสะสม  การจัดท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจัดท าทะเบียนคุมพสัดุ
ครุภณัฑ ์ การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชี
ทัว่ไป  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การ
จดัท าทะเบียนลกูหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียน
รายรับ ( = 3.79,3.76,3.76,3.61,3.61,3.58,3.55,3.52,3.48,3.45) ตามล าดบั รองลงมา ความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัปานกลาง จ  านวน 2 ขอ้ ไดแ้ก่ การจดัท าใบน าส่งเงิน การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค ( = 3.36,3.33) 
ตามล าดบั    
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ตารางที่ 20  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน  จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

สาขาวชิาที่ส าเร็จการศึกษา การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

ความรู้ที่ตอ้งการพฒันา 
ในการจดัท าทะเบียน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายที่
ไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม 

3.74 0.705 มาก 3.75 1.258 มาก 3.71 0.717 มาก 3.00 1.732 ปานกลาง 4.00 1.732 มาก 

2) การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน 
    ตามงบประมาณรายจ่าย 

3.76 0.725 มาก 4.50 0.577 มาก
ที่สุด 

3.57 0.676 มาก 2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732 มาก 

3) การจดัท าใบน าส่งเงิน 
3.59 0.659 มาก 4.00 0.000 มาก 3.33 0.658 ปาน

กลาง 
2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732 มาก 

4) การจดัท าทะเบียนรายรับ 3.67 0.700 มาก 4.00 0.000 มาก 3.43 0.811 มาก 2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732 มาก 

5) การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก 
3.69 0.668 มาก 4.25 0.500 มาก

ที่สุด 
3.52 0.814 มาก 2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732 มาก 

6) การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

3.74 0.732 มาก 4.25 0.500 มาก
ที่สุด 

3.57 0.676 มาก 2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732 มาก 

7) การจดัท าทะเบียนคุมเชค็ 3.67 0.824 มาก 4.50 0.577 มาก 3.48 0.602 มาก 2.67 1.528 ปานกลาง 3.67 2.309 มาก 

8) การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยมื 
     เงินงบประมาณ 

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 
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ตารางที่ 20  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ
การศึกษา (ต่อ) 

สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศกึษา การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

ความรู้ที่ตอ้งการพฒันาในการ
จดัท าทะเบียน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบัความ
คิดเห็น   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

9) การจดัท าใบผ่านรายการบญัชี
ทัว่ไป 

3.74 0.805 มาก 4.25 0.500 มากที่สุด 3.71 0.561 มาก 3.00 1.732 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

10) การจดัท าใบผ่านรายการบญัชี
มาตรฐาน 

3.78 0.816 มาก 4.00 0.816 มาก 3.81 0.750 มาก 3.00 1.732 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

11) การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุ
ครุภณัฑ์ 

3.85 0.856 มาก 4.50 0.577 มากที่สุด 3.62 0.865 มาก 3.33 2.082 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

12) การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุ
ส้ินเปลือง 

3.70 0.838 มาก 4.50 0.577 มากที่สุด 3.43 0.926 มาก 3.00 1.732 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.71 0.757 มาก 4.21 0.558 มากที่สุด 3.57 0.732 มาก 2.83 1.642 ปานกลาง 3.83 2.021 มาก 
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 จากตารางท่ี 20  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบญัชี มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  (  =3.71)   
ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
การบญัชี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท าใบ
ผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท า
ทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  
การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจดัท าทะเบียนคุมเงิน
รับฝาก  การจดัท าทะเบียนรายรับ  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงิน
งบประมาณ  การจัดท าใบน าส่งเงิน ( = 3.85,3.78,3.76,3.74,3.74,3.74,3.70,3.69,3.67,3.67,3.65,        
3.59)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการเงิน มีความคิดเห็นเก่ียวกบัเก่ียวกบั
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.21)  ดงันั้น
จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการเงิน  
มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 7 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงิน
ตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค   การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท า
ทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจัดท าทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณ  การจัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (  = 4.50,4.50,4.50,4.50,4.25,4.25,4.25)          
ตามล าดบั รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  จ  านวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่  การจดัท าใบน าส่งเงิน  การ
จดัท าทะเบียนรายรับ  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  การจดัท าใบผ่านรายการ
บัญชีมาตรฐาน  การจัดท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม  (  = 4.00, 
4.00,4.00,4.00,3.75) ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.57)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปได้ว่า  บุคลากรส่วนการคลัง ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก  จ  านวน 11 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน  
การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่ายจากเงิน
สะสม  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การ
จดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  
การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  การจดัท าทะเบียนรายรับ  การจดัท า
ทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง ( = 3.81,3.71,3.71,3.67,3.62,3.57,3.57,3.52,3.48,3.43,3.43) ตามล าดบั  
รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  มีจ  านวน 1 ขอ้ คือ การจดัท าใบน าส่งเงิน ( = 3.33)    
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( = 2.83)  
ดงันั้นจึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถาม ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัปานกลาง  ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การ
จดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่ายจากเงินสะสม  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีทัว่ไป  
การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจดัท าทะเบียนคุม
ฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าใบน าส่งเงิน  การจดัท าทะเบียนรายรับ  การจดัท า
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค การจดั  
ท าทะเบียนลูกหน้ี เงินยืมเงินงบประมาณ (  = 3.33,3.00,3.00,3.00,3.00,2.67,2.67,2.67,2.67,                 
2.67,2.67,2.67)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  (  = 3.83)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปได้ว่า  บุคลากรส่วนการคลัง ท่ีตอบแบบสอบถาม ท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้
จ่ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าใบน าส่งเงิน
การจัดท าทะเบียนรายรับ  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจัดท าทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณ  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  การจดัท าทะเบียนลกูหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  การจดัท า
ใบผ่านรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุ
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ครุภัณฑ์ การจัดท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง ( = 4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,4.00,3.67,367,3.67, 
3.67,3.67,3.67)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 21  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 
ต าแหน่งงาน หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและ

บัญชี 
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี 

ความรู้ที่ตอ้งการพฒันา 
ในการจดัท าทะเบียน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็
น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท าทะเบียนคุม
รายจ่ายที่ไดรั้บอนุมติัให ้

    จ่ายจากเงินสะสม 

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 

2) การจดัท าทะเบียนคุมฎีกา 
     เบิกเงินตามงบประมาณ 
     รายจ่าย 

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) การจดัท าใบน าส่งเงิน 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) การจดัท าทะเบียนรายรับ 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) การจดัท าทะเบียนคุมเงิน
รับฝาก 

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 

6) การจดัท าทะเบียนรายจ่าย  
    ตามงบประมาณ 

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 
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ตารางที่ 21  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน (ต่อ) 
ต าแหน่งงาน หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและ

บัญชี 
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี 

ความรู้ที่ตอ้งการพฒันา 
ในการจดัท าทะเบียน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

7) การจดัท าทะเบียนคุม 
     เชค็ 

3.44 0.705 มาก 4.06 0.899 มาก 3.62 0.650 มาก 3.44 0.856 มาก 3.50 0.548 มาก 

8) การจดัท าทะเบียนลูกหน้ี
เงินยมืเงินงบประมาณ 

3.67 0.767 มาก 3.94 0.827 มาก 3.69 0.630 มาก 3.50 0.786 มาก 4.00 0.894 มาก 

9) การจดัท าใบผ่านรายการ 
     บญัชีทัว่ไป 

3.72 0.575 มาก 3.94 0.966 มาก 3.77 0.599 มาก 3.56 0.856 มาก 3.83 0.753 มาก 

10) การจดัท าใบผ่านรายการ 
       บญัชีมาตรฐาน 

3.78 0.732 มาก 4.06 0.966 มาก 3.77 0.599 มาก 3.56 0.856 มาก 3.83 0.753 มาก 

11) การจดัท าทะเบียนคุม 
       พสัดุครุภณัฑ ์

4.11 0.758 มาก 4.18 0.951 มาก 3.38 0.870 ปานกลาง 3.67 0.840 มาก 4.00 0.894 มาก 

12) การจดัท าทะเบียนคุม 
      วสัดุส้ินเปลือง 

3.83 0.786 มาก 3.88 0.993 มาก 3.46 0.877 มาก 3.61 0.778 มาก 4.00 0.894 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 3.69 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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 จากตารางท่ี 21 พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเป็นหวัหนา้ส่วนการคลงั  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจัดท าทะเบียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก          
( = 3.69)  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งเป็น
หวัหนา้ส่วนการคลงั มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท า
ทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การ
จดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าทะเบียนคุม
ฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  การจดัท า
ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การจดัท าทะเบียนรายรับ การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจดั  
ท าใบน าส่งเงิน การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  ( = 4.11,3.94,3.83,3.78,3.72,3.72,3.67,3.61,3.56,3.50,    
3.44,3.44)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเป็นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.99)   
ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งเป็นเป็นเจ้า
พนกังานการเงินและบญัชี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท า
ทะเบียนคุมเช็ค  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีมาตรฐาน  การจัดท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การ
จดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนรายรับ  การจดัท า
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย    การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  
การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าใบน าส่ง
เงินการจัดท าทะเบียนคุมวัสดุ ส้ินเปลือง (  = 4.18,4.06,4.06,4.00,4.00,4.00,3.94,3.94,3.94,3.94,       
3.88,3.88) ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเป็นเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.65 )  ดงันั้น
จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งเป็นเจา้หน้าท่ีการเงิน
และบญัชี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก  จ  านวน 11 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การ
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จดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีทัว่ไป  การ
จดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การจดัท าทะเบียน
ลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม  การ
จดัท าทะเบียนรายรับ  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค   การจดัท าใบน าส่งเงิน  การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุ
ส้ินเปลือง ( = 3.85,3.85,3.77,3.77,3.69,3.69,3.62,3.62,3.62,3.54,3.46) ตามล าดบั รองลงมาความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง จ  านวน 1 ขอ้ คือ การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์ ( = 3.38)     
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเป็นนกัวิชาการการเงินและบญัชี มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.56)  ดงันั้น
จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งเป็นนกัวิชาการการเงิน
และบญัชี มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้
จ่ายจากเงินสะสม  การจัดท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม
งบประมาณรายจ่าย  การจัดท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การจัดท าทะเบียนคุมวสัดุ
ส้ินเปลือง  การจดัท าทะเบียนรายรับ  การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าใบผา่นรายการ
บญัชีมาตรฐาน  การจดัท าใบน าส่งเงิน  การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ี
เงินยืมเงินงบประมาณ  การจัดท าทะเบียนคุมเช็ค (  = 3.67,3.67,3.61,3.61,3.61,3.56,3.56,3.56, 
3.50,3.50,3.50,3.44) ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเป็นผูช่้วยนักวิชาการคลงั/การเงินและบัญชีมีความ
คิด เห็นเ ก่ียวกับความต้องการพัฒนาความรู้ในการจัดท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ ใน                  
ระดบัมาก ( = 3.82)  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี
ต าแหน่งเป็นผูช่้วยนักวิชาการคลงั/การเงินและบัญชีมีความต้องการพฒันาความรู้ในการจัดท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่าความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้
จ่ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยืมเงินงบประมาณ  การจัดท าทะเบียนคุมพสัดุ
ครุภณัฑ ์ การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียน
รายจ่ายตามงบประมาณ  การจัดท าใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป  การจัดท าใบผ่านรายการบัญชี
มาตรฐาน  การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท าใบน าส่งเงิน  การ
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จดัท าทะเบียนรายรับ  การจัดท าทะเบียนคุมเช็ค  ( = 4.00,4.00,4.00,4.00,3.83,3.83,3.83,3.83,3.67, 
3.67,3.67,3.50 )  ตามล าดบั  
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ตารางที่  22  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน  จ  าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน 

ประสบการณ์การท างาน 1-4 ปี 5-8 ปี 9-12 ปี มากกว่า 12 ปี 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการจดัท าทะเบียน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บ 
     อนุมตัิใหจ่้ายจากเงินสะสม 

3.85 0.834 มาก 3.67 0.702 มาก 3.83 0.577 มาก 3.61 0.916 มาก 

2) การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม 
    งบประมาณรายจ่าย 

3.77 0.863 มาก 3.75 0.676 มาก 3.92 0.515 มาก 3.50 0.923 มาก 

3) การจดัท าใบน าส่งเงิน 3.69 0.788 มาก 3.46 0.658 มาก 3.75 0.622 มาก 3.21 0.787 ปานกลาง 

4) การจดัท าทะเบียนรายรับ 3.73 0.827 มาก 3.50 0.834 มาก 3.83 0.577 มาก 3.32 0.819 ปานกลาง 

5) การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก 3.77 0.765 มาก 3.63 0.824 มาก 3.92 0.515 มาก 3.36 0.870 ปานกลาง 
6) การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตาม 
    งบประมาณ 

3.85 0.881 มาก 3.71 0.751 มาก 3.83 0.577 มาก 3.39 0.832 ปานกลาง 

7) การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค 3.81 0.939 มาก 3.54 0.833 มาก 3.58 0.669 มาก 3.39 0.956 ปานกลาง 

8) การจดัท าทะเบียนลูกหน้ีเงินยมืเงิน 
    งบประมาณ 

3.85 0.925 มาก 3.50 0.722 มาก 3.75 0.452 มาก 3.36 0.989 ปานกลาง 

9) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป 3.85 0.967 มาก 3.75 0.794 มาก 3.75 0.452 มาก 3.50 0.923 มาก 
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ตารางที ่22  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน  จ  าแนกตามประสบการณ์การ
ท างาน (ต่อ) 

ประสบการณ์การท างาน 1-4 ปี 5-8 ปี 9-12 ปี มากกว่า 12 ปี 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการจดัท าทะเบียน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

10) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชี
มาตรฐาน 

3.88 0.993 มาก 3.71 0.806 มาก 3.83 0.577 มาก 3.50 1.000 มาก 

11) การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ ์ 4.04 0.999 มาก 3.67 0.917 มาก 3.67 0.651 มาก 3.71 1.150 มาก 

12) การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง 4.00 0.980 มาก 3.54 0.833 มาก 3.75 0.622 มาก 3.50 1.106 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.84 0.897 มาก 3.62 0.779 มาก 3.78 0.567 มาก 3.45 0.939 มาก 
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จากตารางท่ี 22 พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1-4 ปี มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก        
(  = 3.84 )  ดังนั้ นจึงสามารถสรุปได้ว่า   บุคลากรส่วนการคลัง ท่ีตอบแบบสอบถามท่ี มี
ประสบการณ์การท างาน 1-4  ปี มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท า
ทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ี
ไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การจดัท าทะเบียน
ลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ  การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค  การ
จดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย  การจดัท า
ทะเบียนรายรับ  การจดัท าใบน าส่งเงิน  ( = 4.04,4.00,3.88,3.85,3.85,3.85,3.85,3.81,3.77,3.77,    
3.73,3.69) ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5-8 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ( = 3.62 )  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5-8 ปี มี
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
ทะเบียนอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ การจัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม
งบประมาณรายจ่าย การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  
การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่ายจากเงิน
สะสม การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์ การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก การจดัท าทะเบียนคุม
เช็ค การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจดัท าทะเบียนลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ  การจดัท า
ทะเบียนรายรับ การจัดท าใบน าส่งเงิน (  = 3.75,3.75,3.71,3.71,3.67,3.67,3.63,3.54,3.54,3.50, 
3.50,3.46)  ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างาน 9-12 ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ( = 3.78)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน 9-12 ปี  
มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก    

 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียนอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยอันดับแรก คือ  การจัดท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม
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งบประมาณรายจ่าย  การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติั
ให้จ่ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนรายรับ การจัดท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ  การ
จดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน  การจดัท าทะเบียนลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ  การจดัท าใบ
ผ่านรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าใบน าส่งเงิน  การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง  การจดัท า
ทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ ์ การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค ( = 3.92,3.92,3.83,3.83,3.83,3.83,3.75,3.75,          
3.75,3.75,3.67,3.58)  ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างานมากว่า 12 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก  ( = 3.45)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 
12 ปี มีความตอ้งพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก    
  เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจัดท า
ทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก  จ  านวน 6 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การ
จดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม  การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตาม
งบประมาณรายจ่าย  การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป  การจดัท าใบผ่านรายการบญัชีมาตรฐาน  
การจัดท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง (  = 3.71,3.61,3.50,3.50,3.50,3.50)  ตามล าดับ รองลงมา 
ความความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง จ  านวน 6 ข้อ ได้แก่  การจัดท าทะเบียนรายจ่ายตาม
งบประมาณ  การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก  การจดัท าทะเบียนลูกหน้ี
เงินยมืเงินงบประมาณ  การจดัท าทะเบียนรายรับการจดัท าใบน าส่งเงิน  ( = 3.39,3.39,3.36,3.36, 
3.32,3.21) ตามล าดบั 
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ตอนที่ 6  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นของกลุ่มตวัอย่างเกีย่วกบัความต้องการในการพัฒนา
ความรู้ทางบัญชี เร่ือง  ความรู้ที่ต้องการพฒันาในการจดัท ารายงานโดยภาพรวม  

 

จากความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการในการพฒันาความรู้ทางบัญชี เร่ือง ความรู้ท่ี
ตอ้งการพฒันาในการจดัท ารายงานโดยภาพรวม สามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 23  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน 
ผลการวิเคราะห์ 

  SD. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

1) การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด 3.84 0.873 มาก 
2) การจดัท ารายงานกระแสเงินสด 3.79 0.930 มาก 
3) การจดัท างบทดลอง 3.96 0.820 มาก 
4) การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 3.88 0.885 มาก 
5) การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค 3.80 0.851 มาก 
6) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตาม

งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) 
3.88 0.846 มาก 

7) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย 3.91 0.816 มาก 
8) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ 3.88 0.859 มาก 
9) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณ

รายจ่าย 
3.87 0.767 มาก 

10) การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 3.98 0.834 มาก 
11) การจดัท างบทรัพยสิ์น 3.99 0.786 มาก 
12) การจดัท างบหน้ีสิน 3.94 0.866 มาก 
13) การจดัท างบเงินสะสม 3.96 0.778 มาก 
14) การจดัท ารายละเอียดลกูหน้ี 3.88 0.859 มาก 

15) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่าย 
      จากเงินรายรับตามแผนงาน 

3.84 
 

0.763 
 

มาก 
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ตารางที่ 23  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน (ต่อ) 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน 
ผลการวิเคราะห์ 

  SD. 
ระดบัความ
คิดเห็น 

16) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงานรวม 

3.90 0.765 มาก 

17) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงิน 
      สะสม 

3.82 0.743 มาก 

18) การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน 3.89 0.785 มาก 
19) การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ 3.93 0.776 มาก 
20) การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับ

และเงินสะสม 
3.93 0.761 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.89 0.818 มาก 

 
 จากตารางท่ี 23 พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันา
ความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.89 )  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วน
การคลงัท่ีตอบแบบสอบถามมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจัดท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท างบทรัพยสิ์น  การจดัท างบแสดงฐานะ
การเงิน  การจดัท างบเงินสะสม  การจดัท างบทดลอง  การจดัท างบหน้ีสิน  การจดัท างบแสดงผล
การด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ  
การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงิน
สะสม การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจดัท า
รายละเอียดลูกหน้ี การจัดท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงาน การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ี
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค การจดัท ารายงานกระแสเงินสด
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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) ตามล าดบั  แสดงตามแผนภูมิท่ี 3 ดงัน้ี 
 
แผนภูมทิี่ 3  แสดงค่าเฉลีย่ ความคดิเห็นเกีย่วกบัความรู้ทีต้่องการพฒันาในการจดัท ารายงาน 

 
 
 
 

 

ค่าเฉลี่ยรวม 

1. การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด 

2. การจดัท ารายงานกระแสเงินสด 

3. การจดัท างบทดลอง 

4. การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝาก… 

5. การจดัท ารายงานการจดัท าเชค็ 

6. การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอด… 

7. การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอด… 

8. การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอด… 

9. การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการ… 

10. การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 

11. การจดัท างบทรัพยสิ์น 

12. การจดัท างบหน้ีสิน 

13. การจดัท างบเงินสะสม 

14. การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี 

15. การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ… 

16. การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ… 

17. การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ… 

18. การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน 

19. การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่าย… 

20. การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงาน… 

3.89 

3.84 

3.79 

3.96 

3.88 

3.80 

3.88 

3.91 

3.88 

3.87 

3.98 

3.99 

3.94 

3.96 

3.88 

3.84 

3.84 

3.90 

3.82 

3.89 

3.93 

คะแนนค่าเฉลี่ย 

ความรู้ที่ตอ้งการพฒันาในการจดัท ารายงาน 
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 จากแผนภูมท่ีิ 3 พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันา
ความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.89 )  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วน
การคลงัท่ีตอบแบบสอบถามมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจัดท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท างบทรัพยสิ์น  การจดัท างบแสดงฐานะ
การเงิน  การจดัท างบเงินสะสม  การจดัท างบทดลอง  การจดัท างบหน้ีสิน  การจดัท างบแสดงผล
การด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ  
การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงิน
สะสม การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจดัท า
รายละเอียดลูกหน้ี การจัดท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงาน การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ี
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค การจดัท ารายงานกระแสเงินสด
( = 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) ตามล าดบั   
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ตอนที ่7 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคดิเห็นของกลุ่มตวัอย่าง เร่ืองความรู้ที่ต้องการพฒันาในการ 
 จดัท ารายงาน จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวชิาที่ส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน 

ประสบการณ์การท างาน 
 

             จากความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการ 
พฒันาในการจดัท ารายงาน จ  าแนกตามเพศ อาย ุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่ง 
งาน ประสบการณ์การท างาน  สามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 24  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามเพศ 

เพศ ชาย หญิง 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการจดัท ารายงาน   SD. 

ระดบั 
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด 3.75 0.965 มาก 3.86 0.864 มาก 

2) การจดัท ารายงานกระแสเงินสด 3.67 1.073 มาก 3.81 0.913 มาก 

3) การจดัท างบทดลอง 3.83 0.937 มาก 3.97 0.805 มาก 
4) การจดัท ารายงานงบกระทบ

ยอดเงินฝากธนาคาร 
3.67 1.073 มาก 3.91 0.856 มาก 

5) การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค 3.58 0.793 มาก 3.83 0.859 มาก 
6) การจดัท ากระดาษท าการกระทบ

ยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่าย
จากรายรับ) 

3.42 0.900 มาก 3.95 0.820 มาก 

7) การจดัท ากระดาษท าการกระทบ
ยอดรายจ่าย 

3.67 0.985 มาก 3.95 0.788 มาก 

8) การจดัท ากระดาษท าการกระทบ
ยอดงบประมาณคงเหลือ 

3.67 0.985 มาก 3.91 0.840 มาก 

9) การจดัท ากระดาษท าการกระทบ
ยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย 

3.50 0.798 มาก 3.92 0.752 มาก 

10) การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 3.83 1.115 มาก 4.00 0.790 มาก 
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ตารางที่ 24  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการ
พฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามเพศ (ต่อ) 

เพศ ชาย หญิง 

ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา 
ในการจดัท ารายงาน   SD. 

ระดบัความ
คิดเห็น   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

11) การจดัท างบทรัพยสิ์น 3.83 1.115 มาก 4.01 0.730 มาก 

12) การจดัท างบหน้ีสิน 3.75 1.138 มาก 3.97 0.821 มาก 

12) การจดัท างบหน้ีสิน 3.75 1.138 มาก 3.97 0.821 มาก 

13) การจดัท างบเงินสะสม 3.75 1.055 มาก 3.99 0.730 มาก 

14) การจดัท ารายละเอียดลกูหน้ี 3.75 1.138 มาก 3.90 0.815 มาก 
15) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ

ด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับ
ตามแผนงาน 

3.67 0.778 มาก 3.87 0.762 มาก 

16) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับ
ตามแผนงานรวม 

3.75 0.866 มาก 3.92 0.752 มาก 

17) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม 

3.67 0.778 มาก 3.85 0.740 มาก 

18) การจดัท ารายละเอียดประกอบงบ
การเงิน 

3.67 0.985 มาก 3.92 0.752 มาก 

19) การจดัท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานจ่ายจากรายรับ 

3.83 0.937 มาก 3.95 0.754 มาก 

20) การจดัท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและ
เงินสะสม 

3.83 0.937 มาก 3.95 0.737 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.70 0.968 มาก 3.92 0.794 มาก 
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  จากตารางท่ี 24  พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีเป็นเพศชาย มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.70 ) ดงันั้นจึงสามารถ
สรุปไดว้่า  บุคลากรส่วนการคลงัเพศชายท่ีตอบแบบสอบถามมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการ
จดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ    การจดัท างบทดลอง  การจดัท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานจ่ายจากรายรับ  การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม  
การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน  การจดัท างบทรัพยสิ์น  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงาน
ท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด  การจดัท างบเงินสะสม  การ
จดัท างบหน้ีสิน  การจดัท ารายละเอียดลกูหน้ี  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจาก
เงินรายรับตามแผนงาน  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม  การจดัท า
กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ  การ
จดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน  การจดัท ารายงานกระแสเงินสด  การจดัท ารายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร  การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอน
งบประมาณรายจ่าย  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (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)  
ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีเป็นเพศหญิง  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ใน
การจดัท ารายงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.92 )  ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากร
ส่วนการคลงัเพศหญิงท่ีตอบแบบสอบถาม มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยู่ใน
ระดบัมาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยอนัดบัแรก คือ   การจดัท างบทรัพยสิ์น  การจดัท างบแสดงฐานะ
การเงิน  การจดัท างบเงินสะสม  การจดัท างบทดลอง  การจดัท างบหน้ีสิน  การจดัท างบแสดงผล
การด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม  การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจาก
รายรับ  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย
ตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  
การจัดท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  การจัดท า
รายละเอียดประกอบงบการเงิน  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ  การ
จดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  การจัดท ารายละเอียดลูกหน้ี  การจดัท ารายงาน
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รายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด  การ
จดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม  การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค  การจดัท า
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)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 25  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามอาย ุ

อาย ุ น้อยกว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 44  ปี ขึน้ไป 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด 4.00 0.816 มาก 3.88 0.960 มาก 3.81 0.821 มาก 3.81 0.873 มาก 

2) การจดัท ารายงานกระแสเงินสด 4.00 0.816 มาก 3.88 1.023 มาก 3.78 0.832 มาก 3.62 0.973 มาก 

3) การจดัท างบทดลอง 4.00 0.816 มาก 3.97 0.918 มาก 3.81 0.821 มาก 4.14 0.655 มาก 

4) การจดัท ารายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร 

3.75 0.500 มาก 3.79 1.053 มาก 3.78 0.792 มาก 4.19 0.750 มาก 

5) การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค 4.00 0.816 มาก 3.91 0.980 มาก 3.66 0.745 มาก 3.81 0.814 มาก 

6) การจดัท ากระดาษท าการกระทบ
ยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่าย
จากรายรับ) 

4.00 0.816 มาก 3.82 0.983 มาก 3.88 0.793 มาก 3.95 0.740 มาก 

7) การจดัท ากระดาษท าการกระทบ
ยอดรายจ่าย 

3.75 0.500 มาก 3.91 0.914 มาก 3.81 0.780 มาก 4.10 0.768 มาก 
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ตารางที่ 25  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน จ าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

อายุ น้อยกว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 44  ปี ขึน้ไป 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

8) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอด
งบประมาณคงเหลือ 

4.00 0.816  มาก 3.85 0.972 มาก 3.81 0.780 มาก 4.00 0.837 มาก 

9) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการ
โอนงบประมาณรายจ่าย 

4.25 0.957  มาก 
 ท่ีสุด 

3.82 0.808 มาก 3.78 0.751 มาก 4.00 0.707 มาก 

10) การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 4.00 0.816 มาก 3.94 0.933 มาก 3.75 0.762 มาก 4.38 0.669 มากท่ีสุด 

11) การจดัท างบทรัพยสิ์น 3.75 0.500 มาก 3.97 0.883 มาก 3.81 0.780 มาก 4.33 0.577 มากท่ีสุด 

12) การจดัท างบหน้ีสิน 3.75 0.500 มาก 4.03 0.951 มาก 3.69 0.738 มาก 4.24 0.889 มากท่ีสุด 

13) การจดัท างบเงินสะสม 3.75 0.500 มาก 3.97 0.883 มาก 3.84 0.723 มาก 4.14 0.727 มาก 

14) การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี 3.75 0.957 มาก 3.94 0.899 มาก 3.66 0.865 มาก 4.14 0.727 มาก 

15) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน 

4.00 0.816 มาก 3.97 0.770 มาก 3.69 0.738 มาก 3.86 0.793 มาก 
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ตารางที่ 25  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามอาย ุ(ต่อ) 

อาย ุ น้อยกว่า 25 ปี 25 - 34 ปี 35 - 44 ปี 44  ปี ขึน้ไป 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

16) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงานรวม 

4.00 0.816 มาก 4.03 0.810 มาก 3.78 0.706 มาก 3.86 0.793 มาก 

17) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม 

3.50 0.577 มาก 3.88 0.781 มาก 3.72 0.729 มาก 3.95 0.740 มาก 

18) การจดัท ารายละเอียดประกอบงบ
การเงิน 

4.00 0.816 มาก 3.91 0.914 มาก 3.88 0.751 มาก 3.86 0.655 มาก 

19) การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงาน
จ่ายจากรายรับ 

3.75 0.957 มาก 3.94 0.747 มาก 3.81 0.738 มาก 4.14 0.854 มาก 

20) การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงาน
รวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม 

3.75 0.957 มาก 4.00 0.791 มาก 3.78 0.659 มาก 4.10 0.831 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.89 0.754 มาก 3.92 0.899 มาก 3.78 0.765 มาก 4.03 0.769 มาก 
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จากตารางท่ี 25  พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีอายนุอ้ยกว่า 25 ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ( = 3.89) ดงันั้น   
จึงสามารถสรุปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุน้อยกว่า 25 ปี มีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด จ  านวน 1 ขอ้ คือ การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอน
งบประมาณรายจ่าย  ( = 4.25) รองลง มาความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  จ  านวน 19 ขอ้ ไดแ้ก่  การ
จดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจดัท ารายงานกระแสเงินสด การจดัท างบทดลอง การจดัท ารายงาน
การจดัท าเช็ค การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การ
จดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน การจดัท า
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน การ
จดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย การ
จดัท างบทรัพยสิ์น การจัดท างบหน้ีสิน การจดัท างบเงินสะสม การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี การ
จดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจาก
รายรับและเงินสะสม การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม ( = 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)  ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีอาย ุ25-34 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้
ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.92) ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากร
ส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 25-34 ปี  มีความต้องการพฒันาความรู้ในการจัดท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่าย
จากเงินรายรับตามแผนงานรวม  การจดัท างบหน้ีสิน  การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่าย
จากรายรับและเงินสะสม  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน  การจัดท างบทรัพยสิ์น  การจัดท างบเงินสะสม  การจัดท างบทดลอง  การจัดท างบ
แสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ  การจัดท ารายละเอียดลูกหน้ี  การจัดท างบแสดงฐานะ
การเงิน  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย  การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน  
การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม  การ
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จดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด  การจดัท ารายงานกระแสเงินสด  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอด
งบประมาณคงเหลือ  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  การจดัท า
กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  การจดัท ารายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร (  = 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)  ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีอาย ุ35-44 ปี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้
ในการจดัท ารายงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 3.78) ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากร
ส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุ 35-44 ปี มีความต้องการพฒันาความรู้ในการจัดท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน  การ
จดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  การจดัท างบเงินสะสม  
การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย  
การจดัท างบทรัพยสิ์น การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ   การจดัท ารายงาน
รับ-จ่ายเงินสด การจดัท างบทดลอง  การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงิน
สะสม  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม   การจดัท า
กระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร การจดัท ารายงานกระแสเงินสด การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน  การจดัท ารายงานรายจ่าย
ในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม  การจัดท างบหน้ีสิน  การจัดท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค  การจดัท ารายละเอียด
ลูกหน้ี (  = 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)  ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีอาย ุ 44 ปี ข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันา
ความรู้ในการจดัท ารายงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ( = 4.03 ) ดงันั้น จึงสามารถสรุปไดว้่า 
บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีอาย ุ44 ปี ข้ึนไป  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการ
จดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 3 ข้อ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน  
การจดัท างบทรัพยสิ์น การจดัท างบหน้ีสิน ( = 4.38,4.33,4.24)  ตามล าดบั  รองลงมาความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัมาก  จ  านวน 17 ขอ้ ไดแ้ก่  การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  การจดัท า
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งบทดลอง  การจัดท างบเงินสะสม  การจัดท ารายละเอียดลูกหน้ี การจัดท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานจ่ายจากรายรับ  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย  การจดัท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม  การจัดท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอน
งบประมาณรายจ่าย  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ  การจดัท ากระดาษ
ท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  การจัดท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม  การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน  การจดัท ารายงานรายจ่าย
ในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ี
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค  การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงิน
สด การจัดท ารายงานกระแสเงินสด (  = 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)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 26  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา 

วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ขึน้ไป 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน     SD. 

ระดบั 
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด 4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.59 0.795 มาก 3.87 0.844 มาก 3.91 0.947 มาก 

2) การจดัท ารายงานกระแสเงินสด 4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.53 0.800 มาก 3.79 0.875 มาก 3.88 1.053 มาก 

3) การจดัท างบทดลอง 4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.65 0.702 มาก 3.95 0.837 มาก 4.09 0.843 มาก 

4) การจดัท ารายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร 

3.50 0.707 มาก 3.59 0.795 มาก 3.89 0.894 มาก 4.03 0.918 มาก 

5) การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค 4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.88 0.600 มาก 3.71 0.802 มาก 3.82 1.014 มาก 

6) การจดัท ากระดาษท าการกระทบ
ยอดรายจ่ายตามงบประมาณ 
(จ่ายจากรายรับ) 

4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.59 0.712 มาก 3.87 0.875 มาก 4.00 0.866 มาก 

7) การจดัท ากระดาษท าการกระทบ
ยอดรายจ่าย 

3.50 0.707 มาก 3.71 0.686 มาก 3.87 0.777 มาก 4.09 0.914 มาก 

8) การจดัท ากระดาษท าการกระทบ
ยอดงบประมาณคงเหลือ 

4.00 1.414 มาก 3.65 0.786 มาก 3.84 0.789 มาก 4.03 0.951 มาก 
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ตารางที่ 26  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา
(ต่อ) 

วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ขึน้ไป 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน     SD. 

ระดบั 
ความ 
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

9) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอด 
การโอนงบประมาณรายจ่าย 

4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.71 0.470 มาก 3.84 0.886 มาก 3.94 0.747 มาก 

10) การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.71 0.849 มาก 3.89 0.894 มาก 4.18 0.727 มาก 

11) การจดัท างบทรัพยสิ์น 4.00 0.000 มาก 3.82 0.809 มาก 3.95 0.868 มาก 4.12 0.696 มาก 

12) การจดัท างบหน้ีสิน 4.00 0.000 มาก 3.88 0.928 มาก 3.87 0.844 มาก 4.06 0.899 มาก 

13) การจดัท างบเงินสะสม 4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.59 0.618 มาก 3.92 0.850 มาก 4.15 0.712 มาก 

14) การจดัท ารายละเอียดลกูหน้ี 4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.82 0.728 มาก 3.66 0.966 มาก 4.12 0.740 มาก 

15) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ี
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน 

4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.71 0.686 มาก 3.79 0.811 มาก 3.94 0.747 มาก 

16) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ี
จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 

4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.88 0.857 มาก 3.84 0.754 มาก 3.94 0.747 มาก 
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ตารางที่ 26  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา
(ต่อ) 

วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. ปวส./อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ขึน้ไป 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน     SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

17) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม 

4.00 0.000 มาก 3.71 0.686 มาก 3.71 0.768 มาก 4.00 0.750 มาก 

18) การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน 4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.82 0.728 มาก 3.74 0.860 มาก 4.06 0.704 มาก 

19) การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่าย
จากรายรับ 

4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.76 0.664 มาก 3.76 0.786 มาก 4.18 0.769 มาก 

20) การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวม
จ่ายจากรายรับและเงินสะสม 

4.50 0.707 มากท่ีสุด 3.88 0.781 มาก 3.71 0.732 มาก 4.18 0.727 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 4.30 0.636 มากท่ีสุด 3.72 0.734 มาก 3.82 0.836 มาก 4.04 0.824 มาก 
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จากตารางท่ี 26 พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ ม.6/ปวช. มีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
( = 4.30) ดงันั้น  จึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษา
ระดบั  ม.6/ปวช. มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 14 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด  
การจดัท ารายงานกระแสเงินสด  การจดัท างบทดลอง   การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค  การจดัท า
กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน การจดัท างบเงินสะสม   
การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจดัท า
รายละเอียดประกอบงบการเงิน การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ การจดัท างบ
แสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม ( = 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) ตามล าดบั รองลงมาความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก จ  านวน 6 ขอ้ 
ไดแ้ก่ การจดัท างบทรัพยสิ์น การจดัท างบหน้ีสิน การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่าย
จากเงินสะสม การจัดท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจัดท ารายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร  การจัดท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย  (  = 4.00, 
4.00,4.00,4.00,3.50,3.50)  ตามล าดบั  
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.72)  ดงันั้น  จึง
สามารถสรุปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับ  ปวส./
อนุปริญญา  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค   การจดัท างบ
แสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม    การจัดท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  การจดัท างบหน้ีสิน   การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี   
การจัดท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน   การจัดท างบทรัพยสิ์น  การจัดท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานจ่ายจากรายรับ   การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย   การ
จดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงาน   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม   การจดัท างบ
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แสดงฐานะการเงิน  การจดัท างบทดลอง  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ   
การจดัท างบเงินสะสม  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจาก
รายรับ)  การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด  การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การ
จดัท ารายงานกระแสเงินสด ( = 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) ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ต้องการพฒันาความรู้ในการจัดท ารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.82) ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี  มี
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท างบทดลอง การจดัท างบทรัพยสิ์น การ
จดัท างบเงินสะสม การจัดท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดท างบแสดงฐานะ
การเงิน การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด  การจดัท างบ
หน้ีสิน การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจดัท า
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย   
การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจดัท ารายงาน
กระแสเงินสด  การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ   การจดัท ารายละเอียดประกอบ
งบการเงิน การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม  การจดัท ารายงาน
รายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม  การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค การจดัท ารายละเอียด
ลูกหน้ี (  = 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 )  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท ข้ึนไป มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจัดท ารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (  = 4.04 ) ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาโท ข้ึน
ไป มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน   การจดัท างบ
แสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่าย
จากรายรับ  การจดัท างบเงินสะสม  การจดัท างบทรัพยสิ์น   การจดัท ารายละเอียดลกูหน้ี   การจดัท า
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งบทดลองการจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย   การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน   
การจดัท างบหน้ีสิน   การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร   การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม   การ
จดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงาน   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจดัท ารายงานกระแสเงินสด  การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค ( = 
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)  
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 27  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ 
                การศึกษา 

สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน     SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั 
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท ารายงานรับ- 
    จ่ายเงินสด 

3.89 0.816 มาก 4.00 0.000 มาก 3.81 0.602 มาก 3.00 1.732 ปานกลาง 3.67 2.309 มาก 

2) การจดัท ารายงานกระแส 
    เงินสด 

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) การจดัท างบทดลอง 3.94 0.787 มาก 4.25 0.500 มากท่ีสุด 3.90 0.539 มาก 3.00 1.732 ปานกลาง 4.33 1.155 มากท่ีสุด 
4) การจดัท ารายงานงบกระทบ

ยอดเงินฝากธนาคาร 
3.80 0.855 มาก 4.25 0.500 มากท่ีสุด 4.00 0.632 มาก 2.67 1.528 ปานกลาง 4.33 1.155 มากท่ีสุด 

5) การจดัท ารายงานการจดั 
    ท าเช็ค 

3.85 0.711 มาก 4.50 0.577 มากท่ีสุด 3.67 0.658 มาก 2.67 1.528 ปานกลาง 3.67 2.309 มาก 

6) การจดัท ากระดาษท าการ 
    กระทบยอดรายจ่ายตาม 
    งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) 

3.91 0.784 มาก 3.75 0.957 มาก 3.95 0.590 มาก 2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732 มาก 
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ตารางที่ 27  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ
การศึกษา   (ต่อ) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน     SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

7) การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดรายจ่าย 

3.89 0.744 มาก 4.25 0.500 มากท่ีสุด 3.90 0.625 มาก 2.67 1.528 ปานกลาง 4.00 1.732 มาก 

8) การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดงบประมาณ
คงเหลือ 

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 

9) การจดัท ากระดาษท าการ 
    กระทบยอดการโอน 
    งบประมาณรายจ่าย 

3.74 0.705 มาก 4.25 0.500 มากท่ีสุด 4.00 0.837 มาก 3.33 1.155 ปาน
กลาง 

4.33 1.155 มาก 
ท่ีสุด 

10) การจดัท างบแสดงฐานะ
การเงิน 

3.91 0.830 มาก 4.50 1.000 มากท่ีสุด 3.90 0.700 มาก 3.33 1.155 ปาน
กลาง 

4.33 1.155 มาก
ท่ีสุด 

11) การจดัท างบทรัพยสิ์น 3.89 0.769 มาก 4.50 1.000 มากท่ีสุด 4.00 0.632 มาก 3.33 1.155 ปาน
กลาง 

4.33 1.155 มาก
ท่ีสุด  
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ตารางที่ 27  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ 
                   การศึกษา (ต่อ) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน     SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

12) การจดัท างบหน้ีสิน 3.87 0.802 มาก 4.50 1.000 มากท่ีสุด 3.95 0.669 มาก 3.33 1.155 ปาน
กลาง 

3.67 2.309 มาก 
 
13) การจดัท างบเงินสะสม 3.89 0.769 มาก 4.25 0.500 มากท่ีสุด 3.90 0.700 มาก 3.33 1.155 ปาน

กลาง 
4.33 1.155 มาก

ท่ีสุด  
14) การจดัท ารายละเอียด

ลูกหน้ี 
3.87 0.825 มาก 4.50 1.000 มากท่ีสุด 3.67 0.796 มาก 3.67 1.528 มาก 4.33 1.155 มาก

ท่ีสุด 
15) การจดัท ารายงานรายจ่าย 
      ในการด าเนินงานท่ีจ่ายจาก 
       เงินรายรับตามแผนงาน 

3.80 0.737 มาก 5.00 0.000 มากท่ีสุด 3.76 0.700 มาก 3.00 1.000 ปาน
กลาง 

4.33 1.155 มาก
ท่ีสุด 

16) การจดัท ารายงานรายจ่าย 
      ในการด าเนินงานท่ีจ่าย 
      จากเงินรายรับตาม 
       แผนงานรวม 

3.89 0.769 มาก 4.75 0.500 มาก
ท่ีสุด 

3.81 0.680 มาก 3.00 1.000 ปานกลาง 4.33 1.155 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 27  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ 
                   การศึกษา (ต่อ) 

สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา การบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน     SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

17) การจดัท ารายงานรายจ่าย
ในการด าเนินงานจ่ายจาก 

        เงินสะสม 

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

18) การจดัท ารายละเอียด
ประกอบงบการเงิน 

3.87 0.825 มาก 3.75 0.500 มาก 3.90 0.768 มาก 3.33 1.155 ปานกลาง 4.67 0.577 มากท่ีสุด 

19) การจดัท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานจ่ายจากรายรับ 

3.83 0.746 มาก 4.50 0.577 มากท่ีสุด 3.86 0.727 มาก 3.33 1.155 ปานกลาง 4.67 0.577 มากท่ีสุด 

20) การจดัท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานรวมจ่ายจาก
รายรับและเงินสะสม 

3.83 0.746 มาก 4.50 0.577 มากท่ีสุด 3.86 0.655 มาก 3.33 1.155 ปานกลาง 4.67 0.577 มากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.86 0.781 มาก 4.28 0.623 มากท่ีสุด 3.87 0.671 มาก 3.07 1.320 ปานกลาง 4.20 1.386 มากท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 27 พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบญัชี มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความต้องการพฒันาความรู้ในการจัดท ารายงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก             
(  = 3.86)  ดังนั้ น  จึงสามารถสรุปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาการบญัชี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท างบทดลอง   การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)   การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน   การจดัท า
กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย   การจดัท างบทรัพยสิ์น   การจดัท างบเงินสะสม   การจดัท า
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม   การจดัท ารายงานรับ-
จ่ายเงินสด  การจดัท างบหน้ีสิน  การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี   การจดัท ารายละเอียดประกอบงบ
การเงิน   การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค   การจดัท ารายงานกระแสเงินสด   การจดัท างบแสดงผล
การด าเนินงานจ่ายจากรายรับ  การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงิน
สะสม  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน   การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารการ    จดัท ากระดาษท าการกระทบยอด
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)  ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการเงินมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.28)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการเงิน  มี
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 15 ขอ้ โดยอนัดบัแรก คือ   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจาก   
เงินรายรับตามแผนงานรวม   การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค   การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงาน
จ่ายจากรายรับ   การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม   การจดัท า
งบแสดงฐานะการเงิน   การจดัท างบทรัพยสิ์น   การจดัท างบหน้ีสิน  การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี   
การจดัท างบทดลอง  การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดรายจ่าย   การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย   การจดัท า
งบเงินสะสม  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม   ( = 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)  ตามล าดบั  รองลงมาความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก  จ  านวน 4 ขอ้ ไดแ้ก่ การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจดัท ากระดาษท าการกระทบ
ยอดงบประมาณคงเหลือ การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจดัท ากระดาษท าการกระทบ
ยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  ( = 4.00,4.00,3.75,3.75)   ตามล าดบั   และความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีจ  านวน 1 ขอ้ คือ การจดัท ารายงานกระแสเงินสด  ( = 3.25) 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.87)  ดงันั้นจึงสามารถ
สรุปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาบริหารธุรกิจ มีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ   การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร   
การจดัท างบทรัพยสิ์น  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  การจดัท า
กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดงบประมาณคงเหลือ   การจดัท างบหน้ีสิน   การจดัท างบทดลอง   การจดัท ากระดาษท า
การกระทบยอดรายจ่าย   การจัดท างบแสดงฐานะ   การเงินการจัดท างบเงินสะสม   การจดัท า
รายละเอียดประกอบงบการเงิน   การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงิน
สะสม   การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับการจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด   การ
จดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม   การจดัท ารายงาน
กระแสเงินสด   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การ
จดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสมการจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค   การจดัท า
รายละเอียดลกูหน้ี   ( = 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)  ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.07) 
ดงันั้น  จึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาสาขารัฐ-
ประศาสนศาสตร์ มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยู่ในระดบัปานกลาง ทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี  การจดัท า
กระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน การจดัท า
งบทรัพยสิ์น  การจดัท างบหน้ีสิน  การจดัท างบเงินสะสม  การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน   
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การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่าย
จากรายรับและเงินสะสม การจัดท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การจดัท า
รายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด  การจดัท างบ
ทดลอง การจดัท ารายงานกระแสเงินสด การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจดัท า
รายงานการจดัท าเช็ค การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  
การจัดท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย การจัดท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณ
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)  ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความต้องการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.20)  
ดงันั้น  จึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีส าเร็จการศึกษาสาขารัฐ
ประศาสนศาสตร์  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด        

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 13 ขอ้โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท ารายละเอียดประกอบงบ
การเงิน   การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ   การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงาน
รวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม   การจดัท างบทดลอง   การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร   การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย   การจดัท างบแสดง
ฐานะการเงิน   การจดัท างบทรัพยสิ์น การจดัท างบเงินสะสม   การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี   การ
จดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การจดัท ารายงานรายจ่าย
ในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงาน
จ่ายจากเงินสะสม   (  = 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)  
ตามล าดบั  รองลงมาความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก จ  านวน 7 ขอ้ ไดแ้ก่  การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)   การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย   
การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด การจดั 
ท ารายงานกระแสเงินสด การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค การจดัท างบหน้ีสิน ( = 4.00,4.00,4.00, 
3.67,3.67,3.67,3.67)  ตามล าดบั  
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ตารางที่ 28  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 
ต าแหน่งงาน หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและ

บัญชี 
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและ

บัญชี 
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี 

ความตอ้งการพฒันา
ความรู้ในการจดัท า

รายงาน 
  SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท ารายงาน
รับ-จ่ายเงินสด 

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 

2) การจดัท ารายงาน
กระแสเงินสด 

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 

3) การจดัท างบ
ทดลอง 

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) การจดัท ารายงาน
งบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคาร 

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 

5) การจดัท ารายงาน 
    การจดัท าเช็ค 

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 
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ตารางที่  28   แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 
(ต่อ) 

ต าแหน่งงาน หัวหน้าส่วนการคลัง เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี นักวิชาการการเงินและ
บัญชี 

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง/
การเงินและบัญชี 

ความตอ้งการพฒันา
ความรู้ในการจดัท า

รายงาน 
  SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

6) การจดัท ากระดาษ 
ท าการกระทบยอด
รายจ่ายตาม
งบประมาณ  

   (จ่ายจากรายรับ) 

4.11 0.583 มาก 4.12 0.928 มาก 3.46 0.519 มาก 3.89 0.758 มาก 3.83 0.753 มาก 

7) การจดัท ากระดาษ
ท าการกระทบยอด
รายจ่าย 

4.22 0.647 มาก
ท่ีสุด 

4.18 0.809 มาก 3.54 0.660 มาก 3.83 0.707 มาก 3.83 0.753 มาก 

8) การจดัท ากระดาษ
ท าการกระทบยอด
งบประมาณคงเหลือ 

4.11 0.758 มาก 4.18 0.809 มาก 3.54 0.776 มาก 3.78 0.732 มาก 3.83 0.753 มาก 



 

126 
 

ตารางที่ 28  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน      
(ต่อ) 

ต าแหน่งงาน หวัหนา้ส่วนการคลงั เจา้พนกังานการเงินและ
บญัชี 

เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี นกัวชิาการการเงินและ
บญัชี 

ผูช่้วยนกัวชิาการคลงั/
การเงินและบญัชี 

ความตอ้งการพฒันา
ความรู้ในการจดัท า

รายงาน 
  SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

9) การจดัท ากระดาษ
ท าการกระทบยอด
การโอนงบประมาณ
รายจ่าย 

4.00 0.594 มาก 3.76 0.831 มาก 3.85 0.376 มาก 3.78 0.732 มาก 4.00 0.894 มาก 

10) การจดัท างบแสดง
ฐานะการเงิน 

4.28 0.669 มากท่ีสุด 4.00 0.935 มาก 3.77 0.927 มาก 3.94 0.725 มาก 3.83 0.753 มาก 

11) การจดัท างบ 
      ทรัพยสิ์น 

4.28 0.575 มากท่ีสุด 4.18 0.809 มาก 3.62 0.961 มาก 4.00 0.686 มาก 3.83 0.753 มาก 

12) การจดัท างบหน้ีสิน 4.17 0.707 มาก 4.12 0.928 มาก 3.77 0.927 มาก 4.00 0.686 มาก 3.83 0.753 มาก 

13) การจดัท างบเงิน 
      สะสม 

4.22 0.647 มากท่ีสุด 4.06 0.827 มาก 3.77 0.832 มาก 4.00 0.686 มาก 3.83 0.753 มาก 
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ตารางที่ 28   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน 
(ต่อ) 

ต าแหน่งงาน หวัหนา้ส่วนการคลงั เจา้พนกังานการเงินและ
บญัชี 

เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี นกัวชิาการการเงินและ
บญัชี 

ผูช่้วยนกัวชิาการคลงั/
การเงินและบญัชี 

ความตอ้งการพฒันา
ความรู้ในการจดัท า

รายงาน 
  SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

14) การจดัท า  
      รายละเอยีดลูกหน้ี 

4.33 0.767 มากท่ีสุด 3.88 0.928 มาก 3.69 0.947 มาก 3.89 0.758 มาก 3.83 0.753 มาก 

15) การจดัท ารายงาน 
      รายจ่ายในการ 
      ด  าเนินงานท่ีจ่าย  
      จากเงินรายรับตาม 
      แผนงาน 

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 

16) การจดัท ารายงาน 
      รายจ่ายในการ 
      ด  าเนินงานท่ีจ่าย 
      จากเงินรายรับตาม 
      แผนงานรวม 

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 
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ตารางที่ 28  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามต าแหน่งงาน   
                   (ต่อ) 

ต าแหน่งงาน หวัหนา้ส่วนการคลงั เจา้พนกังานการเงินและ
บญัชี 

เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี นกัวชิาการการเงินและ
บญัชี 

ผูช่้วยนกัวชิาการคลงั/
การเงินและบญัชี 

ความตอ้งการพฒันา
ความรู้ในการจดัท า

รายงาน 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

17) การจดัท ารายงาน
รายจ่ายในการ
ด าเนินงานจ่ายจากเงิน
สะสม 

4.00 0.767 มาก 3.82 0.883 มาก 3.69 0.751 มาก 4.06 0.539 มาก 3.83 0.753 มาก 

18) การจดัท ารายละเอียด
ประกอบงบการเงิน 

4.11 0.676 มาก 4.18 0.951 มาก 3.77 0.599 มาก 3.83 0.857 มาก 3.83 0.753 มาก 

19) การจดัท างบแสดงผล
การด าเนินงานจ่ายจาก
รายรับ 

4.11 0.832 มาก 4.00 0.866 มาก 3.85 0.689 มาก 4.00 0.686 มาก 3.83 0.753 มาก 

20) การจดัท างบแสดงผล 
      การด าเนินงานรวมจ่าย 
      จากรายรับและเงิน 
      สะสม 

4.11 0.758 มาก 4.06 0.899 มาก 3.85 0.689 มาก 3.94 0.639 มาก 3.83 0.753 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.11 0.687 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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 จากตารางท่ี 28 พบว่าบุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งหวัหนา้ส่วนการคลงัมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 4.11)
ดงันั้น  จึงสามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งหัวหน้าส่วน
การคลงั  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยู่ในระดบัมากท่ีสุด จ  านวน 5 ข้อโดยอนัดบัแรก คือ การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี การ
จดัท างบทรัพยสิ์น  การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย    การ
จดัท างบเงินสะสม ( = 4.33,4.28,4.28,4.22,4.22) ตามล าดบั รองลงมาความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก 
จ  านวน 15 ขอ้ไดแ้ก่  การจดัท างบทดลอง  การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร   การ
จดัท างบหน้ีสิน  การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด   การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน   การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงิน
สะสม   การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจาก
เงินรายรับตามแผนงานรวม   การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย   
การจัดท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม   การจดัท ารายงานกระแสเงินสด   
การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค  ( = 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)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเจา้พนักงานการเงินและบญัชี มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.06)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งเจา้พนักงานการเงินและ
บญัชี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก        
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย   การ
จดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ การจดัท างบทรัพยสิ์น การจดัท ารายงาน
กระแสเงินสด การจดัท างบทดลอง   การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจดัท ารายงาน
รับ-จ่ายเงินสด การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตาม
งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  การจดัท างบหน้ีสิน  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่าย
จากเงินรายรับตามแผนงานรวม  การจดัท างบเงินสะสม  การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวม
จ่ายจากรายรับและเงินสะสม การจัดท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจัดท างบ
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แสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ  การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน   การจดัท ารายงานรายจ่าย
ในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  การจดัท ารายละเอียดลกูหน้ี   การจดัท ารายงาน
รายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม  การจัดท 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)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.70)  ดังนั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งเจา้หน้าท่ีการเงินและ
บญัชีมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยู่ในระดบัมาก ทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ   การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค   การจัดท า
กระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงาน
ท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับ
ตามแผนงานรวม   การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ   การจดัท างบแสดงผลการ
ด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม   การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน   การจดัท า
งบเงินสะสม  การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน   การจดัท างบหน้ีสิน   การจดัท างบทดลองการจดัท า
รายงานรับ-จ่ายเงินสด การจัดท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดท า
รายละเอียดลกูหน้ี  การจดัท างบทรัพยสิ์น   การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร   การ
จดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ   
การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจดัท ารายงาน
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)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งนักวิชาการการเงินและบญัชี  มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.89)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งนักวิชาการการเงินและ
บญัชีมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่าย
จากเงินสะสม   การจดัท างบทรัพยสิ์น  การจดัท างบหน้ีสิน  การจดัท างบเงินสะสม   การจดัท างบ
แสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ   การจดัท างบทดลอง  การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงาน
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รวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม  การจดัท ารายงานกระแสเงินสด   การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน   
การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม   การจดัท ารายงาน
รับ-จ่ายเงินสด  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)   การ
จัดท ารายละเอียดลูกหน้ี การจัดท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย การจัดท ารายละเอียด
ประกอบงบการเงิน การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   
การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการ
โอนงบประมาณรายจ่าย การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร การจดัท ารายงานการ
จดัท าเช็ค  ( = 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)  ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีต  าแหน่งผูช่้วยนักวิชาการคลงั/การเงินและบญัชี มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.83) 
ดังนั้ น  จึงสามารถสรุปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลัง ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีต  าแหน่งผูช่้วย
นกัวิชาการคลงั/การเงินและบญัชี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยู่ในระดบั
มาก  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีต้องการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอน
งบประมาณรายจ่าย   การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด   การจดัท ารายงานกระแสเงินสด   การจดัท า
งบทดลอง การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจดัท า
กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ   การ
จดัท างบแสดงฐานะการเงิน   การจดัท างบทรัพยสิ์น   การจดัท างบหน้ีสิน   การจดัท างบเงินสะสม  
การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม การ
จดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม   การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน   
การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่าย
จากรายรับและเงินสะสม   การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร   การจดัท ารายงานการ
จดัท าเช็ค   ( = 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)  ตามล าดบั 
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ตารางที่ 29  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามประสบการณ์  
                   การท างาน 

ประสบการณ์การท างาน 1-4 ปี 5-8 ปี 9-12 ปี มากกว่า 12 ปี 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

1) การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด 4.00 0.894 มาก 3.88 0.797 มาก 3.67 0.492 มาก 3.75 1.041 มาก 

2) การจดัท ารายงานกระแสเงินสด 3.92 0.977 มาก 4.00 0.834 มาก 3.50 0.674 มาก 3.61 1.031 มาก 

3) การจดัท างบทดลอง 3.96 0.958 มาก 4.04 0.690 มาก 3.75 0.622 มาก 3.96 0.881 มาก 

4) การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร 

3.81 0.939 มาก 3.96 0.908 มาก 3.75 0.622 มาก 3.93 0.940 มาก 

5) การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค 3.88 0.909 มาก 3.92 0.717 มาก 3.92 0.515 มาก 3.57 0.997 มาก 

6) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) 

3.96 0.999 มาก 4.04 0.624 มาก 3.83 0.577 มาก 3.68 0.945 มาก 

7) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอด
รายจ่าย 

3.92 0.845 มาก 4.08 0.654 มาก 3.92 0.515 มาก 3.75 1.005 มาก 

8) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอด
งบประมาณคงเหลือ 

3.92 0.891 มาก 4.04 0.751 มาก 4.00 0.426 มาก 3.64 1.026 มาก 
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ตารางที่ 29  แสดงค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามประสบการณ์ 
                  การท างาน (ต่อ) 

ประสบการณ์การท างาน 1-4 ปี 5-8 ปี 9-12 ปี มากกว่า 12 ปี 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

9) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการ
โอนงบประมาณรายจ่าย 

3.88 0.909 มาก 3.96 0.690 มาก 4.00 0.426 มาก 3.71 0.810 มาก 

10) การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 3.92 0.845 มาก 4.08 0.830 มาก 3.92 0.793 มาก 3.96 0.881 มาก 

11) การจดัท างบทรัพยสิ์น 3.96 0.774 มาก 4.17 0.702 มาก 3.83 0.937 มาก 3.93 0.813 มาก 

12) การจดัท างบหน้ีสิน 4.04 0.824 มาก 4.04 0.806 มาก 3.83 0.835 มาก 3.82 0.983 มาก 

13) การจดัท างบเงินสะสม 4.00 0.800 มาก 4.00 0.834 มาก 3.83 0.577 มาก 3.93 0.813 มาก 

14) การจดัท ารายละเอียดลกูหน้ี 3.92 0.891 มาก 3.79 0.779 มาก 3.75 0.965 มาก 3.96 0.881 มาก 

15) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ 
      ด  าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตาม 
      แผนงาน 

3.88 0.864 มาก 3.71 0.624 มาก 4.08 0.793 มาก 3.82 0.772 มาก 
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ตารางที่ 29  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  จ  าแนกตามประสบการณ์   
                  การท างาน (ต่อ) 

ประสบการณ์การท างาน 1-4 ปี 5-8 ปี 9-12 ปี มากกว่า 12 ปี 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ 
ในการจดัท ารายงาน   SD. 

ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

  SD. 
ระดบั
ความ
คิดเห็น 

16) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงาน
ท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 

3.96 0.871 มาก 3.83 0.637 มาก 4.08 0.793 มาก 3.82 0.772 มาก 

17) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ 
ด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม 

3.85 0.784 มาก 3.79 0.658 มาก 4.00 0.853 มาก 3.75 0.752 มาก 

18) การจดัท ารายละเอียดประกอบงบ
การเงิน 

4.04 0.871 มาก 3.79 0.721 มาก 3.92 0.669 มาก 3.82 0.819 มาก 

19) การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่าย
จากรายรับ 

3.92 0.845 มาก 3.88 0.741 มาก 4.17 0.718 มาก 3.89 0.786 มาก 

20) การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงาน
รวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม 

3.96 0.871 มาก 3.83 0.702 มาก 4.17 0.718 มาก 3.89 0.737 มาก 

ค่าเฉลีย่รวม 3.94 0.878 มาก 3.94 0.735 มาก 3.90 0.676 มาก 3.81 0.884 มาก 

 



 

135 
 

จากตารางท่ี 29 พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างาน 1-4 ปี  มีความ
คิดเห็นเก่ียวกับความต้องการพฒันาความรู้ในการจัดท ารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก            
(  = 3.94)  ดังนั้ น  จึงสามารถสรุปได้ว่า  บุคลากรส่วนการคลัง ท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมี
ประสบการณ์การท างาน 1-4 ปี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก        

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยู่ในระดับมาก ทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ   การจดัท างบหน้ีสิน   การจดัท ารายละเอียด
ประกอบงบการเงิน   การจัดท างบเงินสะสม   การจัดท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด   การจัดท างบ
ทรัพยสิ์น   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม   การ
จดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม   การจดัท างบทดลอง   การจดัท า
กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ  (จ่ายจากรายรับ) การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดรายจ่าย   การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน   การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจาก
รายรับ การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ  การจดัท ารายละเอียดลกูหน้ี   การ
จดัท ารายงานกระแสเงินสด การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตาม
แผนงาน การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค  การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณ
รายจ่าย  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม   การจดัท ารายงานงบกระทบ
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)  ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5-8 ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.94) ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน  5-8  ปี  
มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก        

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ  การจดัท างบทรัพยสิ์น   การจดัท ากระดาษท าการ
กระทบยอดรายจ่าย   การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน   การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย
ตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ) การจัดท างบทดลอง การจัดท ากระดาษท าการกระทบยอด
งบประมาณคงเหลือ   การจดัท างบหน้ีสิน   การจดัท ารายงานกระแสเงินสด  การจดัท างบเงินสะสม   
การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย  การจัดท ารายงานงบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร   การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค   การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจาก
รายรับ   การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงิน
รายรับตามแผนงานรวม การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม   
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การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงิน
สะสม   การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงิน
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)  ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างาน 9-12 ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.90)  ดงันั้นจึง
สามารถสรุปไดว้่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน   9-12   ปี  
มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก        

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก ทุกขอ้โดยอนัดบัแรก คือ    การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจาก
รายรับ   การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและเงินสะสม   การจดัท ารายงาน
รายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
ด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน    การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณ
คงเหลือ   การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย   การจดัท ารายงาน
รายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม    การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค   การจดัท ากระดาษท า
การกระทบยอดรายจ่าย  การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน   การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน   
การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)   การจดัท างบเงิน
สะสม  การจดัท างบหน้ีสิน   การจดัท างบทรัพยสิ์น   การจดัท างบทดลอง   การจดัท ารายงานงบ
กระทบยอดเงินฝากธนาคาร   การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี  การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด  การ
จดัท ารายงานกระแสเงินสด   ( =  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)  ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีประสบการณ์การท างานมากกว่า 12 ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( = 3.81) ดงันั้น            
จึงสามารถสรุปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท างาน
มากกว่า 12 ปี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก        

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความคิดเห็นเร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท า
รายงานอยู่ในระดบัมาก ทุกข้อโดยอนัดบัแรก คือ การจดัท างบทดลอง การจดัท างบแสดงฐานะ   
การเงิน  การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี   การจดัท างบทรัพยสิ์น   การจดัท างบเงินสะสม  การจดัท า
รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจากรายรับและ
เงินสะสม  การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับ   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการ
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ด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน   การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจาก
เงินรายรับตามแผนงานรวม  การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน   การจดัท างบหน้ีสิน   การ
จดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสม การจัดท ากระดาษท าการกระทบยอด
รายจ่ายการจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด   การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณ
รายจ่าย   การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)   การจดัท า
กระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ  การจดัท ารายงานกระแสเงินสด  การจดัท ารายงาน
การจดัท าเช็ค ( = 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)  ตามล าดบั 
 

แผนภูมทิี่ 4   แสดงค่าเฉลีย่  ความคดิเห็นเกีย่วกบัความต้องการในการพฒันาความรู้ทางบัญชี  เร่ือง  
                    ความรู้ที่ต้องการพฒันาในการบันทึกบัญชี  การจดัท าทะเบียนและการจดัท ารายงาน 
                    โดยภาพรวม 
 

 
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาทางบญัชี 

 

 จากแผนภูมิท่ี  4 พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ี
จงัหวดันนทบุรี มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น โดยอนัดบัแรกคือ ดา้นการจดัท ารายงาน ( =3.89) รองลงมาคือ การบนัทึก
บญัชีและการจดัท าทะเบียน ( =3.81,3.65) ตามล าดบั 

3.5 

3.6 

3.7 

3.8 

3.9 

การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน การจัดท ารายงาน 

ค่า
เฉ
ลี่ย

 

3.81 

3.65 

3.8



 

138 
 

ตอนที่ 8  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัความต้องการพฒันาด้านอืน่ ๆ น าเสนอเป็นภาพรวม 
 

จากความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ สามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 30  แสดงจ านวน ร้อยละ ของความรู้ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการพฒันา 
 

หวัขอ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) การจดัท างบประมาณ 50 55.60 
2) การควบคุมภายใน 57 63.30 
3) การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 78 86.70 
4) ระบบบญัชี 66 73.30 
5) ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 51 56.70 
6) ทกัษะการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 56 62.20 
7) ภาษาองักฤษ 31 34.40 
8) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 26 28.90 

รวม 90 100.00 
หมายเหตุ   ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 90 คน 
 

  จากตารางท่ี 30  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ในดา้นอ่ืน ๆ เก่ียวกบั  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี จ  านวน 78  คน 
คิดเป็นร้อยละ 86.70 รองลงมาคือ  ระบบบญัชี  จ  านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 73.30  การควบคุม
ภายใน จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30 ทกัษะการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ จ  านวน 56  คน  
คิดเป็นร้อยละ 62.20  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี จ  านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 56.70  การ
จดัท างบประมาณ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 55.60  ภาษาองักฤษ จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.40  และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง จ  านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 28.90 
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ตารางที่ 31  แสดงจ านวน ร้อยละ ของวิธีการพฒันาความรู้ทางบญัชี 

หวัขอ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) การเขา้รับการอบรมสมัมนา 71 78.90 
2) การประชุมเชิงปฏิบติัการ 57 63.30 
3) การขอค าปรึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิ 45 50.00 
4) การศกึษาจากเพื่อนร่วมงาน 25 27.80 
5) การศกึษาดว้ยตนเอง เช่น จากต ารา จากเอกสาร

ระเบียบของราชการท่ีเก่ียวขอ้ง บทความงานวจิยั 
29 32.20 

6) การศกึษาดูงาน 40 44.40 
7) การศึกษาต่อเน่ืองหลกัสูตรระยะสั้น 44 48.90 
8) การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 28 31.10 

รวม 90 100.00 
หมายเหตุ   ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 90 คน 
 

 จากตารางท่ี 31 พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจวิธีการ
พฒันาความรู้ดว้ยการเขา้รับการอบรมสัมมนา  จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 78.90 รองลงมา คือ 
การประชุมเชิงปฏิบติัการ จ  านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 63.30  การขอค าปรึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิ
จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00   การศึกษาต่อเน่ืองหลกัสูตรระยะสั้น จ  านวน 44 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 48.90 การศึกษาดูงาน  จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 44.40  การศึกษาดว้ยตนเอง เช่น จาก
ต ารา จากเอกสารระเบียบของราชการท่ีเก่ียวขอ้ง บทความงานวิจยั จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.20  การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10  และการศึกษาจากเพื่อน
ร่วมงาน จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 27.80 
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ตารางที่ 32  แสดงจ านวน ร้อยละ ของวิธีท่ีสามารถพฒันาความรู้ทางบญัชีอยา่งไดผ้ลและมี 
                      ประสิทธิภาพท่ีสุด 

หวัขอ้ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) การเขา้รับการอบรม  สมัมนา 65 72.20 
2) การประชุมเชิงปฏิบติัการ 48 53.30 
3) การขอรับการปรึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิ 33 36.70 
4) การศกึษาจากเพื่อนร่วมงาน 11 12.20 
5) การศกึษาดว้ยตนเอง เช่น จากต ารา  จากเอกสาร

ระเบียบของราชการท่ีเก่ียวขอ้ง บทความงานวจิยั 
16 17.80 

6) การศกึษาดูงาน 29 32.20 
7) การศึกษาต่อเน่ืองหลกัสูตรระยะสั้น 38 42.20 
8) การศกึษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 19 21.10 

รวม 90 100.00 
หมายเหตุ   ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 90 คน 
 

จากตารางท่ี 32  พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
เก่ียวกบัวิธีท่ีสามารถพฒันาความรู้ทางบญัชีอยา่งไดผ้ลและมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ  การเขา้รับการ
อบรม  สมัมนาจ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 72.20  รองลงมา คือ การประชุมเชิงปฏิบติัการ จ  านวน 
48 คน คิดเป็นร้อยละ 53.30  การศึกษาต่อเน่ืองหลกัสูตรระยะสั้น จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.20 การขอรับการปรึกษาจากผูท้รงคุณวฒิุ  จ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 36.70  การศกึษาดูงาน 
จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน จ  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.10 การศกึษาดว้ยตนเองเช่น จากต ารา จากเอกสารระเบียบของราชการท่ีเก่ียวขอ้ง บทความ
งานวิจยั จ  านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80 และการศึกษาจากเพื่อนร่วมงาน จ านวน 11 คน คิด
เป็นร้อยละ 12.20 
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ตารางที่ 33  แสดงจ านวน ร้อยละ ของระยะเวลาท่ีเหมาะสมหากพฒันาความรู้โดยการเขา้รับการอบรม 
                    สมัมนา 

ระยะเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 วนั 1  1.10 
2 วนั 4  4.40 
3  วนั 38 42.20 
4 วนั 4  4.40 
5 วนั 41 45.60 

1 เดือน 1  1.10 
มากกว่า 5 วนั 1  1.10 

รวม 90         100.00 
  

จากตารางท่ี 33  พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
ว่าระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการเข้ารับการอบรม สัมมนา คือ  ระยะเวลา 5 วนั  จ  านวน 41 คน          
คิดเป็นร้อยละ 45.60 รองลงมาคือ 3 วนั จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 42.20   ระยะเวลา  2 วนั และ 
4 วนั มีจ  านวนเท่ากนั 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.40 และระยะเวลา 1 วนั  1 เดือน และมากกว่า 5 วนั มี
จ  านวน 1 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 1.10  

ตารางที่ 34  แสดงจ านวน ร้อยละ ของวนัท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรม 

วนัท่ีเหมาะสม จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) วนัท าการ (จนัทร์-ศุกร์) 84 93.30 
2) วนัหยดุราชการ (เสาร์-อาทิตย)์ 5   5.60 
3) ไดต้ลอดทุกวนั 1   1.10 

รวม 90 100.00 
หมายเหตุ   ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 90 คน 
 

จากตารางท่ี 34  พบว่า  บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าวนัท่ี
เหมาะสมในการฝึกอบรม คือ วนัท าการ (จันทร์-ศุกร์) จ  านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 93.30 
รองลงมา เป็นวนัหยดุราชการ (เสาร์-อาทิตย)์ จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60  และไดต้ลอดทุกวนั 
จ  านวน   1  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.10 
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ตารางที่ 35  แสดงจ านวน ร้อยละ ของเหตุผลท่ีตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชี 

เหตุผล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1) เพื่อต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 49 54.40 
2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 85 94.40 
3) เพื่อพฒันาตนเอง 73 81.10 
4) เพื่อการยอมรับของหวัหนา้งานและลกูนอ้ง 29 32.20 

รวม 90 100.00 
หมายเหตุ   ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้ จากผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 90 คน 

จากตารางท่ี 35  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าเหตุผลท่ี
ตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานมีจ  านวน 85 คน  คิดเป็นร้อยละ 
94.40 รองลงมาคือ เพื่อพฒันาตนเอง จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 81.10  เพื่อต าแหน่งหน้าท่ีการ
งาน จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40  และเพื่อการยอมรับของหัวหน้างานและลูกน้อง จ  านวน 
29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 
 

ตอนที่ 9   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อเสนอแนะอืน่ ๆ  เกีย่วกบัความต้องการพฒันาความรู้ทาง
บัญชีน าเสนอเป็นภาพรวม    

 

 จากความคิดเห็นเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชี
น าเสนอเป็นภาพรวม  สามารถน าเสนอไดด้งัน้ี 
 

ตารางที่ 36  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัญหาหรืออุปสรรคในการพฒันาความรู้ทางบญัชี 
ขอ้เสนอแนะ ความถ่ี (คน) 

เวลาของบุคลากรทางบญัชีมนีอ้ย 1 
งบประมาณ ผูบ้ริหารไม่ใหค้วามส าคญั 2 
ลดความซ ้าซอ้น 1 
ตอ้งศึกษาระเบียบพร้อมกบัท าดว้ยท าใหก้ารท างานชา้ลง 1 
ปริมาณงานท่ีมีมากกว่าคน 1 
งานแต่ละช้ินมีความละเอียดมาก 1 
การส่งเสริมใหม้ีการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองจากหน่วยงานท่ี
ควบคุมดูแล 

1 

มีความรู้ในการบญัชีนอ้ยท าใหไ้ม่เขา้ใจในการท างาน 1 
รวม 9 
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 จากตารางท่ี 36 พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหา
หรืออุปสรรคในการพฒันาความรู้ทางบญัชี คือ งบประมาณ ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญั  จ  านวน 2 
คน รองลงมา คือ ลดความซ ้าซอ้น  เวลาของบุคลากรทางบญัชีมีน้อย  ตอ้งศึกษาระเบียบพร้อมกบั
ท าดว้ยท าใหก้ารท างานชา้ลง  ปริมาณงานท่ีมีมากกว่าคน  งานแต่ละช้ินมีความละเอียดมาก  การ
ส่งเสริมใหม้ีการพฒันาความรู้อยา่งต่อเน่ืองจากหน่วยงานท่ีควบคุมดูแล   มีความรู้ในการบญัชีน้อย
ท าใหไ้ม่เขา้ใจในการท างาน  โดยมีขอ้เสนอแนะละ 1 คน 
 

ตารางที่ 37  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความตอ้งการในการพฒันาความรู้
ทางบญัชี 

ขอ้เสนอแนะ ความถ่ี (คน) 
การสร้างแนวทางการลงบญัชี ตวัอยา่งประกอบ เพื่อก  าหนดให้
เหมือนกนัทัว่ประเทศ 

 
1 

การลงบญัชีทุกประเภท ตามแบบท่ีกรมฯก าหนด 1 
ท าความเขา้ใจกบัข่าว 1 
มีแนวพฒันาท่ีเขา้ใจง่าย 1 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  ลงมือปฏิบติัโดยมีผูท้รงคุณวุฒิใหค้  าแนะน า
ความรู้ท่ีถกูตอ้ง 

 
1 

ควรมกีารฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 1 
  

รวม 6 

จากตารางท่ี 37  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามไดเ้สนอแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาความต้องการในการพฒันาความรู้ทางบัญชี ได้แก่ การสร้างแนวทางการลงบัญชี 
ตวัอยา่งประกอบ เพ่ือก  าหนดใหเ้หมือนกนัทัว่ประเทศ  การลงบญัชีทุกประเภท ตามแบบท่ีกรมฯ
ก าหนด  ท าความเขา้ใจกบัข่าว  มีแนวพฒันาท่ีเขา้ใจง่าย  ฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  ลงมือปฏิบติัโดยมี
ผูท้รงคุณวุฒิใหค้  าแนะน าความรู้ท่ีถกูตอ้ง  ควรมีการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอแนวทางละ 1 คน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 วตัถุประสงค์ของการวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาความรู้ทางบัญชีของ
บุคลากรส่วนการคลงั สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี และเพ่ือศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สังกดัองค์การบริหารส่วน
ต าบลในพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรส่วนคลงั สังกัด
องคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ หวัหนา้ส่วนการคลงั เจา้พนักงานการเงิน
และบญัชี เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี นกัวิชาการเงินและบญัชี และผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 
คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยการเจาะจง ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจงัหวดั
นนทบุรี จ  านวน 31 แห่ง ๆ ละ 3 คน รวมทั้งหมดจ านวน 93 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 90 
คน คิดเป็นร้อยละ 96.77 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีได้แก่ แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิดท่ีผูว้ิจัย
สร้างข้ึน โดยมีค่าความเช่ือมัน่ 0.99  การวิเคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของบุคลากรส่วนการคลงั 
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี กระท าโดยใชก้ารค านวณหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย ( ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)          
 การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการสรุปผลการวจิยัออกเป็น 9 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง  
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการในการ

พฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชีโดยภาพรวม 
ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา

ในการบนัทึกบญัชี จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน 

ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียนโดยภาพรวม 

ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ในการจดัท าทะเบียน จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน 

 



145 
 

 

ตอนท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ือง  ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท ารายงานโดยภาพรวม 

ตอนท่ี 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ในการจดัท ารายงาน จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน 

ตอนท่ี 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ น าเสนอเป็น
ภาพรวม 

ตอนท่ี 9 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ทาง
บญัชีน าเสนอเป็นภาพรวม 
 

สรุปผลการวจิยั 
ตอนที่ 1  ผลการศึกษาลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไป   ของกลุ่ม  

ตวัอยา่ง  พบว่า บุคลากรส่วนการคลงั ท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 
25–34 ปี  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีต  าแหน่งเป็น
หวัหนา้ส่วนการคลงั ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกว่า 12  ปี  และองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่ีบุคลากรส่วนการคลังท างานอยู่ ส่วนใหญ่เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่   
บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ไม่เคยไดรั้บการพฒันาความรู้ทางบญัชี  
 

ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชีโดยภาพรวม พบว่า 

บุคลากรส่วนการคลงัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความต้องการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี
เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการบนัทึกบญัชี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

 

ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ในการบนัทึกบัญชี จ  าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน พบว่า 

 ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชี จ  าแนกตามเพศ พบว่า บุคลากรส่วนการ
คลงัทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความต้องการพฒันาความรู้ในการบันทึกบัญชีอยู่ในระดับมาก 
เหมือนกนั โดยส่วนใหญ่ต้องการพฒันาความรู้เร่ือง การบนัทึกบญัชีการแก้ไขขอ้ผิดพลาด การ
บนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง และการปิดบญัชี 
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 ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชี จ  าแนกตามอายุ พบว่า บุคลากรส่วนการ
คลงัมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกช่วงอายุ  โดย
ส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้ เร่ือง  การบันทึกบญัชีแกไ้ขขอ้ผิดพลาด การปิดบญัชี และการ
บนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค ์
 ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชี จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า บุคลากร
ส่วนการคลงั มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกวุฒิ
การศึกษา โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้ เร่ือง การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด การ
บนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง และการบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม   
 ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบันทึกบัญชี จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา
พบว่า บุคลากรส่วนการคลงั มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยอนัดับแรก คือ สาขาวิชาการเงิน รองลงมา คือ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ส่วนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีความตอ้งการอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้ เร่ือง  การปิดบัญชี  การบันทึกบัญชีการแก้ไข
ขอ้ผดิพลาด  และการบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย   
 ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชี จ  าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า บุคลากร
ส่วนการคลงั มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทุก
ต าแหน่งงาน โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้ เร่ือง   การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด  การ
ปิดบญัชี  และการบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาดเงินสะสม   
 ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชี จ  าแนกตามประสบการณ์การท างานพบว่า  
บุคลากรส่วนการคลงั มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชีโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ทุกช่วงประสบการณ์การท างานโดยส่วนใหญ่ ตอ้งการพฒันาความรู้เร่ือง การบนัทึกบญัชีการแกไ้ข
ขอ้ผดิพลาด  การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม และการปิดบญัชี 
 

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ือง ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียนโดยภาพรวม พบว่า 

บุคลากรส่วนการคลงัมีคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี  เร่ือง 
ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท าทะเบียน  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก    
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ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ในการจดัท าทะเบียน จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน พบว่า 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน จ  าแนกตามเพศ พบว่า  บุคลากรส่วนการ
คลงั เพศชายมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยส่วนใหญ่
ตอ้งการพฒันาความรู้ เร่ือง การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้จ่ายจากเงินสะสม ส่วน
เพศหญิงมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก โดยส่วนใหญ่ตอ้งการ
พฒันาความรู้ เร่ือง การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์ 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน จ  าแนกตามอาย ุพบว่า   บุคลากรส่วนการ
คลงั มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียนโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุกช่วงอาย ุ
โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้ เร่ือง การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์  การจดัท าใบผ่าน
รายการบญัชีมาตรฐาน  และการจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า   บุคลากร
ส่วนการคลงั มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุก
วุฒิการศึกษา โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้ เร่ือง การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ์ จดัท า
ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย และการจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัให้
จ่ายจากเงินสะสม 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา 
พบว่า   บุคลากรส่วนการคลงั มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด คือ บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการเงิน และอยู่ในระดบัมาก 
คือ บุคลากรส่วนการคลังท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชาการบัญชี และ
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ส่วนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   มีความตอ้งการอยู่ในระดบัปานกลาง 
โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้เร่ือง การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ ์ การจดัท าทะเบียนคุม
ฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย และการจดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน    

ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน จ  าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า   บุคลากร
ส่วนการคลงั มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทุก
ต าแหน่งงาน โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้เร่ือง การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภัณฑ์ การ
จดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก และการจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้ายจากเงินสะสม 
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ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน จ  าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
พบว่า   บุคลากรส่วนการคลงั มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท าทะเบียน โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก ทุกช่วงประสบการณ์การท างาน โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้ เร่ือง การจดัท า
ทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ ์ และการจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณรายจ่าย 
 

ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชี เร่ือง  ความรู้ท่ีตอ้งการพฒันาในการจดัท ารายงานโดยภาพรวม พบว่า 

บุคลากรส่วนการคลงั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท า
รายงานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 

ตอนที่ 7 ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง เร่ืองความรู้ท่ีตอ้งการพฒันา
ในการจดัท ารายงาน จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา สาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งงาน 
ประสบการณ์การท างาน  พบว่า 
 ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน จ าแนกตามเพศ พบว่า  บุคลากรส่วนการ
คลงัทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยู่ในระดบัมาก โดย
ส่วนใหญ่ ตอ้งการพฒันาความรู้ เร่ือง การจดัท างบทดลอง และการจดัท างบทรัพยสิ์น 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน จ าแนกตามอายุ พบว่า  บุคลากรส่วนการ
คลงัมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมากทุกช่วงอาย ุโดย
ส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้เร่ือง การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณ
รายจ่าย  การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  การจดัท า
รายละเอียดประกอบงบการเงิน และการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า  บุคลากร
ส่วนการคลงัมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
ทุกวุฒิการศึกษา โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้เร่ือง  การจดัท ารายงานรับ -จ่ายเงินสด  การ
จดัท ารายงานการจดัท าเช็ค  การจดัท างบทดลองและการจดัท างบแสดงฐานะการเงิน 
 ความต้องการพฒันาความรู้ในการจัดท ารายงาน จ าแนกตามสาขาวิชาท่ีส าเร็จ
การศึกษา พบว่า  บุคลากรส่วนการคลังท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการเงินและสาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการ
จดัท ารายงานอยูใ่นระดบัมาก บุคลากรส่วนการคลงัท่ีส าเร็จการศึกษาสาขารัฐ-ประศาสนศาสตร์  มี
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ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงานอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันา
ความรู้เร่ือง การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน  การจดัท า
รายละเอียดประกอบงบการเงิน การจดัท างบทดลองและการจดัท ารายละเอียดลกูหน้ี   

ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน จ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า  บุคลากร
ส่วนการคลงั  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน โดยภาพรวมอยู่ ในระดบัมากทุก
ต าแหน่งงาน โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้ เร่ือง  การจดัท ารายละเอียดลูกหน้ี   การจดัท า
กระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายการจดัท ารายงาน   การจดัท าเช็ค  การจดัท ารายงานรายจ่ายใน
การด าเนินงานจ่ายจากเงินสะสมและ การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอนงบประมาณ
รายจ่าย 

ความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบวา่  
บุคลากรส่วนการคลงั มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการจดัท ารายงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มากทุกช่วงประสบการณ์การท างาน โดยส่วนใหญ่ตอ้งการพฒันาความรู้ เร่ือง  การจดัท างบหน้ีสิน  
การจดัท างบทรัพยสิ์น  การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรับและการจดัท างบทดลอง 
 

ดงันั้น จึงสรุปได้ว่า บุคลากรส่วนการคลงั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบัญชี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยตอ้งการพฒันาความรู้ดา้นการจดัท า
รายงาน เป็นอนัดบัแรก รองลงมา  ตอ้งการพฒันาความรู้ดา้นการบนัทึกบญัชีและการจดัท าทะเบียน 
 

ตอนที่ 8  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความต้องการพฒันาด้านอ่ืน ๆ น าเสนอเป็น
ภาพรวม  พบว่า 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในดา้นอ่ืน ๆ   
เก่ียวกบั  การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี รองลงมาคือ ระบบบญัชี   การควบคุมภายใน ทกัษะ
การใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  การจดัท างบประมาณ  ภาษาองักฤษ 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจวิธีการพฒันาความรู้ดว้ยการเขา้
รับการอบรมสัมมนา  รองลงมา คือ การประชุมเชิงปฏิบติัการ การขอค าปรึกษาจากผูท้รงคุณวุฒิ 
การศึกษาต่อเน่ืองหลกัสูตรระยะสั้น การศึกษาดูงาน  การศึกษาดว้ยตนเอง เช่น จากต ารา จาก
เอกสารระเบียบของราชการท่ีเก่ียวข้อง บทความงานวิจัย การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน  และ
การศึกษาจากเพื่อนร่วมงาน ตามล าดบั 
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บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัวิธีท่ีสามารถ
พฒันาความรู้ทางบญัชีอย่างไดผ้ลและมีประสิทธิภาพท่ีสุด คือ  การเขา้รับการอบรม  สัมมนา 
รองลงมา คือ การประชุมเชิงปฏิบติัการ  การศึกษาต่อเน่ืองหลกัสูตรระยะสั้น การขอรับการปรึกษา
จากผูท้รงคุณวุฒิ  การศึกษาดูงาน การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน  การศึกษาดว้ยตนเองเช่น จากต ารา 
จากเอกสารระเบียบของราชการท่ีเก่ียวข้อง บทความงานวิจยั และการศึกษาจากเพื่อนร่วมงาน 
ตามล าดบั 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าระยะเวลาท่ีเหมาะสม
ในการเขา้รับการอบรม สมัมนา คือ ระยะเวลา 5 วนั  รองลงมาคือ 3 วนั   ระยะเวลา  2 วนั และ 4 
วนั และระยะเวลา 1 วนั  1 เดือน และมากกว่า 5 วนั ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าวนัท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรม 
คือ วนัท าการ (จนัทร์-ศุกร์) รองลงมา เป็นวนัหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย)์   และไดต้ลอดทุกวนั 
ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าเหตุผลท่ีตอ้งการพฒันาความรู้
ทางบญัชีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน รองลงมาคือ เพ่ือพฒันาตนเอง   เพ่ือต าแหน่งหน้าท่ี
การงาน   และเพื่อการยอมรับของหวัหนา้งานและลกูนอ้ง ตามล าดบั 
 

ตอนที่ 9   ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันา
ความรู้ทางบญัชีน าเสนอเป็นภาพรวม  พบว่า 
 บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชี คือ งบประมาณ ผูบ้ริหารไม่ให้ความส าคญั   รองลงมา คือ ความซ ้ าซอ้น  
เวลาของบุคลากรทางบัญชีมีน้อย  ต้องศึกษาระเบียบพร้อมกับท าด้วยท าให้การท างานช้าลง  
ปริมาณงานท่ีมีมากกว่าคน  งานแต่ละช้ินมีความละเอียดมาก  การส่งเสริมให้มีการพฒันาความรู้
อยา่งต่อเน่ืองจากหน่วยงานท่ีควบคุมดูแล   มีความรู้ในการบญัชีน้อยท าให้ไม่เขา้ใจในการท างาน  
ตามล าดบั 

บุคลากรส่วนการคลงัท่ีตอบแบบสอบถามได้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาความ
ตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี ไดแ้ก่ การสร้างแนวทางการลงบญัชี ตวัอย่างประกอบ เพื่อ
ก  าหนดใหเ้หมือนกนัทัว่ประเทศ  การลงบญัชีทุกประเภท ตามแบบท่ีกรมฯก าหนด  ท าความเขา้ใจ
กบัข่าว  มีแนวพฒันาท่ีเข้าใจง่าย  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  ลงมือปฏิบัติโดยมีผูท้รงคุณวุฒิให้
ค  าแนะน าความรู้ท่ีถกูตอ้ง  และควรมีการฝึกอบรมอยา่งสม ่าเสมอ 
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อภิปรายผล   
 จากผลการวิจยัท่ีพบว่า บุคลากรส่วนการคลงั สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดั
นนทบุรี  มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในการบนัทึกบญัชี  การจดัท าทะเบียนและการจดัท ารายงาน โดย
ภาพรวมทุกเร่ืองอยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้ห็นถึงความตอ้งการท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพในการท างาน
ของตน สอดคลอ้งกบัเหตุผลท่ีต้องการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงัท่ีมีเหตุผล
สูงสุด คือ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน สอดคลอ้งกบั สินี  เจริญพจน์ (2537:84-86) อา้งถึงใน 
รัชฎา ธิโสภา (2550)  ท่ีกล่าวว่า หากมนุษยซ่ึ์งเป็นบุคลากรขององค์กรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพอย่าง
เต็มท่ีแลว้ เช่ือว่าพลงัท่ีเกิดข้ึนจะผลกัดนัใหก้ารบริหารจดัการในองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ
สอดคลอ้งกบั สุนทรี ศรีไทย (2552:1)  ไดศ้ึกษาเร่ือง ความตอ้งการพฒันาความรู้ทางการบญัชีของ
บุคลากรส่วนการคลงั สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล  าปาง พบว่า บุคลากร
ส่วนการคลงัมีความตอ้งการพฒันาความรู้ในดา้นการบนัทึกบญัชี การจดัท าทะเบียนและการจดัท า
รายงานอยูใ่นระดบัมาก 

ปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั ส่วนใหญ่เกิดจาก
เร่ืองงบประมาณ สอดคลอ้งกบั กาญจนา ศรีวรพงษ์ (2539) อา้งถึงใน รัชฎา  ธิโสภา (2550) ไดศ้ึกษา
เร่ือง การศึกษาสภาพการพฒันาบุคลากรสาย ข และสาย ค ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลยัในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการปฏิบัติตามแผนการพฒันา
บุคลากร คือ การขาดแคลนงบประมาณและขาดบุคลากรด าเนินงาน 
 ความตอ้งการพฒันาดา้นการรายงาน มีความตอ้งการอยูใ่นระดบัมากกว่าความตอ้งการพฒันา
ดา้นอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบั สุวรรณ หวงัเจริญเดช (2546) ไดศ้ึกษาคุณสมบติัเฉพาะท่ีส าคญัของผูท้  าบญัชี
และเพื่อประเมินประสิทธิภาพการปฏิบติังานในวิชาชีพของผูท้  าบญัชี จงัหวดัมหาสารคาม ผลการศกึษา 
พบว่า ความสามารถดา้นการท างานวิชาชีพบญัชีอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ขาดความรู้ความเขา้ใจดา้น
การบญัชีและบริหารธุรกิจ ท าใหไ้ม่สามารถน าเสนอขอ้มลูทางการบญัชีท่ีเป็นสาระส าคญั เพื่อน าเสนอ
ต่อผูบ้ริหารในการตดัสินใจได ้จึงตอ้งให้ผูท้  าบัญชีไปเพ่ิมพูนหาความรู้ดา้นมาตรฐานการบญัชีและ
ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบั นิพนัธ ์เห็นโชคชยัชนะ, 2548 (อา้งถึงใน อรวรรณ ภาสุระอารีย,์ 
2553: 1) ไดก้ล่าวว่า วิชาชีพบญัชีบางอยา่งควรจ ากดัใหเ้ฉพาะผูป้ฏิบติังานท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม โดย
ควรมีระดบัความรู้ระดบัหน่ึง ซ่ึงสามารถเรียกหรือจดจ าไดใ้นทนัทีท่ีปฏิบติังานวิชาชีพอยู่ในขณะนั้น 
และจ าเป็นตอ้งศึกษาหาความรู้ทางวิชาชีพบญัชีอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 
              บุคลากรส่วนการคลงั ส่วนใหญ่มีความตอ้งการพฒันาความรู้ในดา้นการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดการ
จดัท าทะเบียนคุมพสัดุ ครุภัณฑ์และการปิดบัญชี อาจเน่ืองจากบุคลากร จ  านวนมากไม่ได้ส าเร็จ
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การศึกษาสาขาการบญัชีและขาดการอบรมพฒันา จึงท าใหม้ีการบนัทึกรายการผดิพลาดและตอ้งการรับ
การพฒันา  สอดคลอ้งกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2554)  ได้
รายงานการตรวจสอบดา้นการเงิน บญัชี พสัดุและงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พบว่า 
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ เกิดจากความไม่เขา้ใจและการขาดความรู้เก่ียวกบัการเงิน การบญัชี การพสัดุ และ
การงบประมาณของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง ท าใหก้ารปฏิบติังานดา้นการคลงัเป็นไปอยา่ง
ไม่ถกูตอ้งเกิดขอ้ผดิพลาด   จึงเห็นไดว้่าบุคลากรในส่วนการคลงัตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบั
การบญัชี ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานในการท างานของส่วนการคลงั  
 ส่วนความรู้ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการพฒันามากท่ีสุด คือการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
อาจเน่ืองจากปัจจุบนัไดม้ีการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีมาใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาเพ่ิมเติมอยู่เสมอเพื่อให้ทันกับการเปล่ียนแปลง การพฒันาโปรแกรมส าเร็จรูปซ่ึงพฒันาอยู่
ตลอดเวลา 
ข้อเสนอแนะ 
 ผลท่ีไดจ้ากการวิจยัเร่ือง ความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สงักดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี  ผูว้ิจยัขอเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา
บุคลากรส่วนการคลงั สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัน้ี 

1. ควรจดัอบรมสมัมนาบุคลากรส่วนการคลงั อยา่งสม ่าเสมอ อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง เพ่ือใหมี้
ความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานอยา่งถ่องแท ้ทราบถึงกฎ ระเบียบท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

2. หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรมีนโยบายส่งเสริม
บุคลากรในองคก์รใหเ้ขา้รับการอบรมโดยมีการก าหนดเงินงบประมาณในการอบรมใหเ้พียงพอ 

3. จดัใหบุ้คลากรส่วนการคลงัไดม้ีโอการพบปะ แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในการ
ท างาน ระหว่างหน่วยงาน เพ่ือเพ่ิมความเขม้แข็งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัของวงการวิชาชีพ 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัคร้ังต่อไป 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั 
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี เพื่อเป็นขอ้มูลและแนวทางในการพฒันา
บุคลากรส่วนการคลงั จากผลการศึกษาท าให้ทราบว่า บุคลากรส่วนการคลงั มีความตอ้งการในการ
พฒันาความรู้ทางบญัชี อยูใ่นระดบัมาก ดงันั้น การวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาความสัมพนัธ์และปัจจยั
ต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สังกดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อน าผลท่ีได้ไปเป็นแนวทางในการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั 
สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ต่อไป 
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รายช่ือ องคก์ารบริหารส่วนต าบล  ในจงัหวดันนทบุรี 

 
 

 
 
 

1 อบต.ขุนศรี  ไทรนอ้ย นนทบุรี  www.khunsri.go.th/ 

2 อบต.คลองขวาง ไทรนอ้ย นนทบุรี  www.thaitambol.net/xyz/ 

3 อบต.ทวีวฒันา  ไทรนอ้ย นนทบุรี  www.taweewattana.go.th/ 

4 อบต.ไทรนอ้ย  ไทรนอ้ย นนทบุรี  www.sai-noi.go.th/ 

5 อบต.ไทรใหญ่  ไทรนอ้ย นนทบุรี  www.saiyai.go.th/ 

6 อบต.ราษฎร์นิยม ไทรนอ้ย นนทบุรี  www.thaitambol.net/xyz/ 

7 อบต.หนองเพรางาย  ไทรนอ้ย นนทบุรี  www.praongay.com/ 

8 อบต.บางขนุน  บางกรวย นนทบุรี  www.bangkhanoon.go.th/ 

9 อบต.บางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี  www.thaitambol.net/xyz/ 

10 อบต.บางสีทอง  บางกรวย นนทบุรี  www.bangseetong.com/ 

11 อบต.มหาสวสัด์ิ บางกรวย นนทบุรี  www.thaitambol.net/xyz/ 

12 อบต.บางคูรัด  บางบวัทอง นนทบุรี  www.bangkurud.go.th/ 

13 อบต.บางบวัทอง  บางบวัทอง นนทบุรี  www.bbt.go.th/ 

14 อบต.บางรักพฒันา  บางบวัทอง นนทบุรี  bangrakpattana.net/ 

15 อบต.บางรักใหญ่  บางบวัทอง นนทบุรี  bangrakyai.go.th/ 

16 อบต.พิมลราช  บางบวัทอง นนทบุรี  www.pimolrach.go.th/ 

17 อบต.ละหาร  บางบวัทอง นนทบุรี  www.laharn.org/ 

18 อบต.ล าโพ  บางบวัทอง นนทบุรี  www.lumpo.go.th/ 

19 อบต.บางแม่นาง  บางใหญ ่ นนทบุรี  www.bangmaenang.go.th/ 

20 อบต.บางใหญ่ บางใหญ ่ นนทบุรี  www.thaitambol.net/xyz/ 

21 อบต.บา้นใหม่ บางใหญ ่ นนทบุรี  www.thaitambol.net/xyz/ 

22 อบต.เกาะเกร็ด  ปากเกร็ด นนทบุรี  www.kohkred-sao.go.th/ 

23 อบต.คลองขอ่ย  ปากเกร็ด นนทบุรี  www.klongkhoi.go.th/ 

24 อบต.คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี  www.thaitambol.net/xyz/ 

25 อบต.ท่าอิฐ  ปากเกร็ด นนทบุรี  www.thait.go.th/ 

26 อบต.บางตะไนย ์  ปากเกร็ด นนทบุรี  www.bangtanai.go.th/ 

27 อบต.บางพลบั  ปากเกร็ด นนทบุรี  www.bangplub.go.th/ 

28 อบต.ออ้มเกร็ด  ปากเกร็ด นนทบุรี  www.aomkred.go.th/ 

29 อบต.บางกร่าง  เมือง นนทบุรี  www.bangkrang.go.th/ 

30 อบต.บางไผ ่  เมือง นนทบุรี  www.bangpai.go.th/ 

31 อบต.บางรักนอ้ย  เมือง นนทบุรี  www.bangraknoi.com/ 

http://www.khunsri.go.th/
http://www.khunsri.go.th/
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120506
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120506
http://www.taweewattana.go.th/
http://www.taweewattana.go.th/
http://www.sai-noi.go.th/
http://www.sai-noi.go.th/
http://www.saiyai.go.th/
http://www.saiyai.go.th/
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120502
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120502
http://www.praongay.com/
http://www.praongay.com/
http://www.bangkhanoon.go.th/
http://www.bangkhanoon.go.th/
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120205
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120205
http://www.bangseetong.com/
http://www.bangseetong.com/
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120207
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120207
http://www.bangkurud.go.th/
http://www.bangkurud.go.th/
http://www.bbt.go.th/
http://www.bbt.go.th/
http://bangrakpattana.net/
http://bangrakpattana.net/
http://bangrakyai.go.th/
http://bangrakyai.go.th/
http://www.pimolrach.go.th/
http://www.pimolrach.go.th/
http://www.laharn.org/
http://www.laharn.org/
http://www.lumpo.go.th/
http://www.lumpo.go.th/
http://www.bangmaenang.go.th/
http://www.bangmaenang.go.th/
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120305
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120305
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120306
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120306
http://www.kohkred-sao.go.th/
http://www.kohkred-sao.go.th/
http://www.klongkhoi.go.th/
http://www.klongkhoi.go.th/
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120606
http://www.tambol.com/xyz/default.asp?itemno=120606
http://www.thait.go.th/
http://www.thait.go.th/
http://www.bangtanai.go.th/
http://www.bangtanai.go.th/
http://www.bangplub.go.th/
http://www.bangplub.go.th/
http://www.aomkred.go.th/
http://www.aomkred.go.th/
http://www.bangkrang.go.th/
http://www.bangkrang.go.th/
http://www.bangpai.go.th/
http://www.bangpai.go.th/
http://www.bangraknoi.com/
http://www.bangraknoi.com/
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ภาคผนวก  ค 
 
 

แบบสอบถามความต้องการพฒันาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลงั  
สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล ในพืน้ที่จงัหวดันนทบุรี 
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คณะบญัชี  
วิทยาลยัราชพฤกษ ์

                        4  มีนาคม  2556 
เร่ือง  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
 

เรียน  
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  แบบสอบถามจ านวน 1 ชุด 
 

 ดว้ยดิฉนั ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นิษฐา  ชีวพฒันพนัธุ ์  อาจารยป์ระจ าคณะบัญชี วิทยาลยั
ราช-พฤกษ์ได้ท าการวิจยัเร่ือง “ความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลงั 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจังหวดันนทบุรี” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
ตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการคลงั สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ี
จงัหวดันนทบุรีและศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาความรู้ทางบญัชีของบุคลากรส่วนการ
คลงั สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล ในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี   จึงมีความจ าเป็นตอ้งรวบรวมขอ้มูล
ความคิดเห็นจากท่าน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดรั้บจากท่านจะเป็นข้อมูลท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหาร
จดัการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในอนาคต 

 

 เมื่อท่านตอบแบบสอบถามแลว้ ขอความกรุณาใหท่้านช่วยส่งคืนแบบสอบถามภายในวนัท่ี 
22 มีนาคม 2556 โดยส่งคืนไดต้ามช่ือและท่ีอยูซ่ึ่งไดจ่้าหนา้ซองและติดไปรษณียากรเรียบร้อยแลว้
หรือหากท่านไม่สะดวก ดิฉนัขอมารับแบบสอบถามดว้ยตนเองในวนัพุธท่ี 27 มีนาคม 2556 เวลา
ประมาณ 10.00 นาฬิกา 
 

 ดิฉนัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่าจะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ี
และขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
 
 
 
                                                                       (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ธนิษฐา   ชีวพฒันพนัธุ์) 

                                                                               อาจารยป์ระจ าคณะบญัชี 
                                                                            วิทยาลยัราชพฤกษ ์

 
โทร.  0816475516 
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แบบสอบถามความคดิเหน็ 
เร่ือง ความต้องการพฒันาความรู้ทางบัญชีของบุคลากรส่วนการคลงั 

สังกดัองค์การบริหารส่วนต าบล ในพืน้ที่จงัหวดันนทบุรี 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ค าช้ีแจง  ส าหรับตอนที่ 1 
โปรดกรอกขอ้มลูต่าง ๆ ลงในช่องว่าง หรือท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  (     )   ตามความเป็นจริง 
ตอนที่ 1  ขอ้มลูสถานภาพทัว่ไป 
1. เพศ  (     )   1) ชาย         (     )  2) หญิง 
2. อาย ุ                 (     )  1) นอ้ยกว่า 25 ปี (     )  2) 25-34 ปี 
                            (     )  3) 35-44 ปี (     )  4) 44 ปี ข้ึนไป 
3. การศึกษาสูงสุดของท่าน 
       (     )  1)  ม. 6/ปวช.                      (     )  2) ปวส./อนุปริญญา 
       (     )  3) ปริญญาตรี       (     )  4) ปริญญาโท  ข้ึนไป 
       (     )  5) อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)..................................... 
4. ท่านส าเร็จการศกึษาในสาขาวิชา ใด 
   (     )   1) การบญัชี       (     )  2) การเงิน  

(     )   3) บริหารธุรกิจ       (     )  4) อ่ืน ๆ   (โปรดระบุ)........................... 
5.  ต  าแหน่งงานท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั 
   (     )  1) หวัหนา้ส่วนการคลงั              (     )   2) เจา้พนกังานการเงินและบญัชี 

(     )  3)  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี         (     )   4) นกัวิชาการการเงินและบญัชี     
 (     )  5)  อ่ืน ๆ   (โปรดระบุ)............................................ 
6.  ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งท่ีท าอยูใ่นปัจจุบนั 
             (     )  1) 1-4 ปี     (     )  2) 5-8 ปี 
             (     )  3) 9-12 ปี     (     )  4) มากกว่า 12 ปี 
7. องคก์ารบริหารส่วนต าบลของท่านจดัอยูใ่นชั้นใด 
   (     )   1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดเลก็    (     )   2) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง 
   (     )   3) องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่      
8. ในปีท่ีผา่นมา ท่านเคยไดรั้บการพฒันาความรู้ทางบญัชีก่ีคร้ัง 
   (     )   1) ไม่เคยเลย                        (     )   2) 1 คร้ัง 
   (     )   3) 2 คร้ัง   (     )   4) 3 คร้ัง            (     )   5) อ่ืน ๆ   (โปรดระบุ)...................... 
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- 2 - 
ค าช้ีแจง  ( ส าหรับตอนที่ 2 ) 
โปรดท าเคร่ืองหมาย    ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่าน   ดงัน้ี 
   มากท่ีสุด เมื่อท่านมีความเห็นดว้ยมากท่ีสุด 
   มาก  เมื่อท่านมีความเห็นดว้ยมาก 
   ปานกลาง เมื่อท่านมีความเห็นดว้ยปานกลาง 
   นอ้ย  เมื่อท่านมีความเห็นดว้ยนอ้ย 
   นอ้ยท่ีสุด เมื่อท่านมีความเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 
ตอนที่ 2  ท่านมีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชี ในเร่ืองต่อไปน้ี    
                มากนอ้ย เพียงใด 

ความรู้ทางบญัชี 
ที่ต้องการพฒันา 

 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอ้ย 

นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ความรู้ที่ต้องการพฒันาในการบันทึกบัญชี           
   1) การบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ ์
        คงคา้ง           
    2) การบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายตามเกณฑเ์งินสด           
    3) เงินชดใชค่้าเสียหายและเงินรับฝากต่าง ๆ           
    4) การบนัทึกรายการในสมุดเงินสดรับ-จ่าย           
    5) การบนัทึกบญัชีเงินยมืจากรายการท่ีไดต้ั้ง 
    งบประมาณ      
   6) การบนัทึกบญัชีเงินอุดหนุนท่ีระบุวตัถุประสงค ์      
   7) การบนัทึกบญัชีการรับ-จ่ายเงินกู ้      
   8) การบนัทึกบญัชีการจ่ายเงินล่วงหนา้      
   9) การบนัทึกบญัชีการเบิกตดัปี      
 10) การบนัทึกบญัชีการเบิกจ่ายเงินสะสม      
 11) การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมและการจ่ายขาด 
     เงินสะสม      
 12) การบนัทึกบญัชีการยมืเงินสะสมโดยส่งใชเ้งินยมื      
 13) การบนัทึกบญัชีการจ าหน่ายหน้ีสูญ      
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 - 3 – 
 

ความรู้ทางบญัชี 
ที่ต้องการพฒันา 

 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอ้ย 

นอ้ย
ท่ีสุด 

 14) การบนัทึกบญัชีการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด      
 15) การปิดบญัชี      
 16) การบนัทึกรายการในบญัชีแยกประเภทต่าง ๆ      
2. ความรู้ที่ต้องการพฒันาในการจดัท าทะเบียน           
    1) การจดัท าทะเบียนคุมรายจ่ายท่ีไดรั้บอนุมติัใหจ่้าย 
        จากเงินสะสม           
2) การจดัท าทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินตามงบประมาณ 
    รายจ่าย           

    3) การจดัท าใบน าส่งเงิน           
    4) การจดัท าทะเบียนรายรับ           
    5) การจดัท าทะเบียนคุมเงินรับฝาก      
    6) การจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ      
    7) การจดัท าทะเบียนคุมเช็ค      
    8) การจดัท าทะเบียนลกูหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ      
    9) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีทัว่ไป      
   10) การจดัท าใบผา่นรายการบญัชีมาตรฐาน      
   11) การจดัท าทะเบียนคุมพสัดุครุภณัฑ ์      
   12) การจดัท าทะเบียนคุมวสัดุส้ินเปลือง      
3. ความรู้ที่ต้องการพฒันาในการจดัท ารายงาน           
1) การจดัท ารายงานรับ-จ่ายเงินสด           

    2) การจดัท ารายงานกระแสเงินสด           
    3) การจดัท างบทดลอง           
    4) การจดัท ารายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร      
    5) การจดัท ารายงานการจดัท าเช็ค      
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                                                                                 - 4 – 
ความรู้ทางบญัชี 
ที่ต้องการพฒันา 

 

ระดบัความคิดเห็น 
มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอ้ย 

นอ้ย
ท่ีสุด 

    6) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่ายตาม 
        งบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)           
   7) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดรายจ่าย      
   8) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดงบประมาณ 
     คงเหลือ      
   9) การจดัท ากระดาษท าการกระทบยอดการโอน 
        งบประมาณรายจ่าย      
  10) การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน      
  11) การจดัท างบทรัพยสิ์น      
  12) การจดัท างบหน้ีสิน      
  13) การจดัท างบเงินสะสม      
  14) การจดัท ารายละเอียดลกูหน้ี      
  15) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่าย   
        จากเงินรายรับตามแผนงาน      
  16) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานท่ีจ่าย 
        จากเงินรายรับตามแผนงานรวม      
  17) การจดัท ารายงานรายจ่ายในการด าเนินงานจ่ายจาก 
         เงินสะสม      
  18) การจดัท ารายละเอียดประกอบงบการเงิน      
  19) การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจาก 
        รายรับ      
  20) การจดัท างบแสดงผลการด าเนินงานรวมจ่ายจาก 
        รายรับและเงินสะสม      
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ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัความต้องการพฒันาด้านอืน่ ๆ 
ค าช้ีแจง กรุณาขีดเคร่ืองหมาย   ลงใน  (     )   ท่ีตรงกบัความเห็นของท่าน 
1. ความรู้ดา้นอ่ืน ๆ ท่ีท่านตอ้งการพฒันา (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 

(     ) 1) การจดัท างบประมาณ 
(     ) 2) การควบคุมภายใน 
(     ) 3) การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี 
(     ) 4) ระบบบญัชี 
(     ) 5) ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
(     ) 6) ทกัษะการใชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 
 (     ) 7) ภาษาองักฤษ 
(     ) 8) กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง (โปรดระบุ)....................................................... 
(     ) 9) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................................................................... 

2. วิธีการพฒันาความรู้ท่ีท่านสนใจมากท่ีสุด (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
(     ) 1) การเขา้รับการอบรม สมัมนา 
(     ) 2) การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
(     ) 3) การขอค าปรึกษาจากผูท้รงคุณวฒิุ 
(     ) 4) การศึกษาจากเพื่อนร่วมงาน 
(     ) 5) การศึกษาดว้ยตนเอง เช่น จากต ารา เอกสารระเบียบของราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
             บทความ งานวิจยั 
(     ) 6) การศึกษาดูงาน 
(     ) 7) การศึกษาต่อเน่ืองหลกัสูตรระยะสั้น 
(     ) 8) การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
(     ) 9) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

3. ท่านคิดว่าวิธีใดท่ีสามารถพฒันาความรู้ทางบญัชีอยา่งไดผ้ลและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
(     ) 1) การเขา้รับการอบรม สมัมนา 
(     ) 2) การประชุมเชิงปฏิบติัการ 
(     ) 3) การขอค าปรึกษาจากผูท้รงคุณวฒิุ 
(     ) 4) การศึกษาจากเพื่อนร่วมงาน 
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(     ) 5) การศกึษาดว้ยตนเอง เช่น จากต ารา เอกสารระเบียบของราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
             บทความ งานวิจยั 
(     ) 6) การศึกษาดูงาน 
(     ) 7) การศึกษาต่อเน่ืองหลกัสูตรระยะสั้น 
(     ) 8) การศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน 
(     ) 9) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)....................................................... 

4. ระยะเวลาท่ีเหมาะสมหากพฒันาความรู้โดยการเขา้รับการอบรม สมัมนา 
(     ) 1) 1 วนั   (     )  2) 2 วนั 
(     ) 3) 3 วนั   (     )  4) 4 วนั 
(     ) 5) 5 วนั   (     )  6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................... 

5. วนัท่ีท่านคิดว่าเหมาะสมในการฝึกอบรม 
(     ) 1) วนัท าการ (จนัทร์-ศุกร์)    (     ) 2) วนัหยดุราชการ (เสาร์-อาทิตย)์ 
(     )  3) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) .............................................. 

6. เหตุผลท่ีท่านตอ้งการพฒันาความรู้ดา้นบญัชี (ตอบไดม้ากกว่า 1 ขอ้) 
(     ) 1) เพื่อต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
(     ) 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
(     ) 3) เพื่อพฒันาตนเอง 
(     ) 4) เพื่อการยอมรับของหวัหนา้งานและลกูนอ้ง 
(     ) 5) อ่ืน ๆ โปรดระบุ)................................................................... 

 

ตอนที่ 4  ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ เก่ียวกบัความตอ้งการพฒันาความรู้ทางบญัชีโดยภาพรวม 
1.  ปัญหาหรืออุปสรรคในการพฒันาความรู้ทางบญัชีของท่าน

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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2. ท่านมีแนวทางในการแกไ้ขปัญหาความตอ้งการในการพฒันาความรู้ทางบญัชีอยา่งไร 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 

ขอขอบคุณทุกท่านท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ง 
 

การค านวณหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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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           Scale       Corrected 
               Mean         Variance        Item-           Alpha 
              if Item         if Item        Total           if Item 
              Deleted        Deleted         Correlation          Deleted 
 
B1.1         184.0667      1078.8920        .7715           .9869 
B1.2         184.1000      1069.4034        .7694           .9869 
B1.3         184.1000      1073.9552        .7233           .9870 
B1.4         184.1000      1069.2655        .7398           .9870 
B1.5         184.1000      1070.9207        .7122           .9870 
B1.6         183.9667      1060.0333        .8515           .9868 
B1.7         184.2333      1074.1161        .6538           .9872 
B1.8         184.2667      1069.4437        .7550           .9869 
B1.9         184.2667      1063.0299        .8647           .9867 
B1.10        184.0333      1062.9989        .8733           .9867 
B1.11        184.2333      1063.0126        .8731           .9867 
B1.12        184.1667      1065.5920        .8482           .9868 
B1.13        184.0000      1086.0690        .5718           .9872 
B1.14        183.8333      1087.8678        .4985           .9874 
B1.15        183.8333      1071.1092        .8149           .9868 
B1.16        184.0000      1068.5517        .8312           .9868 
B2.1         184.1667      1067.5230        .8141           .9868 
B2.2         184.1000      1068.3000        .8257           .9868 
B2.3         184.4000      1077.2138        .7416           .9870 
B2.4         184.2667      1069.3057        .8311           .9868 
B2.5         184.1333      1071.2920        .7968           .9869 
B2.6         184.1333      1064.6713        .8772           .9867 
B2.7         184.1333      1066.0506        .7530           .9870 
B2.8         184.2333      1058.6678        .8756           .9867 
B2.9         184.1000      1056.9207        .9105           .9866 
B2.10        184.1000      1054.7138        .9126           .9866 
B2.11        183.9333      1061.0989        .7919           .9869 
B2.12        184.1000      1062.7138        .7874           .9869 
B3.1         184.0333      1062.5851        .8805           .9867 
B3.2         184.2000      1058.5793        .8535           .9868 
B3.3         183.9333      1068.2713        .8364           .9868 
B3.4         183.9667      1066.3092        .8511           .9868 
B3.5         184.0667      1058.6161        .8631           .9867 
B3.6         184.0333      1058.4471        .8791           .9867 
B3.7         183.9333      1065.3057        .8910           .9867 
B3.8         183.9667      1065.0678        .8734           .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           Scale            Corrected 
               Mean          Variance           Item-             Alpha 
              if Item        if Item                Total             if Item 
              Deleted        Deleted        Correlation        Deleted 
 
B3.9         184.2000      1079.4759        .6963           .9870 
B3.10        183.9000      1075.6793        .7205           .9870 
B3.11        183.8000      1080.3724        .7535           .9870 
B3.12        183.9000      1065.1966        .8012           .9869 
B3.13        183.9000      1079.1276        .7368           .9870 
B3.14        183.8667      1075.7057        .7048           .9870 
B3.15        183.9000      1075.4724        .7244           .9870 
B3.16        183.9000      1075.1276        .7308           .9870 
B3.17        184.0000      1077.7931        .6974           .9870 
B3.18        183.9667      1082.1713        .5970           .9872 
B3.19        183.9333      1084.4782        .6038           .9872 
B3.20        183.9333      1082.8920        .6358           .9871 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 48 
 
Alpha =    .9872 
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ประวตัผู้ิวิจยั 
 

1. ช่ือ สกุล  ผูช่้วยศาสตราจารยธ์นิษฐา  ชีวพฒันพนัธุ ์
2. ต  าแหน่งปัจจุบนั อาจารยป์ระจ าคณะบญัชี  วิทยาลยัราชพฤกษ ์
3. หน่วยงานท่ีสามารถติดต่อได ้ 
                                         คณะบญัชี  วิทยาลยัราชพฤกษ ์
4. ประวติัการศึกษา          
                ปริญญาโท     บญัชีมหาบณัฑิต (บช.ม.)  จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
                                      ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบณัฑิต (ค.อ.ม.)  จากมหาวิทยาลยั 

                            เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
                ปริญญาตรี     การศึกษาบณัฑิต (กศ.บ.)  ธุรกิจศึกษา (บญัชี) จากมหาวิทยาลยั 
                                         ศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 
5. สาขาวิชาการท่ีมีความช านาญพิเศษ 
 สาขาการบญัชี 
6. ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานวิจยั     
           หัวหน้าโครงการวิจยั : งานวิจยัท่ีท าเสร็จแลว้ : - การสร้างอลับั้มภาพวิถีชีวิตชาวบา้นเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดบางหลวง (Making Photo Album of  Lifestyle of Community  to 
support the Tourism at Bangluang Market.) 
           หวัหนา้โครงการวิจยั : งานวิจยัท่ีท าเสร็จแลว้ : -การศึกษาคุณภาพการจดัการศึกษาของคณะ
บริหารธุรกิจ ตามทัศนะของบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์  (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)                                                                

 
 
 
 

 
 


