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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้อิสระน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติังาน
การเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมาและเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงิน
และบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ  เจา้หน้าท่ีการเงิน และเจา้หน้าท่ีบญัชี ของสถานศึกษาใน
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํนวน 12 แห่ง จาํนวน 
71 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ใช้สถิติต่าง ๆ ได้แก่ ร้อยละ 
ความถ่ี ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ ความแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (Independent Sample 
t-test) การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว    
 จากการศึกษาพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี ดา้นขอ้มูล 
ดา้นบุคคลากร ดา้นการควบคุม อยู่ในระดบัมาก ดา้นระบบและเทคโนโลยี อยู่ในระดบัปานกลาง  
และจากผลการศึกษา พบว่า เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีมีปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ แตกต่างกนั
ส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชีแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีมีปัจจยัดา้นทรัพยากรทางการศึกษาแตกต่างกนั
ส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชีแตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ABSTRACT 
 

  The purposes of the independent study were to investigate the conditions of work 
performance problems and obstacles on financial and accounting of the institutions under the Office of 
Vocational Education Commission in Nakhon Ratchasima Province, and to examine the factors that 
affected work performance problems and obstacles of the authorities on financial and accounting 
officers of the institutions under the Office of Vocational Education Commission in Nakhon Ratchasima 
Province. The sample of the study comprised 71 financial and accounting authorities of 12 institutions 
under the Office of Vocational Education Commission in Nakhon Ratchasima Province. The 
questionnaire was used as the data gathering instrument, and the data were analyzed applying 
Percentage, Frequency, Standard Deviation, Independent Sample t-test and One-Way ANOVA. 
 The results of study demonstrated that the performance problems and obstacles on 
financial and accounting in the aspects of information, personnel, and controlling were at the high 
level, however, the system and technology aspects were found at the moderate level. The study 
indicated that different demographic factors of the financial and accounting authorities led to 
differences in the performance problems and obstacles on financial and accounting at 0.05 level of 
significance. Moreover, the financial and accounting authorities having different educational 
resources effected different factors on the performance problems and obstacles on financial and 
accounting at 0.05 level of significance.   
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บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจดัตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติัการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
ทาํหนา้ท่ีผลิตและพฒันากาํลงัคน  เพื่อสนองตอบความตอ้งการกาํลงัคนในการพฒันาประเทศ  ทาํให้มี 
การจดัการเรียนการสอนในวิชาชีพเพิ่มข้ึนเพื่อเพิ่มปริมาณผูเ้รียน  ในขณะเดียวกนัไดใ้ชกิ้จกรรมการบริการ
สงัคมในโครงการ  และวาระพิเศษต่าง ๆ เพื่อใหส้งัคมไดรั้บรู้ถึงศกัยภาพของผูเ้รียนอาชีวศึกษา   และ
เป็นการสร้างประสบการณ์ใหก้บัผูเ้รียนทั้งในดา้นการฝึกงานวิชาชีพ   และปลูกฝังสาํนึกการบริการสังคม  
และขยายบทบาทการจดัการอาชีวศึกษาสาํหรับผูเ้รียนท่ีเป็นผูมี้งานทาํแลว้  ผูท่ี้ตอ้งการพฒันาศกัยภาพ  
และผูท่ี้กาํลงัหางานทาํใหม้ากข้ึน   และใหค้วามสาํคญักบัการคน้หา  พฒันา  เผยแพร่  นวตักรรม   เทคโนโลย ี   
เพื่อสร้างและพฒันาอาชีพใหเ้กิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์หน่วยงานในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา   ประกอบดว้ย    สาํนกัอาํนวยการ    สาํนกัความร่วมมือ   สาํนกัติดตามและประเมินผล
การอาชีวศึกษา  สาํนกันโยบายและแผนการอาชีวศึกษา  สาํนกัพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา    
สาํนกัมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ    สาํนกัวิจยัและพฒันาการอาชีวศึกษา   หน่วยตรวจสอบภายใน    
กลุ่มพฒันาระบบบริหาร   ศูนยก์ารศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้  ศูนยพ์ฒันา
ส่งเสริมประสานงานกิจการนกัศึกษา  และกิจกรรมพิเศษ    ศูนยเ์ทคโนโลยีสารสนเทศและกาํลงัคน
อาชีวศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก ์ และสถานศึกษาในสงักดั  จาํนวน  416 แห่ง   
 หน่วยตรวจสอบภายใน ในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหนา้ท่ีในการสร้าง
ความเช่ือมัน่ และใหค้าํปรึกษากบัเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ทาํใหห้น่วยตรวจสอบภายใน
ตอ้งจดัทาํตวัช้ีวดัเพื่อประเมินความเส่ียงการปฏิบติังานดา้นการเงิน   ดา้นการบญัชี   และดา้นพสัดุ  
รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จากการท่ี            
หน่วยตรวจสอบภายในไดป้ระเมินความเส่ียง และออกตรวจสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  ตามแผนการตรวจสอบประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  จาํนวน 50 แห่ง  พบว่า             
การเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานในสังกดัไม่เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงิน
และการนาํเงินส่งคลงั  พ.ศ. 2551 การใชเ้งินแต่ละประเภทไม่เป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ เอกสารท่ีใช้
ประกอบการเบิกจ่ายไม่ถูกตอ้ง และครบถว้นส่งผลให้การบนัทึกบญัชี งบการเงินของสถานศึกษา         
ไม่ถูกตอ้ง ครบถว้น ตามความเป็นจริง และระบบการควบคุมพสัดุไม่สามารถบอกถึงความมีอยู่จริง
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ของพสัดุได ้  ทาํใหผู้บ้ริหารไม่สามารถนาํขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมีอยูม่าใชใ้นการบริหารสถานศึกษาได ้ และ
ยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของการทุจริตอีกดว้ย 
 ผูศึ้กษาตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่องานการเงินและบญัชี  จึงมีความสนใจ    
ท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ซ่ึงจะทาํใหก้ารปฏิบติังานดา้นการเงิน  บญัชี  และพสัดุ เป็นไป
ตามระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  และมีประสิทธิภาพ  โดยการประยุกต์  การบูรณาการ  แนวคิดเก่ียวกับ               
การบริหารงานการเงินและบญัชี  เพื่อทาํใหผู้บ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลท่ีมีอยูไ่ปใชใ้นการพฒันาสถานศึกษา 
รวมทั้งเป็นแนวทางในการแกปั้ญหา  และพฒันางานดา้นการเงินและบญัชี ต่อไป 

 
1.2  วตัถุประสงค์การวจัิย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติังานการเงินและบญัชีในสถานศึกษา
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 1.2.2  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
และบญัชี ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 
1.3  สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานการวิจยัมีดงัน้ี 
 1.3.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ทาํใหปั้ญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
การเงินและบญัชีแตกต่างกนั 
 1.3.2   ปัจจยัดา้นทรัพยากรทางการศึกษาท่ีแตกต่างกนัทาํใหปั้ญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
การเงินและบญัชีแตกต่างกนั 
 
1.4  ขอบเขตของการวจัิย 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งขอบเขตของการศึกษาออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1.4.1  ขอบเขตดา้นระยะเวลา  

                            ระยะเวลาในการศึกษาอยูร่ะหวา่ง เดือนกนัยายน 2554 - เดือนกมุภาพนัธ์ 2555 
1.4.2  ขอบเขตดา้นพื้นท่ี  

                          เจา้หนา้ท่ีการเงิน และเจา้หนา้ท่ีบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ            
การอาชีวศึกษา   เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา  
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1.4.3  ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
                      การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี  ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เขตพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา 
 1.4.3.1  ตวัแปรท่ีศึกษา คือ   
                                         ก)  ตวัแปรอิสระ  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์  คือ  เพศ  สถานศึกษาท่ีสงักดั  
สถานภาพ  อายุ  ระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  ประสบการณ์ทาํงาน  และปัจจยัเก่ียวกบัทรัพยากร
ทางการศึกษา 
                                         ข)  ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของงานการเงิน
และบญัชี  ไดแ้ก่  ดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคคลากร  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี และดา้นการควบคุม   
 
1.5  คาํจํากดัความในการวจัิย 
 1.5.1  อาชีวศึกษาจงัหวดันครราชสีมา  หมายถึง  วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา วิทยาลยัเทคนิค
ปักธงชยั  วิทยาลยัเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครราชสีมา   
วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา  
วิทยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา  วิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่  วิทยาลยัการอาชีพพิมาย  วิทยาลยัการอาชีพ
ชุมพวง  วิทยาลยัการอาชีพปากช่อง 
 1.5.2  เจา้หนา้ท่ีการเงิน  หมายถึง  หวัหนา้ฝ่ายการเงิน ผูด้าํรงตาํแหน่งอ่ืน  ซ่ึงปฏิบติังานใน
ลกัษณะเช่นเดียวกนักบัหวัหนา้ฝ่ายการเงิน   และใหห้มายความรวมถึงเจา้หนา้ท่ีรับจ่ายเงินของส่วนราชการ
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคดว้ย  
 1.5.3  เจา้หนา้ท่ีบญัชี  หมายถึง  หวัหนา้ฝ่ายบญัชี  พนกังานซ่ึงปฏิบติังานในลกัษณะเช่นเดียวกนั
กบัหัวหนา้ฝ่ายบญัชี โดยทาํหนา้ท่ีตรวจสอบใบสาํคญั บนัทึกบญัชี และปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง                
ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
 1.5.4  สภาพปัญหา  หมายถึง  ส่ิงแวดลอ้ม หรือสภาพสถานศึกษา ระดบัความรู้ ความสามารถ 
ท่ีเป็นอุปสรรคทาํให้การเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคคลากร  ดา้นระบบและเทคโนโลยี   และดา้นการควบคุม                  
ไม่มีประสิทธิภาพ 
 1.5.5  การบริหารงาน  หมายถึง  กระบวนการท่ีตอ้งอาศยัปัจจยัต่าง ๆ มาประกอบกนั              
เพื่อแกไ้ขปัญหา และดาํเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
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 1.5.6  พนักงาน  หมายถึง  เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานการเงินและบญัชีในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 1.5.7  ดา้นขอ้มูล หมายถึง ปัจจยัดา้นขอ้มูลท่ีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
การเงินและบญัชี เช่น ความล่าชา้จากการไดรั้บเอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.5.8  ดา้นบุคคลากร หมายถึง ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
การเงินและบญัชี เช่น การอบรมเพื่อเพิ่มพนูความรู้   
 1.5.9  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี  หมายถึง  ปัจจยัดา้นระบบและเทคโนโลยท่ีีส่งผลต่อปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี  เช่น  จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นระบบ GFMIS  
 1.5.10  ดา้นการควบคุม หมายถึง ปัจจยัดา้นการควบคุมท่ีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน        
การปฏิบติังานการเงินและบญัชี เช่น การกาํหนดใหมี้การตรวจนบัเงินสดทุกส้ินวนั พร้อมลงลายมือช่ือ
ดา้นหลงัสาํเนาใบเสร็จรับเงินท่ีสรุปรายไดเ้ม่ือส้ินวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

 

1.6  กรอบแนวคดิในการวจัิย 
 

           ตัวแปรต้น          ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
1.7  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.7.1  ทราบถึงสภาพและระดบัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี 
ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 1.7.2  ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีใน
สถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 

 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

1.  เพศ 
2.  สถานศึกษาท่ีสงักดั 

3.  สถานภาพ 
4.  อาย ุ

5.  ระดบัการศึกษา 

6.  ตาํแหน่งงาน 

7.  ประสบการณ์ทาํงาน 

 

 
ปัจจัยเกีย่วกบัทรัพยากร 

ทางการศึกษา 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตงิาน
ของงานการเงนิและบัญชี 

1.  ดา้นขอ้มูล 
2.  ดา้นบุคลากร 
3.  ดา้นระบบและ 
      เทคโนโลย ี
4.  ดา้นการควบคุม 
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 1.7.3  สามารถนาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาและแกไ้ขปัญหาปฏิบติังานการเงินและบญัชี 
ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 



 
 

บทที ่2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานการเงินและบญัชี 
ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา   ในคร้ังน้ี
ผูศึ้กษาไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัต่าง ๆ และนาํเสนอสาระสาํคญั ดงัน้ี  
 2.1  แนวคิด/ทฤษฎี/ความหมาย/ปัจจยัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
 2.2  แม่บทการบญัชี/แนวคิด/ทฤษฎีการบญัชี 
 2.3  การบริหารงบประมาณเพ่ือการศึกษา 
 2.4  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารงาน 
 2.5  ระบบสารสนเทศ/แนวคิดระบบสารสนเทศทางการบญัชี  
 2.6  ประวติัความเป็นมาของสาํนกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  แนวคดิ/ทฤษฎ/ีความหมาย/ปัจจัยความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 2.1.1  แนวคิด/ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  2.1.1.1  ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบติังาน 
  ไดมี้ผูใ้หค้าํนิยามความหมายของคาํวา่ ความพึงพอใจในการปฏิบติังานไวอ้ยา่งมากมาย
หลายทศันะดว้ยกนั 
 พิชิต  บุตรศรีสวย (2546 : 11) สรุปว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึงความรู้สึก
ชอบ ความรัก ความยินดี ยอมรับ และการมีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังานของบุคคลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังาน ทาํให้เกิดความกระตือรือร้น มุ่งมัน่ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีกาํลงัใจต่อการปฏิบติังาน 
ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานจนบรรลุผลสาํเร็จขององคก์าร 
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 122) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการทาํงานเป็น
ความรู้สึกรวมของบุคคลท่ีมีต่อการทํางานในทางบวก  เ ป็นความสุขของบุคคลท่ีเ กิดจาก                   
การปฏิบัติงาน และได้รับผลตอบแทน คือ ผลท่ีเป็นความพึงพอใจท่ีทาํให้บุคคลเกิดความรู้สึก
กระตือรือร้น  มีความมุ่งมัน่ท่ีจะทาํงาน  มีขวญัและกาํลงัใจ  ส่ิงเหล่าน้ีจะมีผลต่อประสิทธิภาพ                   
และประสิทธิผลของการทาํงาน   รวมทั้งส่งผลต่อความสาํเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายขององคก์าร 
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 สุวารี  เคียงประพนัธ์  (2543 : 14) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน หมายถึง  
ความรู้สึก หรือทศันคติท่ีดีของบุคคลท่ีมีต่องาน ซ่ึงเกิดจากไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการใน
ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งในการทาํงาน และส่วนบุคคล  ทาํให้สามารถทาํงานดว้ยความเต็มใจมีการเสียสละ 
อุทิศกาย  แรงใจ  สติปัญญา  ให้กับการทํางาน  ส่งผลให้งานดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ              
บรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตั้งไว ้
 ดาํรงศกัด์ิ  ไชยแสน  (2542 : 16 - 17)  ให้ความหมายว่า  ความพึงพอใจในการปฏิบติังานเป็น
ความรู้สึกนึกคิด หรือทศันคติ  และส่ิงจูงใจในดา้นต่าง ๆ ของผูป้ฏิบติังานแต่ละคนท่ีมีต่องาน และ
ปัจจยั หรือองคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบังานนั้น ๆ จนสามารถตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐานทางดา้น
ร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนสามารถลดความเครียดของผูป้ฏิบติังานใหต้ํ่าลงได ้
 จากการทบทวนแนวคิดดังกล่าว ผูศึ้กษาสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
หมายถึง  ความรู้สึก  หรือทศันคติท่ีผูป้ฏิบติังานมีต่องานเป็นไปในทางบวก   หรือความสุขของ
ผูป้ฏิบติังานท่ีเกิดจากการทาํงาน  หรือการได้รับการตอบสนองความตอ้งการในด้านต่าง ๆ จาก 
นโยบายของผูบ้ริหารไดอ้ย่างเหมาะสม  รวมไปถึงการมีความสะดวกสบาย และบรรยากาศเอ้ือต่อ            
การทาํงานทาํใหผู้ป้ฏิบติังานมีความมุ่งมัน่ เกิดความกระตือรือร้น มีขวญัและกาํลงัใจดี ทุ่มเท เสียสละ
ทั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาใหก้บัการทาํงาน ส่งผลใหง้านขององคก์ารประสบผลสาํเร็จ 
  2.1.2  ปัจจัยทีส่่งผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
  ในการปฏิบติังานโดยทัว่ไป ผูป้ฏิบติังานจะเกิดความรู้สึกพึงพอใจในการทาํงานและ
เตม็ใจท่ีจะปฏิบติังานใหส้าํเร็จตามความมุ่งหมายได ้กต่็อเม่ืองานนั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ขั้นพื้นฐานของเขาได้  องค์ประกอบดงักล่าวน้ีจะเป็นแรงผลกัดนัให้บุคคลต่อสู้ด้ินรนมีความทะเยอทะยาน                  
มีอารมณ์  มีความคิด  ความคาดหวงั  และความภาคภูมิใจ   ซ่ึงบุคคลย่อมมีความตอ้งการท่ีจะสนอง         
ความต้องการให้กับตนเองทั้ งส้ิน   ปัจจัยท่ีทาํให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานนั้ น                
ยงัคงเป็นเร่ืองท่ีจาํเป็นตอ้งดาํเนินการศึกษาต่อไป 
 วิชยั  แหวนเพชร (2544 : 135)   กล่าวว่า    ความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  (Job Satisfaction) เป็น
เร่ืองท่ีไดรั้บความสนใจกนัมาก ทั้งจากนกัจิตวิทยา นกัวิชาการ และนกับริหารงาน การปฏิบติังานใน
องคก์ารใด ๆ  ก็ตาม  ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินงานให้ประสบผลสําเร็จไดน้ั้นก็คือ บุคลากร  
แมว้่าปัจจุบนัจะมีความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีมาก โดยเทคโนโลยีนั้นถูกนาํมาใชแ้ทนคนในการ
ทาํงาน  แต่ก็ไม่ไดเ้ป็นเคร่ืองบ่งช้ีท่ีสาํคญัท่ีสุดในความสาํเร็จ คนท่ีทาํงานอยูใ่นองคก์ารนั้นต่างหากท่ี
เป็นเคร่ืองบ่งช้ี  เพราะคนเป็นผูคิ้ด ผูป้ฏิบติั และผูว้างแผนในการทาํงาน ดงันั้น ถา้คนนั้นมีคุณภาพ       
มีความพึงพอใจในงานท่ีทาํอยู่ก็จะประสบผลสําเร็จดีมากกว่าคนท่ีไม่มีความพึงพอใจในการปฏิบติังาน  
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หรือความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานอยา่งละเอียดลึกซ้ึง  เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดนัน่เอง  
 ปรียาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 123 - 124) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ทาํงาน พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงาน 3 ประการ ดงัน้ี 
 1.  ปัจจัยด้านบุคคล มีองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง ดังนี ้
  1.1  ประสบการณ์ในการทาํงาน  มีส่วนเก่ียวขอ้งกับความพึงพอใจงานของบุคคล          
ท่ีทาํงานนานจนมีความรู้ ความชาํนาญในงานมากข้ึน  ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจกบังานท่ีทาํ 
  1.2  เพศ  แมจ้ะไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการทาํงานก็ตาม  แต่ก็ข้ึนอยูก่บั
ลักษณะงานท่ีทําด้วยว่าเป็นลักษณะใด  รวมทั้ งเก่ียวข้องกับระดับความทะเยอทะยาน  และ              
ความตอ้งการทางดา้นการเงิน 
  1.3  จาํนวนสมาชิกในความรับผดิชอบ    กลุ่มท่ีทาํงานดว้ยกนัมีผลต่อความพึงพอใจใน
การทาํงาน งานซ่ึงตอ้งการความสามารถหลายอยา่งประกอบกนัตอ้งมีสมาชิกท่ีมีลกัษณะในงานหลาย
ดา้น   และความปรองดองกนัของสมาชิกในการทาํงานกมี็ส่วนจะนาํไปสู่ความสาํเร็จในการทาํงาน 
  1.4  อายุ อายุแมจ้ะมีผลต่อการทาํงานไม่เด่นชดั  แต่อายุก็เก่ียวขอ้งกบัระยะเวลา และ
ประสบการณ์ในการทาํงาน ผูท่ี้มีอายมุากมกัจะมีประสบการณ์ในการทาํงานนานดว้ย แต่ก็ข้ึนอยูก่บั
ลกัษณะงาน และสถานการณ์ในการทาํงานดว้ย 
  1.5  เวลาในการทาํงาน งานท่ีทาํในเวลาปกติจะสร้างความพึงพอใจในการทาํงาน
มากกว่างานท่ีตอ้งทาํในเวลาท่ีบุคคลอ่ืนไม่ตอ้งทาํงาน  เพราะเก่ียวกบัการพกัผ่อน และการสังสรรค์
กบัผูอ่ื้น 
  1.6  เชาวปั์ญญากบัความพึงพอใจในการทาํงานนั้นข้ึนอยู่กบัสถานการณ์และลกัษณะ
งานท่ีทาํ 
  1.7  การศึกษากบัความพึงพอใจในการทาํงานข้ึนอยู่กบังานท่ีทาํเหมาะสมกบัความรู้ 
ความสามารถของเขาหรือไม่ 
  1.8  บุคลิกภาพกบัความพึงพอใจในการทาํงานนั้นข้ึนอยูท่ี่เคร่ืองมือวดับุคลิกภาพ 
  1.9  ระดบัเงินเดือนมีส่วนในการสร้างความพึงพอใจในการทาํงานมาก 
  1.10  แรงจูงใจในการทาํงาน  แรงจูงใจเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการของบุคคล 
  1.11  ความสนใจในงาน   บุคคลท่ีสนใจในงาน   และได้ทาํงานท่ีตนเองถนัดจะมี
ความสุข และพึงพอใจในการทาํงานมากกวา่บุคคลท่ีความสนใจไม่ไดอ้ยูท่ี่งาน 
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 2.  ปัจจัยด้านงาน มีองค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง ดังนี ้
  2.1  ลกัษณะงาน  ไดแ้ก่  ความน่าสนใจของงาน  ความทา้ทายของงาน  ความแปลกของ
งาน 
  2.2  ทกัษะในการทาํงาน  ความชาํนาญในงานท่ีทาํ  มกัจะตอ้งพิจารณาควบคู่ไปกบั
ลกัษณะงาน ฐานะทางอาชีพ ความรับผดิชอบ และเงินเดือนท่ีไดรั้บ  จึงจะเกิดความพึงพอใจในงาน 
  2.3  ฐานะทางวิชาชีพ แต่ละหน่วยงานใหค้วามสาํคญัของฐานะทางวิชาชีพแตกต่างกนัไป 
  2.4  ขนาดของหน่วยงาน  ความพึงพอใจในการทาํงานในหน่วยงานท่ีมีขนาดเล็ก        
จะดีกวา่หน่วยงานขนาดใหญ่ 
  2.5  ความห่างไกลของบา้นและท่ีทาํงาน การท่ีบา้นอยูห่่างไกลจากท่ีทาํงานเดินทางไม่
สะดวกตอ้งต่ืนแต่เชา้มืด รถติด และเหน็ดเหน่ือยจากการเดินทางมีผลต่อความพึงพอใจในการทาํงาน 
  2.6  สภาพทางภูมิศาสตร์ในแต่ละทอ้งถ่ิน แต่ละพื้นท่ีมีส่วนสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจใน
การทาํงาน 
  2.7  โครงสร้างของงาน หมายถึง ความชดัเจนของงานมีผลต่อความพึงพอใจใน  การ
ทาํงานมาก 
 3.  ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ 
  3.1  ความมั่นคงในงาน  ถือเป็นสวัสดิการอย่างหน่ึง  มีผลต่อความพึงพอใจใน              
การปฏิบติังาน 
  3.2  รายรับ  รายรับท่ีดีของพนกังานจะเยยีวยาโรคท่ีไม่พอใจในงานได ้
  3.3  ผลประโยชน์ การได้รับผลประโยชน์เป็นส่ิงชดเชย  และสร้างความพึงพอใจ         
ในงานได ้
  3.4  โอกาสกา้วหน้า  โอกาสท่ีจะมีความกา้วหน้าในการทาํงานมีความสาํคญั สําหรับ
อาชีพหลายอาชีพ 
  3.5  อาํนาจตามตาํแหน่งหน้าท่ี หมายถึง อาํนาจท่ีหน่วยงานมอบให้ตามตาํแหน่งเพ่ือ
ควบคุม สัง่การ ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือผูร่้วมงานใหป้ฏิบติังานท่ีมอบหมายใหส้าํเร็จ 
  3.6  สภาพการทํางาน   ความพึงพอใจในการทํางานมาจากสาเหตุของสภาพใน               
ท่ีทาํงาน 
  3.7  เพื่อนร่วมงาน ความสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างเพื่อนร่วมงานทาํให้คนเรามีความสุขใน
การทาํงาน 
  3.8  รับผดิชอบ พนกังานท่ีมีขวญัดีจะมีความรับผดิชอบในงานสูง 
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  3.9  การนิเทศงาน สําหรับพนักงานการสร้างความเขา้ใจท่ีดีระหว่างผูนิ้เทศงานและ
พนกังานจะเกิดบรรยากาศท่ีดีในการทาํงาน 
  3.10  การส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชา  ข่าวสารจากบริษทั หน่วยงานต่าง ๆ มีความหมาย 
และความสาํคญัสาํหรับผูป้ฏิบติังาน 
  3.11  ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร   พนักงานท่ีช่ืนชมความสามารถของผูบ้ริหารจะมี
ขวญัและกาํลงัใจในการทาํงานเป็นผลใหเ้กิดกาํลงัใจในการทาํงานดว้ย 
  3.12  ความเขา้ใจกนัระหว่างผูบ้ริหารกบัพนกังาน ความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัทาํใหพ้นกังานเกิด
ความพึงพอใจในการทาํงาน 
 ดงันั้น จากขอ้มูลท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้  ผูศึ้กษาสรุปไดว้่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการ
ทาํงานกป็ระกอบไปดว้ย ปัจจยั 3 ดา้น คือ 
 1.   ปัจจยัดา้นบุคคล  ไดแ้ก่  ประสบการณ์ในการทาํงาน  เพศ  จาํนวนสมาชิกในความรับผดิชอบ  
อาย ุ เวลาในการทาํงาน  เชาวปั์ญญา  การศึกษา  บุคลิกภาพ  ระดบัเงินเดือน แรงจูงใจในการทาํงาน  
และความสนใจในงาน  
 2.  ปัจจยัดา้นงาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน ทกัษะในการทาํงาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน 
ความห่างไกลของบา้นกบัท่ีทาํงาน สภาพทางภูมิศาสตร์ และโครงสร้างของงาน  
 3.  ปัจจยัดา้นการจดัการ  ไดแ้ก่  ความมัน่คงในงาน  รายรับ  ผลประโยชน์ โอกาสกา้วหนา้ 
อาํนาจตามตาํแหน่งหน้าท่ี สภาพการทาํงาน  เพื่อนร่วมงาน ความรับผิดชอบงาน  การนิเทศงาน       
การส่ือสาร ความศรัทธาในตวัผูบ้ริหาร และความสมัพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัพนกังาน 
 องค์ประกอบทีเ่กีย่วกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
 Herzberg Mausner & Snyderman (1959 : 110)  ตั้งสมมติฐานวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพอใจ
ในงานจะถูกแยก และทาํใหแ้ตกต่างไปจากปัจจยัท่ีนาํไปสู่ความไม่พอใจในงาน ทั้งน้ี โดยเฮอร์ซเบิร์ก
และคณะไดร่้วมกนัทาํวิจยัโดยวิธีสัมภาษณ์วิศวกร และสมุห์บญัชี จาํนวน 200 คน จากบริษทัต่าง ๆ     
9 แห่ง ในเมืองพิทสเบิร์ก มลรัฐพนซิลวาเนียเพื่อหาคาํตอบว่าประสบการณ์จากการทาํงานแบบใดท่ี
ทาํใหบุ้คคลเหล่านั้นเกิดทศันคติความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดี  และความรู้สึกท่ีมีต่อประสบการณ์แต่ละแบบ
นั้นไปในทางบวกหรือลบ  เม่ือได้คาํตอบแลว้เฮอร์ซเบิร์ก และคณะ ได้นํามาวิเคราะห์ และจัด
เรียงลาํดบัโดยแบ่งเป็นสองปัจจยั คือ ปัจจยัจูงใจและปัจจยัคํ้าจุน หรือปัจจยัสุขอนามยั ซ่ึงปัจจยัจูงใจ
เป็นปัจจยัท่ีนาํไปสู่ทศันคติในทางบวก เพราะทาํให้  เกิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมีลกัษณะ
สัมพนัธ์กบัเร่ืองของงานโดยตรง ในขณะท่ีปัจจยัคํ้าจุน เป็นปัจจยัท่ีป้องกนัไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจ
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ในการปฏิบติังาน ซ่ึงมีลกัษณะเป็นภาวะแวดลอ้ม หรือเป็นส่วนประกอบของงาน ปัจจยัน้ีอาจนาํไปสู่
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบติังานได ้
 ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) และปัจจัยคํา้จุน (Hygiene Factors)  ซ่ึงเฮอร์ซเบิร์กได้
อธิบายไวมี้รายละเอียด ดงัน้ี (Herzberg Mausner & Snyderman 1959 : 113 - 119) 
 1.  ปัจจัยจูงใจ (Motivator Factors) มี 6 ประการ คอื 
  1.1  ความสําเร็จในการทาํงาน (Achievement)  หมายถึง การท่ีบุคคลทาํงาน                
ตามความสามารถแห่งสติปัญญาไดอ้ย่างอิสระจนไดรั้บความสําเร็จเป็นอย่างดีเกิดความรู้สึกภูมิใจ 
และปลาบปล้ืมในผลสาํเร็จแห่งงานนั้น 
  1.2  การยอมรับนบัถือ  (Recognition)   หมายถึง  การไดรั้บการยอมรับจากผูบ้งัคบับญัชาจาก
เพื่อน  จากผูม้าขอรับคาํปรึกษา  หรือจากบุคคลในหน่วยงาน  ในรูปแบบของการยกยอ่งชมเชย 
แสดงความยนิดี  การใหก้าํลงัใจ  หรือการยอมรับในความสามารถ 
  1.3  ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ ทา้ทาย ตอ้งอาศยัความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์หรือเป็นงานท่ีมีสามารถทาํไดโ้ดยลาํพงัเพียงผูเ้ดียว 
  1.4  ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีไดรั้บมอบหมายให้
รับผดิชอบงาน  และมีอาํนาจในการรับผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
  1.5  ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง ผล หรือการมองเห็นการเปล่ียนแปลงใน
สถานภาพของบุคคลในสถานท่ีทาํงาน เช่น การไดรั้บการเล่ือนตาํแหน่ง และการมีโอกาสไดศึ้กษาหา
ความรู้เพิ่มเติม 
  1.6  โอกาสท่ีจะไดรั้บความเจริญรุ่งเรือง (Possibility of Growth)  หมายถึง  โอกาสท่ีจะ
ไดรั้บการแต่งตั้งเล่ือนตาํแหน่ง และประสบกบัความสาํเร็จ 
 2.  ปัจจัยคํา้จุน (Hygiene Factors) มี 10 ประการ คอื 
  2.1  นโยบาย และการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึงการ
จดัการ การบริหารงานขององคก์าร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์ารนั้น 
  2.2  การปกครองบงัคบับญัชา (Supervision-Technical) หมายถึง ความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการดาํเนินงาน ความยติุธรรมในการบริหาร 
  2.3  ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถึงการ
ติดต่อระหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนัและ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
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  2.4  สภาพการปฏิบติังาน (Working Conditions)  หมายถึง  สภาพทางกายภาพของงาน 
เช่น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทาํงาน รวมถึงลกัษณะสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่น อุปกรณ์ หรือ
เคร่ืองมือต่าง ๆ 
  2.5  เงินเดือน (Salary) หมายถึง รายได ้ค่าจา้งประจาํเดือนท่ีเป็นธรรม ซ่ึงบุคคลไดรั้บ
อนัเป็นผลตอบแทนจากการทาํงานของบุคคลนั้น หากบุคคลไดรั้บเงินเดือนท่ีเป็นธรรมจะส่งผลต่อ
การเพิ่มผลผลิต มีความพึงพอใจในงานท่ีทาํ และมีผลต่อความภกัดีกบับริษทั 
  2.6  ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  (Interpersonal Relations - Peers)  หมายถึง            
การติดต่อระหว่างบุคคลกบัเพื่อนร่วมงานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถทาํงานร่วมกนั
และเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั 
  2.7  ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal Life) หมายถึง  ความรู้สึกท่ีดี  หรือไม่ดีในชีวิต
ส่วนตวัซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัการทาํงาน 
  2.8  ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations-Subordinates) หมายถึง 
การท่ีบุคคลต่างระดบัสามารถทาํงานร่วมกนั มีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 
  2.9  สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนบัถือของสังคมมี
เกียรติ และมีศกัด์ิศรี 
  2.10  ความมัน่คง และปลอดภยัในการปฏิบติังาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึก
ของบุคลากรท่ีมีต่อความมัน่คงในงาน  ความยัง่ยนืในอาชีพ  หรือความมัน่คงขององคก์าร 
  ดงันั้น จึงสรุปทฤษฎีของเฮอร์ซเบิร์ก ไดว้่า องคป์ระกอบในดา้นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความ
พึงพอใจเท่านั้น ท่ีจะนาํมาสู่ความพึงพอใจทางบวกในการทาํงานของคน 
  ปัจจยัคํ้าจุน ไม่ใช่เป็นส่ิงจูงใจท่ีจะทาํให้ผลผลิตเพิ่มข้ึน แต่จะเป็นขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้
เพื่อป้องกนัไม่ใหค้นเกิดความไม่พอใจในการทาํงานเท่านั้นเอง การคน้พบท่ีสาํคญัจากการศึกษาของ
เฮอร์ซเบิร์ก  คือ  ปัจจยัท่ีเรียกวา่ ปัจจยัคํ้าจุนนั้นจะมีผลกระทบต่อความไม่พอใจในงานท่ีทาํ และปัจจยัจูงใจ
จะมีผลกระทบต่อความพอใจในงานท่ีทาํ กล่าวคือ ปัจจยัคํ้าจุนยอ่มจะเป็นเหตุท่ีทาํให้คนเกิดความไม่พอใจ
ในงานท่ีทาํ  ทั้งน้ีปัจจยัคํ้าจุนเป็นเพียงขอ้กาํหนดเบ้ืองตน้เพื่อป้องกนัไม่ใหค้นไม่พอใจงานท่ีทาํเท่านั้น 
ส่วนปัจจยัจูงใจก็ไม่ไดเ้ป็นปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุท่ีทาํให้คนเกิดความพอใจในงานท่ีทาํ   แต่เป็นปัจจยัท่ี
กระตุ้น หรือจูงใจคนให้เกิดความพอใจในงานท่ีทาํเท่านั้ น  ดังนั้ น  ข้อสมมติฐานท่ีสําคัญของ                
เฮอร์ซเบิร์ก กคื็อ ความพอใจในงานท่ีทาํจะเป็นส่ิงจูงใจในการปฏิบติังาน 
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 อารี  เพชรผดุ (2530 : 60 - 62) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจใน            
การปฏิบติังานแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 
  1.  องค์ประกอบด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ดงัน้ี 
   1.1  ส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และการเมือง ทุกคนย่อมมีความแตกต่างกัน  
เพราะส่ิงแวดลอ้ม  และประสบการณ์ท่ีต่างกนั   ซ่ึงจะนําไปสู่ความแตกต่างทางด้านเจตคติ และ
ค่านิยมในขณะเดียวกันบุคคลท่ีมาจากส่ิงแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรม  เศรษฐกิจ  และการเมือง            
ท่ีแตกต่างกนั กย็อ่มทาํใหมี้ความพึงพอใจในการปฏิบติังานแตกต่างกนั 
   1.2  ลักษณะของอาชีพ อาชีพแต่ละอย่างมีลักษณะเฉพาะท่ีทาํให้บุคคลมีความ          
พึงพอใจ ต่างกนั   อาชีพท่ีตรงกบัวิชาชีพท่ีผูป้ฏิบติัไดศึ้กษาเล่าเรียนมาจะสร้างความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานมากกวา่อาชีพท่ีไม่ตรงกบัวิชาท่ีเรียนมา 
   1.3  ส่ิงแวดล้อมในองค์การ  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมีผลมาจาก
ส่ิงแวดลอ้มในองคก์าร ไดแ้ก่ ขนาดองคก์าร ลกัษณะการจดัองคก์าร การบริหารองคก์าร การตดัสินใจ
ของผูบ้ริหาร ตลอดจนการทาํงานเป็นทีม 
   1.4  งาน และส่ิงแวดลอ้ม  จากการสาํรวจ และการวิจยัเก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีจะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผูป้ฏิบติั   ปรากฏว่า งาน และส่ิงแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดความพึงพอใจ                  
มีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
    1.4.1  เป็นงานท่ีไดใ้ชค้วามรู้ ความสามารถ 
    1.4.2  เป็นงานท่ีทาํใหมี้โอกาสเรียนรู้ส่ิงใหม่ ๆ 
    1.4.3  เป็นงานท่ีทาํใหเ้กิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
    1.4.4  เป็นงานท่ีทาํใหเ้กิดความทา้ทาย 
  2.   องค์ประกอบส่วนบุคคล คือ ลกัษณะเฉพาะของบุคคลท่ีจะก่อใหเ้กิดความพึงพอใจใน
การทาํงาน ไดแ้ก่ ความสามารถ  และลกัษณะบุคลิกภาพ 
   2.1  ทฤษฎเีกีย่วกบัการเสริมสร้างความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
   การศึกษาความพึงพอใจในงานท่ีเป็นระบบ และมีการศึกษากนัอย่างกวา้งขวาง
ก่อนทศวรรษ 1930  เทยเ์ลอร์ (Taylor) ผูซ่ึ้งไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นบิดาของการจดัการทางวิทยาศาสตร์ 
พบว่า การจดัการทางกายภาพ  เช่น สภาพการทาํงาน และรายไดเ้ป็นปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อทศันคติ 
และผลผลิตของคนงาน คนงานท่ียอมรับปรัชญาการจดัการแบบวิทยาศาสตร์จะเป็นผูท่ี้มีรายไดสู้ง 
เน่ืองจากความพยายามของเขาจะไดรั้บความพึงพอใจ และจะมีผลผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน อีกทั้งการศึกษา           
ความพึงพอใจในงานอยา่งเป็นทางการเร่ิมข้ึนในทศวรรษท่ี 1930  โดยการศึกษาท่ีเรียกว่า Hawthorne 
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Studies ท่ียอมรับในทฤษฎีมนุษยนิยม มองเห็นมนุษยเ์ป็นมนุษยไ์ม่ใช่เคร่ืองจกัรอยา่งทฤษฎีการจดัการ
ทางวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่นั้นมาการศึกษาความพึงพอใจก็เป็นไปอยา่งกวา้งขวาง สาเหตุท่ีความพึงพอใจ
ในงานไดรั้บความสนใจมาก  เพราะนกัทฤษฎี และนกับริหารเช่ือว่าคนงานมีความสุขจะสามารถให้
ผลผลิตที่มากกว่า  ยิ ่งกว่านั้นการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในงานยงัเกี่ยวขอ้งกบัคุณภาพชีวิต                    
ในการทาํงานอีกดว้ย   (อา้งถึงใน บณัฑิตแท่นพิทกัษ,์ 2540 : 34) 
 นอกจากนั้นยงัมีการใชท้ฤษฎีความตอ้งการ และทฤษฎีแรงจูงใจ ศึกษาความพึงพอใจใน
งานอย่างกวา้งขวาง   ซ่ึงทฤษฎีความตอ้งการ และทฤษฎีแรงจูงใจท่ีสาํคญัท่ีนกัวิจยันาํมาใชศึ้กษา
ความพึงพอใจในงาน ดงัน้ี 
 1.  ทฤษฎีความต้องการของเมอร์เรย์ (Henry A. Murray) เมอร์เรย ์ไดเ้สนอแนวคิดทฤษฎี
ความตอ้งการว่า  ความตอ้งการเป็นการเรียนรู้มากกว่าเป็นไปโดยธรรมชาติ และจะถูกกระตุน้จาก
สภาวะแวดลอ้มภายนอก เช่น คนท่ีมีความตอ้งการสัมพนัธภาพ (need for affiliation) สูง ก็จะดาํเนิน
ตามความตอ้งการดว้ยการสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน ๆ เม่ือมีสภาวะแวดลอ้มเหมาะสม ลกัษณะน้ีเป็นความ
ตอ้งการท่ีปรากฏอย่างชดัเจน  ถา้ความตอ้งการไม่มีสัญญาณกระตุน้ก็จะเป็นความตอ้งการแฝงอยู่
ภายใน หรือไม่มีการกระทาํ  เมอร์เรยเ์ช่ือว่าความตอ้งการเป็นพื้นฐานท่ีจะทาํให้เกิดแรงขบั หรือ
แรงจูงใจท่ีส่งผลใหมี้พฤติกรรมไปในทิศทางท่ีจะนาํไปสู่เป้าหมาย (Mitchell and Larson, 1987, PP. 178) 
 

 
 
 

 
ภาพที ่ 2.1  แสดงความเก่ียวขอ้งระหวา่งแรงจูงใจ และพฤติกรรม 
ท่ีมา : (Mitchell and Larson, 1987 : PP. 178) 
 เมอร์เรย ์ไดร้ะบุความตอ้งการของมนุษย ์ทั้งในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัมนุษยเ์องและส่วนท่ี
เก่ียวกบัการปฏิสมัพนัธ์กบัสภาวะแวดลอ้มของมนุษย ์โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
 1. กลุ่มความตอ้งการขั้นตน้ หรือความตอ้งการทางกายภาพ  เช่น ความตอ้งการอาหารนํ้ า   
เพศ   ขบัถ่าย   เป็นตน้ 
 2. กลุ่มความตอ้งการขั้นท่ีสอง  หรือความตอ้งการทางจิต  เช่น  ความตอ้งการสัมฤทธิผลกา้วร้าว  
สมัพนัธภาพ  อาํนาจ  อิทธิพล  คลอ้ยตาม  เป็นตวัของตวัเอง  เป็นตน้ 
 

ความต้องการ แรงจูงใจ พฤติกรรม 
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 2.   ทฤษฎีลาํดับความต้องการของมาสโลว์  (Maslow’s Need  Hierachy  Theory)  มาสโลวเ์ช่ือว่า
บุคคลมีความสามารถในทางบวกท่ีจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตของตนและมีความแตกต่าง ระหวา่งบุคคล
ท่ีสมบูรณ์ (healthy) กบับุคคลท่ีไม่สมบูรณ์ (unhealthy) ทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมของมนุษยข์องมาส
โลวไ์ดม้าจากการนาํประสบการณ์การเป็นนกัจิตวิทยา และผูใ้หค้าํปรึกษามาเป็นพื้นฐานในการเสนอ
ทฤษฎีท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมของมนุษยว์่า จะมีความตอ้งการเป็นลาํดบั 5 ขั้น  จากขั้นตํ่าสุดไปสู่ขั้น
สูงสุด ดงัน้ี 
  2.1   ความตอ้งการดา้นร่างกาย  (physiological needs)  ความตอ้งการขั้นน้ีเป็น  ความตอ้งการ
พื้นฐานท่ีสาํคญัท่ีสุด เพ่ือใหด้าํรงชีวิตอยูไ่ด ้เช่น ความตอ้งการปัจจยัส่ี ความตอ้งการทางเพศ 
  2.2  ความตอ้งการความปลอดภยั (safety and security needs)     เม่ือไดรั้บการตอบสนองความ
ตอ้งการทางร่างกายจนเป็นท่ีพอใจแลว้ก็จะเกิดความตอ้งการความปลอดภยั  และความมัน่คงตามมาซ่ึง
ความปลอดภยั  และความมัน่คงทางร่างกาย  เช่น  ตอ้งการไดรั้บความคุม้ครอง  ปกป้อง  ตอ้งการกฎ 
ระเบียบ และกฎหมาย เป็นตน้   และความปลอดภยัและมัน่คงทางเศรษฐกิจ เช่น ตอ้งการทาํงานท่ีมี
ความมัน่คงและปลอดภยั ตอ้งการมีเสถียรภาพในงานท่ีทาํ  เป็นตน้ 
  2.3  ความตอ้งการทางสังคม (social needs) เร่ิมแรกมาสโลวเ์สนอว่าเป็นความตอ้งการความรัก 
และการมีส่วนร่วมในสังคม ต่อมาไดร้วมเอาความรู้สึกตอ้งการมิตรภาพ ตอ้งการมีสัมพนัธภาพกบัเพื่อน 
กบัสามีภรรยา และกบับุตรหลานเขา้มาดว้ย ความตอ้งการขั้นน้ีเป็นความตอ้งการท่ีจะเป็นผูใ้ห้ และ
ผูรั้บจากสังคม   ซ่ึงมาสโลวเ์ห็นวา่สามารถทาํใหเ้กิดผลต่อเน่ืองไปถึงการปรับตวัท่ีไม่ดีในสงัคมได ้
  2.4  ความตอ้งการยอมรับนบัถือ  (esteem needs)  เป็นความตอ้งการเกียรติยศ ช่ือเสียง  
การยอมรับนบัถือจากคนอ่ืน  และความตอ้งการการยอมรับนบัถือตนเอง   เครสซีและมวัร์ (Cressey 
and Moore, 1984 : PP. 128) อธิบายวา่ ความตอ้งการยอมรับนบัถือแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
   2.4.1  ความตอ้งการยอมรับนบัถือภายในตน เช่น ความตอ้งการสัมฤทธิผล ความ
ตอ้งการมีความสามารถ (competence) ความภาคภูมิใจในคุณภาพของงานที่ทาํจะช่วยให้เกิด          
การยอมรับนบัถือในตนเองมากข้ึน 
   2.4.2  การยอมรับนบัถือตนเองภายนอก  เช่น ความมีช่ือเสียง ความมีสถานภาพ ความมี
เกียรติยศ   การไดร้ับความสนใจ   การมีผู อื้ ่นยอมทําตาม   การไดร้ับการยอมรับจากผู อื้ ่น                     
ในประเภทน้ีอาจทาํให้ผูที้่มีความตอ้งการการยอมรับนับถือสูงมีลกัษณะตอ้งข้ึน หรือพึ่งพา 
(dependent) ผูอ่ื้นทาํให้ไม่เป็นตวัของตวัเอง  ในบางสถานการณ์อาจนาํไปสู่ความขดัแยง้ระหว่าง          
การกระทาํตามความคิดของตนกบัการท่ีจะไดรั้บการยอมรับจากผูอ่ื้น 
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  2.5 ความตอ้งการความสาํเร็จสูงสุดแห่งตน  (self - actualization needs) เป็น           
ความตอ้งการพฒันาตนเองตามศกัยภาพสูงสุดไดแ้สดงออกซ่ึงทกัษะ  และความเป็นเลิศในบางส่ิงบางอยา่ง
ท่ีตนมี และมีอารมณ์    ซ่ึงแสดงออกถึงบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ์  ความตอ้งการความสาํเร็จสูงสุดแห่งตน
เป็นกระบวนการท่ีไม่มีการส้ินสุด นัน่คือ เม่ือมีความรู้สึก (sense)  วา่ตนถึงจุดหมายปลายทาง    สุดทา้ย 
(ultimate goal) แลว้ก็จะมีเป้าหมายต่อไปเร่ือย ๆ ตามศกัยภาพของตน   งานของมาสโลวใ์นระยะ
ต่อมาไดอ้ธิบายว่าความตอ้งการความสาํเร็จสูงสุดแห่งตนไม่อาจอธิบายไดอ้ย่างสมบูรณ์เพียงพอ
เหมือนกบัความตอ้งการขั้นอ่ืน ๆ เพราะความตอ้งการความสําเร็จสูงสุดแห่งตนมีแนวโน้มว่าบุคคล      
จะมีศกัยภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมความสาํเร็จแห่งตนเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 2.2   แสดงลาํดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์    
ท่ีมา : (Herzberg, 1959 : PP. 253) 

 
 

                    ความต้องการ 
                ความสําเร็จในชีวติ 
              (Self- actualization) 

 

      ความภาคภูมิใจในตนเอง 
      (Esteem Needs) 

ความต้องการการยอมรับจากสังคม 
(Social Needs) 

ความต้องการความปลอดภัยและความมั่นคง 
             (Security or Safety Needs) 

                  ความต้องการทางร่างกาย  (Physiological Needs) 
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 3.  ทฤษฎกีารจูงใจของแอลเดอร์เฟอร์ (Clayton P. Alderfer) 
 Alderfer (1969 : PP. 258) ไดเ้สนอทฤษฎี ERG โดยอาศยัพื้นฐานมาจากทฤษฎีของมาสโลว ์ 
และจากการศึกษาวิจยัและเชิงประจกัษ ์ แอลเดอร์เฟอร์ ไดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยอ์อกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ 
  3.1  ความตอ้งการดาํรงชีวิต (existence needs) หรือ E ความตอ้งการในกลุ่มน้ีจะเก่ียวขอ้งกบั
ความตอ้งการทางร่างกาย  และปัจจยัที่จาํเป็นสาํหรับการดาํรงชีวิต  ซ่ึงเทียบไดก้บัความตอ้งการ
ทางร่างกาย และความตอ้งการความปลอดภยั และความมัน่คงตามทฤษฎีของมาสโลว ์
  3.2  ความตอ้งการสัมพนัธ์ (relatedness needs) หรือ R เป็นความตอ้งการทางสังคมท่ี
จะมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ  เช่น สมาชิกในครอบครัว  เพ่ือนฝงู  เพื่อนร่วมงาน และคนท่ีตอ้งการ
ความสาํเร็จสูงสุดแห่งตน (การพฒันาตนตามศกัยภาพ) ความตอ้งการการยอมรับนบัถือ (เกียรติยศ 
ช่ือเสียง  การยอมรับจากผูอ่ื้น) ความตอ้งการทางสังคม (ความรัก  การมีส่วนร่วม  สัมพนัธภาพกบัผูอ่ื้น) 
ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง (ความปลอดภยัทางร่างกาย  ความมัน่คงทางเศรษฐกิจ) 
ความตอ้งการทางร่างกาย  (อากาศ  อาหาร  นํ้า  นอนหลบั  เพศ  ท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ) ตอ้งการจะมีความสัมพนัธ์ดว้ย 
ความตอ้งการกลุ่มน้ีเทียบไดก้บัความตอ้งการสังคม และความตอ้งการการยอมรับนบัถือตามทฤษฎี
ของมาสโลว ์
  3.3  ความตอ้งการเจริญกา้วหนา้ (growth needs) หรือ G เป็นความตอ้งการท่ีจะ
พฒันาตนตามศกัยภาพสูงสุดเทียบไดก้บัความตอ้งการความสาํเร็จสูงสุดแห่งตน  และความตอ้งการ
ยอมรับนบัถือในตนเองตามทฤษฎีของมาสโลว ์
 4.  ทฤษฎสีองปัจจัย หรือทฤษฎแีรงจูงใจของเฮอร์ซเบอร์ก (Herzberg) 
 Herzberg, (1959 : PP. 89) ไดท้าํการวิจยัเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีของเขาท่ีว่ามนุษยมี์ความปรารถนา                   
2 ประการ  
 ประการหน่ึง คือ ความปรารถนาท่ีจะขจดัทุกขท์างร่างกายทั้งหลายให้หมดไป เช่น ความ
หิว  ความเดือดร้อนทางสุขภาพ  และความทารุณของดินฟ้าอากาศ    
 ประการท่ีสอง  คือ  ความปรารถนาในความสุขทางใจ เช่น ความภาคภูมิใจในความสาํเร็จของ
งาน  การเป็นท่ียอมรับนบัถือของคนทัว่ไป ชีวิตท่ีเจริญกา้วหนา้ เป็นตน้ ตวัอยา่งประชากรท่ีใชใ้นการ
วิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย วิศวกร และนกับญัชีของบริษทัแห่งหน่ึงท่ีเมืองพิทส์เบอร์ก จาํนวน 200  คน 
เพ่ือจะหาคาํตอบว่า สถานการณ์อย่างไรท่ีทาํให้วิศวกร และนกับญัชีมีความพอใจในการทาํงานมาก
ข้ึนหรือน้อยลง และถามความคิดเห็นของประชากรเก่ียวกบัสถานการณ์ท่ีทาํให้เขามีความรู้สึกท่ีดี  
และไม่ดีต่องานของเขา และผูส้ัมภาษณ์ยงัให้วิศวกร และนกับญัชีตอบดว้ยความรู้สึกพอใจ และไม่
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พอใจในงานนั้น ๆ มีผลถึงการปฏิบติังาน  ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล และความเป็นอยู่ของตน
หรือไม่ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบท่ีทาํให้เกิดความพึงพอใจในงานแตกต่างกัน  และไม่มี
ความสัมพนัธ์กนัเลย  องคป์ระกอบท่ีทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในงานนั้นมีลกัษณะสัมพนัธ์กบัเร่ืองของ
งานโดยตรง เรียกว่า ปัจจยัจูงใจ หรือปัจจยักระตุน้(satisfaction or motivation factors) ขณะเดียวกนั
องคป์ระกอบซ่ึงมกัจะนาํมา  ซ่ึงความไม่พอใจในงาน และมีหนา้ท่ีบาํรุงรักษา หรือป้องกนัไม่ให้เกิด
การทอ้ถอย ไม่อยากทาํงาน เรียกวา่ ปัจจยัคํ้าจุน หรือปัจจยับาํรุงรักษา (dissatisfies or hygiene factors) 
ดงัตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที ่2.1  แสดงปัจจยัท่ีสร้างความพึงพอใจ  และความไม่พึงพอใจในการทาํงาน 

ปัจจัยทีส่ร้างความพงึพอใจ ปัจจัยทีส่ร้างความไม่พงึพอใจ 

(satisfiers or motivator factors) (dissatisfies or hygiene factors) 

     1.  ความสาํเร็จ      1.  เงินเดือน 

     2.  การไดรั้บการยอมรับนบัถือ      2.  ความเป็นไปไดท่ี้จะเจริญในงาน 

               3.  ลกัษณะของงาน 
     3.  ความสมัพนัธ์กบั 
          ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

     4.  ความรับผดิชอบ      4.  ความสมัพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา 

     5.  ความกา้วหนา้      5.  ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน 

       6.  สถานภาพ 

       7.  การนิเทศงาน 

       8.  นโยบายขององคก์าร 

       9.  เง่ือนไขของงาน 

       10.  ชีวิตส่วนตวั 

       11.  ความมัน่คงในงาน 
ท่ีมา : (Herzberg, 1959 : PP. 258) 
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 เฮอร์ซเบอร์ก ไดอ้ธิบายทฤษฎีสองปัจจยัไว ้ดงัน้ี 
 1.  ปัจจยัจูงใจ (motivator factors) เป็นปัจจยัภายในตวับุคคล (intrinsic) เป็นส่ิงท่ีอยูใ่น
ความรู้สึกนึกคิด หรือในจิตใจของแต่ละบุคคลท่ีจะกระตุน้ใหผู้ท่ี้ทาํงานมีความรู้สึกในดา้นดีมีความพงึพอใจ
ในการทาํงาน การขาดปัจจยัเหล่าน้ีมิไดเ้ป็นส่ิงท่ีทาํให้เกิดความไม่พึงพอใจแก่ผูท่ี้ทาํงานแต่อยา่งใด 
แต่การมีปัจจยัเหล่าน้ีจะช่วยเป็นส่ิงจูงใจใหเ้ขาทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และมีผลต่อความพึงพอใจ
ในงานท่ีทาํ จากตารางขา้งตน้ เฮอร์ซเบอร์ก ไดเ้สนอปัจจยัดา้นน้ีไว ้5 ประการ คือ  1. ความสาํเร็จของงาน 
2. การไดรั้บการยอมรับนบัถือ 3. ลกัษณะของงาน 4. ความรับผดิชอบ และ 5. ความกา้วหนา้ในหนา้ท่ี
การงาน   
 2.  ปัจจยัเก้ือหนุน (hygiene factors) เป็นปัจจยัภายนอก (extrinsic) เช่น นโยบายของ
องคก์าร และการบริหาร การนิเทศ เงินรายได ้สภาพการทาํงาน เป็นตน้ ปัจจยัเหล่าน้ีมิไดเ้ป็นส่ิงจูงใจ
ในการทาํงาน  แต่ถา้ขาด หรือไม่มีปัจจยัเหล่าน้ีจะก่อให้เกิดความไม่พอใจแก่ผูท่ี้ทาํงาน  และส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพในการทาํงานได ้    เฮอร์ซเบอร์กไดเ้สนอปัจจยัดา้นน้ีไวท้ั้งส้ิน 11 ประการ           
คือ 1. เงินเดือน  2. ความเป็นไปไดท่ี้จะเจริญในงาน  3. ความสัมพนัธ์กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา                         
4.   ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา   5.   ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  6.   สถานภาพ  7.  การนิเทศงาน  
8.  นโยบายขององคก์าร  9.  เง่ือนไขของงาน  10.  ชีวิตส่วนตวั   และ 11.  ความมัน่คงในงาน 
 พยอม วงศส์ารศรี (2537 : 66 - 67) ไดน้าํทฤษฎีของเฮอร์ซเบอร์กมาสรุปเป็นแผนภาพ
ประกอบไปดว้ยปัจจยัจูงใจ 5 ประการ  และปัจจยัเก้ือหนุน 5 ประการ ดงัน้ี 
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ภาพที ่ 2.3 แสดงปัจจยัจูงใจ 5 ประการ และปัจจยัเก้ือหนุน 5 ประการ 
ท่ีมา : (พยอม วงศส์ารศรี, 2537 : 66 - 67) 
 5.  ทฤษฎีเอ็กซ์ (X Theory) และทฤษฎีวาย (Y Theory) ของแมคเกรเกอร์ (Douglas 
McGregor) แมคเกรเกอร์ (McGregor, 1960 : PP. 33 - 48) ไดเ้ปรียบเทียบใหเ้ห็นสมมติฐานเก่ียวกบั
พฤติกรรมในการทาํงานของมนุษย ์ ตามทศันะของผูบ้ริหารตามท่ีปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  เพื่อท่ีจะ
ใชเ้ป็นส่ิงกาํหนดแบบของความเป็นผูน้าํ โดยตั้งทฤษฎี X และทฤษฎี Y ดงัน้ี 
  ทฤษฎ ีX มีรายละเอยีด ดังนี ้
  1.  ปกติบุคคลไม่ชอบทาํงาน ถา้มีโอกาสกจ็ะหลบ หรือหลีกเล่ียงงาน 
  2. เพราะบุคคลมีนิสัยไม่ชอบทํางาน  จึงต้องถูกบังคับ  ควบคุม  สั่งการ  และ                    
มีบทลงโทษไว ้ เพื่อท่ีจะใหบุ้คคลเหล่านั้นเกิดความพยามท่ีจะทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร 
  3.  โดยทัว่ไปบุคคลชอบใหมี้การแนะนาํ   แต่พยายามหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ และ
มีความทะเยอทะยานนอ้ยมาก แต่ตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัเหนือส่ิงอ่ืนใด 
  ทฤษฎ ีY มีรายละเอยีด ดังนี ้
  1.  การใชพ้ลงักาย  และพลงัสมองในการทาํงาน   เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
เช่นเดียวกบัการเล่นกีฬา  และพกัผอ่น 

- ลด (รักษา) ความไม่พึงพอใจใหอ้ยู ่
            ในระดบัท่ีเหมาะสม 

กระตุน้ใหเ้กิดความพึงพอใจ + 

เพิ่มความพึงพอใจในงาน 
เพิ่มผลผลิตสูงข้ึน 

ลดความคบัขอ้ง 
ลดความรู้สึกกดดนัต่าง ๆ 

ปัจจัยจูงใจ 
- ความสาํเร็จ 
- การยอมรับ 
- งานท่ีทาํ 
- ความรับผดิชอบ 
- ความกา้วหนา้ 

ปัจจัยเกือ้หนุน 
- นโยบายขององคก์าร 
- สภาพการทาํงาน 
- ความสมัพนัธ์ระหวา่ง    
  บุคคล 
- ค่าจา้ง, เงินเดือน 

องค์การ 
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  2.  การควบคุม  และการลงโทษ   ไม่ใช่วิธีเดียวท่ีทาํให้เกิดความพยายามทาํงานเพื่อบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร    แต่บุคคลจะกาํหนดทิศทาง และควบคุมตนเองในการปฏิบติัภารกิจตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 
  3.  การรับผดิชอบต่อเป้าหมายขององคก์ารเป็นส่ิงท่ีตอ้งทาํ   เพื่อใหไ้ดผ้ลตอบแทนท่ี
เป็นผลลพัธ์ 
  4.  สภาพของบุคคลทัว่ ๆ ไปเรียนรู้ส่ิงต่าง ๆ ภายใตส้ภาวการณ์อนัเหมาะสม  ซ่ึงไม่
เพียงพอแต่อยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ียอมรับได ้  และจะตอ้งมีความรับผดิชอบดว้ย 
  5.  ประสิทธิภาพกบัการคิดวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค ์มีอยูใ่นตวับุคคลทุกคนเป็น
ส่วนใหญ่ 
  6.  ภายใตส้ภาพชีวิตของสังคมอุตสาหกรรมสมยัใหม่  ความสามารถทางสติปัญญา
ของบุคคลเป็นส่ิงจาํเป็น 
 6.  ทฤษฎีความต้องการของแมคคลแีลนด์ (McClelland’s Achievement Motivation Theory) ตาม
แนวทางทฤษฎีแมคเคลแลนด ์ไดจ้าํแนกความตอ้งการของบุคคลไว ้3 ประเภท คือ 
  1.  ความตอ้งการสัมฤทธิผล (need for achievement) คือ ความตอ้งการความสาํเร็จใน
ส่ิงท่ีตนมุ่งหวงั   โดยบุคคลจะมีแรงจูงใจในการทาํงานให้บรรลุความสาํเร็จโดยท่ีเห็นว่างานนั้นไม่
ยากลาํบากเกินไปกว่าความสามารถท่ีบุคคลนั้นจะกระทาํได้ และมีแรงจูงใจในการแสวงหา                
ความพึงพอใจจากความสาํเร็จในงานนนั้นดว้ย 
  2.  ความตอ้งการความสัมพนัธ์ (need for relation) คือ ความตอ้งการท่ีจะร่วมมือกนั การ
มีความผกูพนัในทางบวกต่อกนัของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป ความอบอุ่นในมิตรภาพท่ีมีต่อกนัและ
ยงัรวมถึงความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีมีต่อบุคคลอ่ืนดว้ย  เช่น  ความชอบพอ  ความปรารถนาท่ีจะไดรั้บ             
การยกโทษจากบุคคลอ่ืนเม่ือกระทาํผดิ   เป็นตน้ 
  3.  ความตอ้งการอาํนาจบารมี (need for power) คือ ความตอ้งการท่ีจะมีอิทธิพลเหนือบุคคล
อ่ืน รวมถึงการท่ีบุคคลแสดงออกซ่ึงความรู้สึกต่าง ๆ ต่อการมีอิทธิพลเหนือสถานการณ์เหล่านั้นดว้ย  
เป็นตน้ว่าการแสดงความพอใจเม่ือไดรั้บชยัชนะ หรือการแสดงความโกรธเม่ือผดิหวงันอกจากนั้นยงั
ไดแ้ก่  ความตอ้งการในการใชอิ้ทธิพลในการปฏิบติังาน เช่น การใหข้อ้คิดเห็นขอ้เสนอแนะ  การใช้
อาํนาจบงัคบับญัชา การแสวงหาความเช่ือถือ และการใชอิ้ทธิพลในการลงโทษเป็นตน้  
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 จากแนวทฤษฎีน้ีเป็นการช้ีให้เห็นความแตกต่างของระดับความตอ้งการของผูบ้ริหาร       
ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงกบัผูป้ฏิบติังานระดบัตน้  แกนนอน (Gannon , 1982 : P. 335)  กล่าวว่าความตอ้งการสัมฤทธิผล
ถือว่ามีความจาํเป็นสาํหรับผูป้ฏิบติังานระดบัตน้ ซ่ึงมีความคาดหวงัต่อการท่ีจะไดรั้บส่ิงตอบแทนจาก
ผลงานท่ีไดท้าํไปแลว้  แต่สาํหรับระดบัผูบ้ริหารแลว้ความตอ้งการอาํนาจบารมีเป็นความตอ้งการท่ีสูง
กวา่ความตอ้งการความสมัฤทธิผล  และความตอ้งการความผกูพนั 
 ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ศึกษาหลกัการแนวคิด  และทฤษฎีเก่ียวกับ              
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานหลาย ๆ ทฤษฎี โดยไดอ้าศยัทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์  ทฤษฎี          
ความพึงพอใจของเฮอร์ซเบิร์ก  ทฤษฎีแรงจูงใจของแมคเคลแลนด ์  ทฤษฎี ERG ของเอลเดอร์เฟอร์ 
และทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร์ แลว้ปรับแนวความคิดในเร่ืองแรงจูงใจใหส้อดคลอ้งและ
ครอบคลุมการปฏิบติังานท่ีเป็นจริง  เช่น  ในระดบัสถานีตาํรวจ แบ่งเป็น 7 ดา้น  คือ 
  1.  ดา้นลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 
  2.  ดา้นความกา้วหนา้ 
  3.  ดา้นผลประโยชน์ตอบแทน 
  4.  ดา้นความพร้อมของเคร่ืองมือในการปฏิบติังาน 
  5.  ดา้นการยอมรับทางสงัคม 
  6.  ดา้นความมัน่คงในอาชีพ 
  7.  ดา้นความตอ้งการอาํนาจบารมี 
 
2.2  แม่บทการบัญชี (อ้างองิ : แม่บทการบัญชี ฉบับที ่1 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง การนําเสนองบการเงิน) 
 งบการเงินท่ีกิจการต่าง ๆ  ในประเทศจดัทาํข้ึน  เพื่อนาํเสนอต่อผูใ้ชง้บการเงินท่ีเป็นบุคคลภายนอก
อาจมีความแตกต่างจากงบการเงินของประเทศอ่ืน เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มทางสังคม เศรษฐกิจ   และ
กฎหมายท่ีแตกต่างกนั   แมว้่างบการเงินในแต่ละประเทศเหล่านั้นอาจมีส่วนคลา้ยคลึงกนัอยู่บา้ง                   
แต่กย็งัคงมีความแตกต่าง  ซ่ึงอาจเป็นผลมาจากความหลากหลายของสถานการณ์ดา้นสงัคม  เศรษฐกิจ 
และกฎหมาย  อีกทั้งแต่ละประเทศอาจกาํหนดมาตรฐานการบญัชีในประเทศของตน   เพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินท่ีแตกต่างกนั  ความแตกต่างของสภาพแวดลอ้มดงักล่าวทาํใหก้ารให้
คาํนิยามขององคป์ระกอบในงบการเงินมีความหลากหลาย ตวัอยา่งเช่น สินทรัพย ์หน้ีสิน ส่วนของเจา้ของ 
รายได ้ และค่าใชจ่้าย   นอกจากน้ียงัทาํใหเ้กิดความแตกต่างของเกณฑก์ารรับรู้  และวิธีการวดัมูลค่า
รายการต่าง ๆ ในงบการเงิน ซ่ึงมีผลกระทบไปถึงขอบเขตของงบการเงิน และการเปิดเผยหมายเหตุประกอบ
งบการเงินอีกดว้ย  คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีไดพ้ยายามลดความแตกต่างน้ี  โดยการทาํให้
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ขอ้กาํหนดในมาตรฐานการบญัชี   และวิธีการท่ีใชเ้ก่ียวกบัการจดัทาํ และนาํเสนองบการเงินเป็นไป
ในทางเดียวกนั   ซ่ึงคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีเช่ือว่าวิธีการท่ีดีท่ีสุดท่ีทาํให้งบการเงิน
เป็นไปในทางเดียวกนั คือ การมุ่งไปท่ีการจดัทาํงบการเงินซ่ึงใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจ 
เชิงเศรษฐกิจ    คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีเช่ือวา่งบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อ 
  2.2.1  วตัถุประสงค์ 
  สามารถตอบสนองความต้องการโดยทัว่ไปของผูใ้ช้งบการเงินส่วนใหญ่  
เน่ืองจากผูใ้ชง้บการเงินเกือบทั้งหมดตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  เพื่อขอ้ใดขอ้หน่ึงตามตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  2.2.1.1  ตดัสินใจซ้ือ ถือไว ้หรือขายเงินลงทุนในตราสารทุน 
  2.2.1.2  ประเมินผลการบริหารงาน  หรือความรับผดิชอบของฝ่ายบริหาร 
  2.2.1.3  ประเมินความสามารถของกิจการในการจ่าย  และให้ผลประโยชน์อ่ืนแก่
พนกังานของกิจการ 
  2.2.1.4  ประเมินความปลอดภยัในการใหกู้ย้มืแก่กิจการ 
  2.2.1.5  กาํหนดนโยบายทางภาษี 
  2.2.1.6  กาํหนดการจดัสรรกาํไร และเงินปันผล 
  2.2.1.7  จดัเตรียมรายไดป้ระชาชาติ หรือใชเ้ป็นขอ้มูลทางสถิติ 
  2.2.2  วตัถุประสงค์  และสถานภาพ 
   2.2.2.1  แม่บทการบญัชีน้ีกาํหนดข้ึนเพื่อวางแนวคิดท่ีเป็นพื้นฐานในการจดัทาํ 
และนาํเสนองบการเงินแก่ผูใ้ชง้บการเงินท่ีเป็นบุคคลภายนอก โดยแม่บทการบญัชีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
   ก)  เป็นแนวทางสําหรับคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีในการ
พฒันามาตรฐานการบญัชีในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบญัชีท่ีมีในปัจจุบนั 
   ข)  เป็นแนวทางสําหรับคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีในการ
ปรับปรุงข้อกําหนดในมาตรฐานการบัญชี และการปฏิบัติทางบัญชีท่ีเก่ียวข้องกับการนําเสนอ           
งบการเงิน ให้สอดคลอ้งกนัโดยให้หลกัเกณฑ ์  เพื่อใชใ้นการลดจาํนวนทางเลือกของวิธีการบนัทึก
บญัชีท่ีเคยอนุญาตใหใ้ช ้
   ง)  เป็นแนวทางให้องคก์รท่ีจดัทาํมาตรฐานการบญัชีแต่ละประเทศสามารถ
พฒันามาตรฐานการบญัชีเองได ้
   ค)  เป็นแนวทางสาํหรับผูจ้ดัทาํงบการเงินในการนาํมาตรฐานการบญัชีมาถือ
ปฏิบติัรวมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบติัสาํหรับเร่ืองท่ียงัไม่มีมาตรฐานการบญัชีรองรับ 
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   จ)  เป็นแนวทางสําหรับผูส้อบบญัชีในการแสดงความเห็นต่องบการเงินว่าได้
จดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีหรือไม่ 
   ฉ)  ช่วยให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถเขา้ใจความหมายของขอ้มูลท่ีแสดงในงบ
การเงินซ่ึงจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
   ช)  ให้ผูส้นใจไดท้ราบขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางในการกาํหนดมาตรฐานการ
บญัชีของคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชี 
   2.2.2.2  แม่บทการบญัชีน้ีไม่ใช่มาตรฐานการบญัชี และมิไดมี้ไวเ้พื่อกาํหนด
มาตรฐานในการวดัมูลค่า หรือในการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับการบญัชีเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 
แม่บทการบญัชีจึงไม่สามารถใชห้กัลา้งมาตรฐานการบญัชีท่ีประกาศใชเ้ฉพาะเร่ืองได ้
   2.2.2.3  คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตระหนกัว่า ในบางกรณีแม่บท
การบญัชีอาจมีขอ้ขดัแยง้กบัมาตรฐานการบญัชีท่ีมีอยู่   ในกรณีดงักล่าวให้ถือปฏิบติัตามมาตรฐาน  
การบญัชีท่ีประกาศใช ้  อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีกาํลงัพฒันามาตรฐาน
การบญัชีฉบบัใหม่ และปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัตามกรอบของแม่บทการบญัชี
เพื่อใหข้อ้ขดัแยง้ดงักล่าวค่อย ๆ หมดไปในอนาคต 
   2.2.2.4  คณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีจะปรับปรุงแม่บทการ
บญัชีน้ีเป็นระยะ ๆ ตามประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการนาํแม่บทการบญัชีไปใช ้
  2.2.3  ขอบเขต 
   2.2.3.1  แม่บทการบญัชีครอบคลุมเร่ืองต่อไปน้ี 
    ก)  วตัถุประสงคข์องงบการเงิน 
    ข)  ลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีกาํหนดวา่ขอ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์ 
    ค)  คาํนิยาม การรับรู้รายการ และการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบท่ี
ประกอบข้ึนเป็นงบการเงิน 
    ง)  แนวคิดเก่ียวกบัทุน และการรักษาระดบัทุน 
   2.2.3.2  แม่บทการบญัชีน้ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน  และงบการเงินรวม   ท่ีจดัทาํ
ข้ึนเพื่อวตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไป (ต่อไปน้ีเรียกว่า “งบการเงิน”) งบการเงินดงักล่าวจดัทาํ  และนาํเสนออยา่ง
นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง เพื่อสนองความตอ้งการขอ้มูลร่วมของผูใ้ชง้บการเงินหลายกลุ่ม แมว้่าผูใ้ชง้บการเงิน             
บางกลุ่มอาจมีสิทธิเรียกร้อง หรือมีอาํนาจในการไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมจากขอ้มูลท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน
แต่ผูใ้ชง้บการเงินส่วนใหญ่ยงัจาํเป็นตอ้งใชง้บการเงินเป็นแหล่งขอ้มูลทางการเงินท่ีสาํคญั ผูจ้ดัทาํงบการเงิน
จึงตอ้งตระหนักถึงความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินส่วนใหญ่ในการจดัทาํ  และนาํเสนองบการเงิน 
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แม่บทการบญัชีน้ีไม่ครอบคลุมถึงรายงานการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะ เช่น หนงัสือช้ีชวน และ
รายงานท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อเสียภาษี  อย่างไรก็ตามแม่บทการบญัชีอาจนาํมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัทาํ
รายงานการเงินท่ีมีวตัถุประสงคเ์ฉพาะไดห้ากขอ้กาํหนดเอ้ืออาํนวย 
   2.2.3.3  งบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรายงานการเงิน งบการเงินท่ี
สมบูรณ์ ประกอบดว้ย งบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน (ซ่ึงอาจจดัทาํ และ
นาํเสนอไดห้ลายแบบ เช่น  งบกระแสเงินสด  หรืองบกระแสเงินทุน)  หมายเหตุประกอบงบการเงิน            
งบประกอบอ่ืน และคาํอธิบายท่ีทาํใหง้บการเงินนั้นสมบูรณ์ข้ึน นอกจากน้ีงบการเงินอาจรวมรายละเอียด
ประกอบ และขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีอา้งถึง หรือท่ีไดม้าจากงบการเงิน ซ่ึงผูใ้ชง้บการเงินคาดว่าจะไดรั้บเพื่อ
ใชพ้ิจารณาพร้อมกบังบการเงินนั้น  ตวัอยา่งรายละเอียดประกอบ  หรือขอ้มูลเพิ่มเติมดงักล่าวไดแ้ก่ ขอ้มูล
ทางการเงิน จาํแนกตามส่วนงานทางอุตสาหกรรม หรือทางภูมิศาสตร์  และการเปิดเผยผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงระดบัราคา อยา่งไรก็ตามงบการเงินไม่รวมถึงรายงานของผูบ้ริหาร สารจากประธาน บท
รายงาน และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร และรายการอ่ืนในลกัษณะเดียวกนัท่ีอาจปรากฏในรายงาน
ประจาํปี หรือรายงานการเงิน 
   2.2.3.4 แม่บทการบญัชีน้ีให้นํามาประยุกต์ใช้กับงบการเงินของกิจการท่ี
ประกอบการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และธุรกิจอ่ืน ทั้งในภาครัฐ และเอกชน กิจการเหล่าน้ี 
หมายถึง กิจการท่ีเสนองบการเงิน โดยท่ีงบการเงินดงักล่าวถือเป็นแหล่งขอ้มูลหลกัท่ีผูใ้ชง้บการเงิน
ใชห้าขอ้มูลเก่ียวกบักิจการ 
  2.2.4  ผู้ใช้งบการเงิน  และความต้องการข้อมูล 
   2.2.4.1  ผูใ้ชง้บการเงินประกอบดว้ยผูล้งทุน  (ทั้งผูล้งทุนในปัจจุบนั   และผูท่ี้
อาจตดัสินใจลงทุนในอนาคต) ลูกจา้ง ผูใ้หกู้ ้ ผูข้ายสินคา้ และเจา้หน้ีอ่ืน ลูกคา้ รัฐบาล หน่วยงาน
ราชการ และสาธารณชน  ผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ีใชง้บการเงินเพื่อตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลท่ี
แตกต่างกนั กล่าวคือ 
    ก)  ผูล้งทุน ซ่ึงเป็นเจ้าของเงินทุน รวมทั้ งท่ีปรึกษาของผูล้งทุน 
ตอ้งการทราบถึงความเส่ียง และผลตอบแทนจากการลงทุน ผูล้งทุนตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยในการ
พิจารณาตดัสินใจซ้ือขาย หรือถือเงินลงทุนนั้นต่อไป  นอกจากขอ้มูลดงักล่าวผูล้งทุนท่ีเป็นผูถื้อหุน้ยงั
ตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยในการประเมินความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินปันผลดว้ย 
    ข)  ลูกจา้ง รวมทั้งกลุ่มตวัแทนตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัความมัน่คง  และ
ความสามารถในการทาํกาํไรของนายจา้ง   นอกจากนั้นยงัตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยใหส้ามารถประเมิน
ความสามารถของกิจการในการจ่ายค่าตอบแทน  บาํเหน็จ  บาํนาญ  และโอกาสในการจา้งงาน 
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    ค)  ผูใ้ห้กูต้อ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยในการพิจารณาว่าเงินให้กูย้ืม และ
ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจะไดรั้บชาํระเม่ือครบกาํหนด 
    ง)  ผูข้ายสินคา้ และเจา้หน้ีอ่ืนตอ้งการขอ้มูลท่ีจะช่วยในการตดัสินใจ
วา่หน้ีสินจะไดรั้บชาํระเม่ือครบกาํหนด เจา้หน้ีการคา้อาจใหค้วามสนใจขอ้มูลของกิจการในระยะเวลา
ท่ีสั้นกวา่ผูใ้หกู้ ้  นอกจากว่าการดาํเนินงานของเจา้หน้ีนั้นข้ึนอยูก่บัการดาํเนินงานต่อเน่ืองของกิจการ 
ซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ 
    จ)  ลูกคา้ตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัความต่อเน่ืองของการดาํเนินงานของ
กิจการ โดยเฉพาะกรณีท่ีมีความสมัพนัธ์อนัยาวนาน  หรือตอ้งพึ่งพากิจการนั้น 
    ฉ)  รัฐบาล และหน่วยงานราชการตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกับการ
ดาํเนินงานของกิจการในการจดัสรรทรัพยากร และกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการ หน่วยงานเหล่าน้ีตอ้งการ
ขอ้มูล  เพื่อการกาํกบัดูแลกิจกรรม  การพิจารณากาํหนดนโยบายทางภาษี  และเพื่อใชเ้ป็นฐานในการ
คาํนวณรายไดป้ระชาชาติ และจดัทาํสถิติในดา้นต่าง ๆ 
    ช)  ขอ้มูลกิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสาธารณชนในหลาย ๆ 
ทาง  ตวัอยา่งเช่น กิจการอาจมีส่วนช่วยเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน  เช่น  การจา้งงาน  และการรับซ้ือสินคา้
จากผูผ้ลิตในทอ้งถิ่นงบการเงินจะช่วยสาธารณชนในการให้ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวโน้มความสําเร็จ และ
กิจกรรมการดาํเนินงานต่าง  ๆ  
   2.2.4.2  แมว้่างบการเงินไม่อาจตอบสนองความตอ้งการขอ้มูลของผูใ้ช้งบ
การเงินไดทุ้กกลุ่ม แต่ผูใ้ชง้บการเงินทุกกลุ่มก็มีความตอ้งการขอ้มูลบางส่วนท่ีมีลกัษณะร่วมกนั ตามปกติ 
ขอ้มูลใดในงบการเงินท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูล้งทุนส่วนใหญ่  ซ่ึงเป็นผูรั้บความเส่ียง
จากการลงทุนในกิจการ ขอ้มูลเหล่านั้นก็จะสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินกลุ่ม
อ่ืนไดเ้ช่นกนั 
   2.2.4.3  ฝ่ายบริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํ และนาํเสนองบการเงินของ
กิจการ ฝ่ายบริหารใหค้วามสนใจต่อขอ้มูลท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน   แมว้่าฝ่ายบริหารสามารถเขา้ถึงขอ้มูล
เพิ่มเติมทางดา้นการจดัการ และการเงิน  ซ่ึงช่วยในการวางแผนการตดัสินใจ และช่วยในดา้นการควบคุม  
ตามหน้าท่ี ผูบ้ริหารสามารถกาํหนดรูปแบบ และเน้ือหาของขอ้มูลเพิ่มเติมตามท่ีตอ้งการได ้ ซ่ึงอยู่
นอกเหนือขอบเขตของแม่บทการบญัชี ถึงกระนั้นก็ตามงบการเงินท่ีเผยแพร่ไดจ้ดัทาํข้ึนจากขอ้มูลท่ี
ผูบ้ริหารใชเ้พื่อแสดงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ 
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  2.2.5  วตัถุประสงค์ของงบการเงิน 
   2.2.5.1  งบการเงินจดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกับฐานะ
การเงิน ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ อนัเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บ
การเงินหลายกลุ่มในการนาํไปใชต้ดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
   2.2.5.2  งบการเงินท่ีจัดทาํข้ึนตามวตัถุประสงค์ขา้งต้นสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการร่วมของผูใ้ชง้บการเงินส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตามงบการเงินไม่ไดใ้หข้อ้มูลทุกประเภทท่ีผูใ้ชง้บ
การเงินตอ้งการในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  เน่ืองจากขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีแสดงในงบการเงินแสดงถึง
ผลกระทบทางการเงินจากเหตุการณ์ในอดีต และงบการเงินอาจไม่แสดงขอ้มูลท่ีมิใช่ขอ้มูลทางการเงิน 
   2.2.5.3  งบการเงินแสดงผลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร หรือความ
รับผิดชอบของฝ่ายบริหารในการบริหารทรัพยากรของกิจการ ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินผล
การบริหารงาน  หรือความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารเพื่อใชใ้นการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซ่ึงการ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจน้ีอาจรวมถึงการตดัสินใจขาย  หรือถือเงินลงทุนในกิจการต่อไป  หรือการ
ตดัสินใจแต่งตั้ง หรือเปล่ียนผูบ้ริหารใหม่   
   2.2.5.4  ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ   ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งประเมินความสามารถของ
กิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด รวมถึงจงัหวะเวลา และความแน่นอนของ
การก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น  ความสามารถในการก่อใหเ้กิดเงินสด  และรายการเทียบเท่าเงินสดน้ีเป็นตวั
บ่งช้ีใหเ้ห็นถึงความสามารถของกิจการในการจ่ายเงินใหแ้ก่ลูกจา้ง  และผูข้ายสินคา้  การจ่ายดอกเบ้ีย 
การจ่ายคืนเงินกู ้   และการแบ่งปันส่วนทุนใหก้บัเจา้ของ  เป็นตน้  ผูใ้ชง้บการเงินจะประเมินความสามารถ
ของกิจการในการก่อใหเ้กิดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดไดดี้ข้ึน   หากผูใ้ชง้บการเงินไดรั้บขอ้มูลท่ี
มุ่งเนน้ถึงฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ 
   2.2.5.5  ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีกิจการควบคุมอยู่ โครงสร้างทางการเงิน  
สภาพคล่อง ความสามารถในการชาํระหน้ี และความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนไปมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของกิจการ ขอ้มูลทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความสามารถใน
อดีตของกิจการในการใชท้รัพยากรดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการคาดคะเนความสามารถของกิจการท่ี
จะก่อใหเ้กิดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดในอนาคต ขอ้มูลโครงสร้างทางการเงินเป็นประโยชน์
ต่อการคาดคะเนความตอ้งการเงินกู ้และความสาํเร็จในการจดัหาเงินของกิจการ รวมทั้งความสามารถ
ของกิจการในการแบ่งปันกาํไร และกระแสเงินสดในอนาคตใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ขอ้มูลสภาพคล่อง 
และความสามารถในการชาํระหน้ีเป็นประโยชน์ต่อการประเมินความสามารถของกิจการในการชาํระ
ภาระผกูพนัทางการเงินเม่ือครบกาํหนด สภาพคล่องในท่ีน้ีหมายถึงเงินสดท่ีกิจการมีอยู ่หรือสามารถ
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จดัหาไดใ้นอนาคตอนัใกลสุ้ทธิจากภาระผกูพนั และความสามารถในการชาํระหน้ีหมายถึงเงินสดท่ี
กิจการมีอยู ่หรือสามารถจดัหาไดใ้นช่วงเวลาท่ียาวนานข้ึน  เพื่อชาํระภาระผกูพนัทางการเงินท่ีจะครบ
กาํหนดในอนาคต 
   2.2.5.6  ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน โดยเฉพาะเร่ืองความสามารถในการทาํกาํไร
ของกิจการเป็นส่ิงจาํเป็น และมีความสาํคญัต่อการประเมินการเปล่ียนแปลงในอนาคตท่ีอาจเกิดข้ึนกบั
ทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ ขอ้มูลดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน
ในการคาดคะเนความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดกระแสเงินสดจากทรัพยากรท่ีมีอยู ่    และ
ในการพิจารณาประสิทธิผลของกิจการในการใชท้รัพยากรเพิ่มเติม 
   2.2.5.7  ขอ้มูลการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการเป็นประโยชน์ต่อการ
ประเมินกิจกรรมการดาํเนินงาน กิจกรรมการลงทุน และกิจกรรมการจดัหาเงินในรอบระยะเวลาท่ี
เสนอรายงานขอ้มูลดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการประเมินความสามารถของกิจการ            
ในการก่อใหเ้กิดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสด ตลอดจนความจาํเป็นในการใชก้ระแสเงินสดนั้น  
   ในการจดัทาํงบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน คาํวา่เงินทุนอาจมีคาํนิยาม
หลายความหมาย เช่นทรัพยากรทางการเงินทั้งหมด เงินทุนหมุนเวียน สินทรัพยท่ี์มีสภาพคล่อง หรือ
เงินสด แม่บทการบญัชีน้ีมิไดมุ่้งหมายท่ีจะกาํหนดคาํนิยามของคาํวา่เงินทุน 
   2.2.5.8  โดยทัว่ไป ขอ้มูลฐานะการเงินจะแสดงในงบดุล ในขณะท่ีขอ้มูลผลการ
ดาํเนินงานจะแสดงในงบกาํไรขาดทุน ส่วนขอ้มูลการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินจะแสดงในงบแยก
ต่างหาก 
   2.2.5 .9   องค์ประกอบของงบการ เ งินมีความสัมพัน ธ์กัน  เ น่ืองจาก
องคป์ระกอบเหล่านั้นสะทอ้นใหเ้ห็นลกัษณะท่ีแตกต่างของรายการ หรือเหตุการณ์ทางบญัชีต่าง ๆ ท่ี
เหมือนกนัแมว้่างบการเงินแต่ละงบจะให้ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั แต่ไม่มีงบการเงินใดท่ี
ตอบสนองวตัถุประสงคใ์ดเพียงวตัถุประสงคเ์ดียว หรือให้ขอ้มูลทั้งหมดท่ีจาํเป็นต่อความตอ้งการ
เฉพาะของผูใ้ชง้บการเงิน ตวัอยา่งเช่น งบกาํไรขาดทุนไม่อาจสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลการดาํเนินงานของ
กิจการไดค้รบถว้น   หากผูใ้ชง้บการเงินมิไดพ้ิจารณางบกาํไรขาดทุนร่วมกบังบดุล และงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงิน 
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  2.2.6  หมายเหตุ และรายละเอยีดประกอบงบการเงิน 
   งบการเงินหมายรวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน  รายละเอียดประกอบ  
และขอ้มูลอ่ืน ตวัอยา่งเช่น งบการเงินอาจแสดงขอ้มูลเพิ่มเติมอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการในงบดุล และ              
งบกาํไรขาดทุนซ่ึงจาํเป็นต่อผูใ้ชง้บการเงิน งบการเงินดงักล่าวอาจรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั
ความเส่ียง และความไม่แน่นอนท่ีมีผลกระทบต่อกิจการ และขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากร  หรือภาระผกูพนั
ท่ีไม่ไดแ้สดงไวใ้นงบดุล (เช่น ปริมาณสาํรองแร่) ขอ้มูลเก่ียวกบัการจาํแนกส่วนงานทางภูมิศาสตร์
และทางอุตสาหกรรม  และผลกระทบต่อกิจการจากการเปล่ียนแปลงระดบัราคา 
  2.2.7  เกณฑ์คงค้าง 
   งบการเงินจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคด์งัท่ีกล่าว
มาแลว้ ภายใตเ้กณฑค์งคา้ง รายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีจะรับรู้เม่ือเกิดข้ึนมิใช่เม่ือมีการรับ หรือ
จ่ายเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด โดยรายการต่าง ๆ จะบนัทึก และแสดงในงบการเงินตามงวด
ท่ีเก่ียวขอ้ง งบการเงินท่ีจดัทาํข้ึนตามเกณฑค์งคา้งนอกจากจะให้ขอ้มูลแก่ผูใ้ชง้บการเงินเก่ียวกบั
รายการคา้ในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรับและจ่ายเงินสดแลว้ ยงัให้ขอ้มูลเก่ียวกบัภาระผกูพนัท่ีกิจการ
ตอ้งจ่ายเป็นเงินสดในอนาคต และขอ้มูลเก่ียวกบัทรัพยากรท่ีจะไดรั้บเป็นเงินสดในอนาคตดว้ย ดงันั้น                  
งบการเงินจึงสามารถให้ขอ้มูลรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีในอดีต  ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ช ้            
งบการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
  2.2.8  การดําเนินงานต่อเน่ือง 
   โดยทัว่ไปงบการเงินจดัทาํข้ึนตามขอ้สมมติท่ีว่า  กิจการจะดาํเนินงานอย่าง
ต่อเน่ืองและดาํรงอยูต่่อไปในอนาคต  ดงันั้น จึงสมมติวา่กิจการไม่มีเจตนา หรือมีความจาํเป็นท่ีจะเลิก
กิจการ หรือลดขนาดของการดาํเนินงานอย่างมีสาระสาํคญั หากกิจการมีเจตนา หรือความจาํเป็น
ดงักล่าว  งบการเงินตอ้งจดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑอ่ื์น และตอ้งเปิดเผยเกณฑน์ั้นในงบการเงิน 
  2.2.9  ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 
   ลกัษณะเชิงคุณภาพ  หมายถึง  คุณสมบติัท่ีทาํให้ขอ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์   
ต่อผูใ้ชง้บการเงิน  ลกัษณะเชิงคุณภาพหลกัของงบการเงินมีส่ีประการ ไดแ้ก่  ความเขา้ใจได ้ ความเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจ  ความเช่ือถือได ้ และการเปรียบเทียบกนัได ้
   2.2.9.1  ความเขา้ใจได ้
    ขอ้มูลในงบการเงินตอ้งสามารถเขา้ใจไดใ้นทนัทีท่ีผูใ้ชง้บการเงินใช้
ขอ้มูลดงักล่าว ซ่ึงมีขอ้สมมติว่าผูใ้ชง้บการเงินมีความรู้ตามควรเก่ียวกบัธุรกิจ  กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจ  
และการบญัชี รวมทั้งมีความตั้งใจตามควรท่ีจะศึกษาขอ้มูลดงักล่าว  อยา่งไรก็ตามขอ้มูลแมว้่าจะมี
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ความซบัซอ้นแต่ถา้เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจตอ้งไม่ละเวน้ท่ีจะแสดงในงบการเงินเพียง
เหตุผลท่ีวา่ขอ้มูลดงักล่าวยากเกินกวา่ท่ีผูใ้ชง้บการเงินบางส่วนจะเขา้ใจได ้
   2.2.9.2  ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
    1. ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูใ้ชง้บ
การเงิน    ขอ้มูลจะเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจไดก้็ต่อเมื่อขอ้มูลนั้นช่วยให้ผูใ้ชง้บ
การเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต  รวมทั้งช่วยยนืยนั หรือช้ีขอ้ผดิพลาด
ของผลการประเมินท่ีผา่นมาของผูใ้ชง้บการเงินได ้
    2.  บทบาทของขอ้มูลท่ีช่วยในการคาดคะเน  และยืนยนัความถูกตอ้ง
ของการคาดคะเนท่ีผา่นมามีความสัมพนัธ์กนั ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัปริมาณ และโครงสร้างของ
สินทรัพยท่ี์กิจการมีอยูใ่นปัจจุบนัมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน   เม่ือผูใ้ชง้บการเงินพยายามคาดคะเน
ถึงความสามารถของกิจการในการไดรั้บประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ และความสามารถในการ
แกไ้ขสถานการณ์  ขอ้มูลเดียวกนัน้ีมีบทบาทในการยืนยนัความถูกตอ้งของการคาดคะเนในอดีตท่ี
เก่ียวกบัโครงสร้างของกิจการท่ีคาดวา่จะเป็น และผลของการดาํเนินงานตามท่ีวางแผนไว ้
    3.  ขอ้มูลฐานะการเงิน  และผลการดาํเนินงานในอดีตของกิจการมกั
ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการคาดคะเนฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงานในอนาคต รวมทั้งเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีผูใ้ชง้บ
การเงินสนใจ เช่น การจ่ายเงินปันผล  การจ่ายค่าจา้ง  การเคล่ือนไหวของราคาหลกัทรัพย ์   และ
ความสามารถของกิจการในการชาํระภาระผกูพนัเม่ือครบกาํหนด  อยา่งไรก็ตามขอ้มูลจะมีประโยชน์
ต่อการคาดคะเนไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งจดัทาํในรูปของประมาณการ  ความสามารถในการคาดคะเนจะ
เพิ่มข้ึนไดด้ว้ยลกัษณะการแสดงขอ้มูลในงบการเงินของรายการ   และเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเกิดข้ึนใน
อดีต    ตวัอยา่งเช่น    งบกาํไรขาดทุนจะมีประโยชน์ในการคาดคะเนเพ่ิมข้ึน หากรายการเก่ียวกบัการ
ดาํเนินงานท่ีมีลกัษณะไม่เป็นปกติ รายการผดิปกติ และรายการท่ีไม่เกิดข้ึนบ่อยของรายได ้และค่าใชจ่้าย
ไดแ้สดงแยกต่างหากจากกนั 
    4.    ความมีสาระสาํคญั ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของขอ้มูลข้ึนอยู่
กบัลกัษณะ และความมีสาระสําคญัของขอ้มูลนั้น   ในบางกรณีลกัษณะของขอ้มูลเพียงอย่างเดียวก็
เพียงพอต่อการพิจารณาว่าขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือไม่  ตวัอยา่งเช่น  การรายงาน
ส่วนงานใหม่อาจส่งผลกระทบต่อการประเมินความเส่ียง และโอกาสของกิจการ  แมว้่าผลการ
ดาํเนินงานของส่วนงานในงวดนั้นจะไม่มีสาระสาํคญัในบางกรณี ทั้งลกัษณะและความมีสาระสาํคญั
ของขอ้มูลมีส่วนสาํคญัต่อการพิจารณาว่าขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจหรือไม่  ตวัอย่างเช่น  
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มูลค่าของสินคา้คงเหลือท่ีแยกตามประเภทหลกัท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจนั้น หากมูลค่าของสินคา้คงเหลือไม่มี
สาระสาํคญั ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือนั้นกไ็ม่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
 ขอ้มูลจะถือว่ามีสาระสาํคญั  หากการไม่แสดงขอ้มูล  หรือการแสดงขอ้มูลผิดพลาด ซ่ึงมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน ความมีสาระสําคญัข้ึนอยู่กบัขนาดของ
รายการ  หรือขนาดของความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ภาพการณ์เฉพาะ  ซ่ึงตอ้งพิจารณาเป็นแต่ละกรณี   
ดงันั้น ความมีสาระสาํคญัจึงถือเป็นขอ้พิจารณามากกว่าจะเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพ ซ่ึงขอ้มูลตอ้งมี
หากขอ้มูลนั้นจะถือวา่มีประโยชน์ 
   2.2.9.3  ความเช่ือถือได ้
    1.  ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ตอ้งเช่ือถือได ้  ขอ้มูลจะมีคุณสมบติัของ
ความเช่ือถือไดห้ากปราศจากความผดิพลาดท่ีมีสาระสาํคญั  และความลาํเอียง  ซ่ึงทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงิน
สามารถเช่ือไดว้่าขอ้มูลนั้นเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของขอ้มูลท่ีตอ้งการให้แสดง  หรือสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลวา่แสดงได ้
    2.  ขอ้มูลอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ  แต่การบนัทึกขอ้มูล
ดงักล่าวอาจทาํใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผดิ เน่ืองจากขอ้มูลขาดความน่าเช่ือ ตวัอยา่งเช่น ประมาณการ
ค่าเสียหายจากการถูกฟ้องร้องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีอาจขาดความน่าเช่ือถือ  เน่ืองจาก
จาํนวนค่าเสียหาย  และผลการพิจารณาคดียงัไม่เป็นท่ีแน่นอน ดงันั้น อาจเป็นการไม่เหมาะสมท่ี
กิจการจะรับรู้ค่าเสียหายดงักล่าวในงบดุล   แต่กิจการตอ้งเปิดเผยจาํนวนค่าเสียหายท่ีมีการเรียกร้อง   
และเหตุการณ์เก่ียวกบัการฟ้องร้องดงักล่าว 
    3.  การเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม ขอ้มูลจะมีความเช่ือถือไดเ้ม่ือรายการ และ
เหตุการณ์ทางบญัชีไดถู้กแสดงไวอ้ยา่งเท่ียงธรรมตามท่ีตอ้งการให้แสดง  หรือสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่ง
สมเหตุสมผลว่าแสดงได ้ตวัอยา่งเช่น งบดุลตอ้งเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของรายการ และเหตุการณ์ทาง
บญัชี  ซ่ึงก่อให้เกิดสินทรัพย ์ หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของของกิจการเฉพาะส่วนท่ีเขา้เกณฑก์ารรับรู้
รายการ ณ วนัท่ีเสนอรายงาน  เป็นตน้ 
 ขอ้มูลทางการเงินส่วนใหญ่อาจมีความเส่ียงท่ีจะอาจไม่เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของรายการ
ท่ีตอ้งการใหแ้สดงอยูบ่า้ง โดยมิไดมี้สาเหตุมาจากความลาํเอียง แต่เกิดจากความซบัซอ้นในการระบุ
รายการ และเหตุการณ์ทางบญัชี หรือเกิดจากการนาํหลกัการวดัมูลค่า และเทคนิคในการนาํเสนอรายการ
มาประยกุตใ์ช ้  ในบางกรณีการวดัมูลค่าผลกระทบทางการเงินของรายการบางรายการอาจมีความไม่
แน่นอนสูงจนกระทัง่กิจการไม่รับรู้รายการนั้นในงบการเงิน ตวัอยา่งเช่น  กิจการมีค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากไดด้าํเนินงานมาระยะหน่ึง แต่กิจการไม่สามารถบนัทึกค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนภายในได ้
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เน่ืองจากเป็นการยากท่ีกิจการจะระบุ หรือกาํหนดมูลค่าของค่าความนิยมดงักล่าวไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ 
อยา่งไรกต็ามในบางกรณีกิจการอาจรับรู้บางรายการ และเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงจากการผดิพลาด
ในการรับรู้ และการวดัมูลค่าของรายการนั้น 
    4.  เน้ือหาสาํคญักวา่รูปแบบ เพื่อใหข้อ้มูลเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของ
รายการ และเหตุการณ์ทางบญัชี ขอ้มูลดงักล่าวตอ้งบนัทึก แสดงตามเน้ือหา และความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ 
มิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียว   เน้ือหาของรายการ  และเหตุการณ์ทางบญัชีอาจไม่ตรง
กบัรูปแบบทางกฎหมาย หรือรูปแบบท่ีทาํข้ึน ตวัอยา่งเช่น กิจการอาจโอนสินทรัพยใ์หก้บับุคคลอ่ืนโดย
มีเอกสารยืนย ัน  งบการเงินจะมีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นกลาง หรือปราศจากความลําเอียง               
งบการเงินจะขาดความเป็นกลาง หากการเลือกขอ้มูล หรือการแสดงขอ้มูลในงบการเงินมีผลทาํให้
ผูใ้ชง้บการเงินตดัสินใจ   หรือใชดุ้ลยพินิจตามเจตนาของกิจการ 
    5.  ความระมดัระวงั  โดยทัว่ไปผูจ้ดัทาํงบการเงินตอ้งประสบกบัความ
ไม่แน่นอนอนัหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ก่ียวกบัเหตุการณ์ และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ  ตวัอยา่งเช่น  ความสามารถ
ในการเก็บหน้ี  การประมาณอายกุารให้ประโยชน์ของโรงงาน และอุปกรณ์  และจาํนวนการเรียกร้อง
ค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตามสัญญารับประกนั  กิจการตอ้งแสดงความไม่แน่นอนดงักล่าว  โดยการ
เปิดเผยถึงลกัษณะ และผลกระทบโดยการใชห้ลกัความระมดัระวงัในการจดัทาํงบการเงิน หลกั
ความระมดัระวงัน้ี  คือ  การใชดุ้ลยพินิจที่จาํเป็นใน   การประมาณการภายใตค้วามไม่แน่นอน        
เพื่อมิใหสิ้นทรัพย ์หรือรายไดแ้สดงจาํนวนสูงเกินไป และหน้ีสิน หรือค่าใชจ่้ายแสดงจาํนวนตํ่าเกินไป   
อย่างไรก็ตามการใช้หลกัความระมดัระวงัมิไดอ้นุญาตให้กิจการตั้งสํารองลบั  หรือตั้งค่าเผื่อไวสู้ง
เกินไป    โดยเจตนาแสดงสินทรัพย ์ หรือรายไดใ้ห้ต ํ่าเกินไป หรือแสดงหน้ีสิน หรือค่าใชจ่้ายให้สูง
เกินไป   เน่ืองจากจะทาํใหงบการเงินขาดความเป็นกลาง  ซ่ึงมีผลต่อความน่าเช่ือถือ 
    6.  ความครบถว้น  ขอ้มูลในงบการเงินท่ีเช่ือถือไดต้อ้งครบถว้น โดย
คาํนึงถึงความมีสาระสาํคญัของขอ้มูล และตน้ทุนในการจดัทาํรายการ การละเวน้ไม่แสดงบางรายการ
ในงบการเงินจะทาํให้ขอ้มูลผิดพลาด หรือทาํให้ผูใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผิดขอ้มูลดงักล่าวจะขาดความ
น่าเช่ือถือ  และมีความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจนอ้ยลง 
   2.2.9.4  การเปรียบเทียบกนัได ้
    1.  ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการใน
รอบระยะเวลาต่างกนั  เพื่อคาดคะเนถึงแนวโนม้ของฐานะการเงิน และผลการดาํเนินงานของกิจการ
นั้น นอกจากน้ีผูใ้ชง้บการเงินยงัตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างกิจการ เพ่ือประเมินฐานะการเงิน  
ผลการดาํเนินงาน   และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงิน  ดงันั้น การวดัมูลค่า และการแสดงผลกระทบ
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ทางการเงินของรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั  จึงจาํเป็นตอ้งปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ
ไม่ว่าจะเป็นการรปฏิบติัภายในกิจการเดียวกนั   แต่ต่างรอบระยะเวลา  หรือเป็นการปฏิบติัของกิจการ
แต่ละกิจการกต็าม 
    2.  การเปรียบเทียบกนัไดเ้ป็นลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีสาํคญั กล่าวคือ 
ผูใ้ชง้บการเงินจาํเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบันโยบายการบญัชีท่ีใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน  รวมทั้ง
การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี และผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว ผูใ้ชง้บการเงินตอ้งสามารถ
ระบุความแตกต่างระหว่างนโยบายการบญัชีท่ีกิจการใชส้ําหรับรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี
คลา้ยคลึงกนัในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีต่างกนัของกิจการเดียวกนั และความแตกต่างระหว่างนโยบาย
การบญัชีท่ีใชข้องแต่ละกิจการท่ีไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี  ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยนโยบายการ
บญัชีจะช่วยใหง้บการเงินมีคุณสมบติัในการเปรียบเทียบกนัได ้
    3.  การท่ีขอ้มูลจาํเป็นตอ้งเปรียบเทียบกนัได ้ มิไดห้มายความว่าขอ้มูล
ตอ้ง อยูใ่นรูปแบบเดียวกนัตลอดไป และไม่ใช่ขอ้อา้งอนัสมควรท่ีจะไม่นาํมาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสม
กว่ามาถือปฏิบติักิจการตอ้งไม่ใชน้โยบายการบญัชีต่อไปสาํหรับรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชี   หาก
นโยบายการบญัชีนั้นไม่สามารถทาํใหข้อ้มูลมีลกัษณะเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และความ
เช่ือถือได ้    นอกจากน้ีกิจการตอ้งเลือกใชน้โยบายบญัชีอ่ืน หากทาํใหข้อ้มูลเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ 
และเช่ือถือไดม้ากข้ึน 
    4.  เน่ืองจากผูใ้ชง้บการเงินตอ้งการเปรียบเทียบฐานะการเงิน ผลการ
ดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการสาํหรับรอบระยะเวลาท่ีต่างกนั ดงันั้น งบ
การเงินตอ้งแสดงขอ้มูลของรอบระยะเวลาท่ีผา่นมาดว้ย 
  2.2.10  ข้อจํากดัของข้อมูลทีมี่ความเกีย่วข้องกบัการตัดสินใจ  และความเช่ือถือได้ 
   1.  ความทนัต่อเวลา  การรายงานขอ้มูลล่าชา้อาจทาํให้เกิดความสียหาย   ซ่ึงมีผล
มาจากการตดัสินใจ อยา่งไรก็ตามฝ่ายบริหารตอ้งพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการ
รายงานท่ีความทนัต่อเวลากบัความเช่ือถือไดข้องรายงานนั้น กิจการอาจจาํเป็นตอ้งเสนอรายงานใหท้นั
ต่อเวลาก่อนท่ีจะทราบขอ้มูลเก่ียวกบัรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีในทุกลกัษณะ ซ่ึงมีผลให้ความ
เช่ือถือไดข้องขอ้มูลลดลง ในทางกลบักนัหากกิจการจะรอจนกระทัง่ทราบขอ้มูลในทุกลกัษณะจึงจะ
เสนอรายงานรายงานนั้นอาจมีความเช่ือถือไดสู้ง  แต่ไม่มีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจใน
ช่วงเวลานั้น   ในการหาความสมดุลระหว่างความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และความเช่ือถือไดข้อง
ขอ้มูล กิจการ    จึงตอ้งพิจารณาถึงความตอ้งการของผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจเป็น
หลกั 
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   2.  ความสมดุลระหว่างประโยชน์กบัตน้ทุน  ความสมดุลระหว่างประโยชน์กบั
ตน้ทุนถือเป็นขอ้จาํกดัท่ีครอบคลุมทัว่ไป ในงบการเงินมากกว่าจะถือเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพ  โดยทัว่ไป
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากขอ้มูลตอ้งมากกว่าตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลนั้น   การประเมินประโยชน์ และตน้ทุน
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจเป็นหลกั โดยเฉพาะเม่ือผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูลไม่ตอ้งรับผิดชอบต่อ
ตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลนั้น   ขอ้มูลอาจให้ประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูท่ี้กิจการนาํเสนอ
ขอ้มูลให้  ตวัอยา่งเช่น  การให้ขอ้มูลเพิ่มเติมแก่ผูใ้ห้กูอ้าจทาํใหต้น้ทุนการกูย้ืมของกิจการลดลง 
ดงันั้น จึงเป็นการยากท่ีจะกาํหนดสูตรสาํเร็จในการหาความสมดุลระหว่างประโยชน์กบัตน้ทุนเพื่อให้
นาํมาปฏิบติัในแต่ละกรณี  อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีตระหนักถึง
ขอ้จาํกดัน้ี   รวมทั้งผูจ้ดัทาํ และผูใ้ชง้บการเงินตอ้งตระหนกัถึงขอ้จาํกดัน้ีดว้ยเช่นกนั 
   3.  ความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพ ในทางปฏิบติัการสร้างความสมดุล
ระหว่างลกัษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ ถือเป็นส่ิงจาํเป็น  วตัถุประสงคห์ลกั คือ การหาความสมดุลของ
ลกัษณะเชิงคุณภาพต่าง ๆ  เพื่อให้งบการเงินบรรลุวตัถุประสงค ์ แต่ความสาํคญัของลกัษณะเชิงคุณภาพจะ
แตกต่างกนัไปในแต่ละกรณี จึงจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในการตดัสินใจเลือกความ
สมดุลดงักล่าว 
  2.2.11  การแสดงข้อมูลทีถู่กต้องตามควร 
   งบการเงินตอ้งแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควรเก่ียวกบัฐานะการเงิน  ผลการ
ดาํเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการ แมว้า่แม่บทการบญัชีน้ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
แนวคิดในการแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควร แต่การนาํหลกัการของลกัษณะเชิงคุณภาพ และมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเหมาะสมมาปฏิบติัก็สามารถส่งผลใหง้บการเงินแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง และยติุธรรมได ้ หรือ
อีกนยัหน่ึงงบการเงินนั้นใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควรนัน่เอง 
  2.2.12  องค์ประกอบของงบการเงิน 
   งบการเงินแสดงถึงผลกระทบทางการเงินโดยการจดัประเภทของรายการ   
และเหตุการณ์ทางบญัชีตามลกัษณะเชิงเศรษฐกิจ  ประเภทของรายการดงักล่าวเรียกว่าองคป์ระกอบของงบ
การเงิน  องคป์ระกอบซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัฐานะการเงินในงบดุล  ไดแ้ก่  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  
และส่วนของเจา้ของ   องคป์ระกอบซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการวดัผลการดาํเนินงานในงบกาํไรขาดทุน 
ไดแ้ก่  รายได ้และค่าใชจ่้าย โดยทัว่ไปงบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินสะทอ้นถึงองคป์ระกอบในงบกาํไร
ขาดทุน และการเปล่ียนแปลงองคป์ระกอบในงบดุล ดงันั้น แม่บทการบญัชีจึงมิไดร้ะบุองคป์ระกอบของ
งบแสดงการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินไวเ้ป็นการเฉพาะ  องคป์ระกอบต่าง  ๆท่ีแสดงอยูใ่นงบดุล  และงบ
กาํไรขาดทุนตอ้งจดัประเภทยอ่ย ตวัอยา่งเช่น  สินทรัพย ์และหน้ีสิน  ตอ้งจดัประเภทยอ่ยตามลกัษณะ 
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หรือหน้าท่ีทางธุรกิจของกิจการ    เพื่อแสดงขอ้มูลในลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินใน
การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
  2.2.13  ฐานะการเงิน 
   2.2.13.1  องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการวัดฐานะการเงิน คือ 
สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
   คาํนิยามขององค์ประกอบต่าง ๆ กาํหนดไว้ดังนี ้
   ก)  สินทรัพย ์ หมายถึง ทรัพยากรท่ีอยูใ่นความควบคุมของกิจการ ทรัพยากร
ดงักล่าวเป็นผลของเหตุการณ์ในอดีต  ซ่ึงกิจการคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากทรัพยากรนั้น
ในอนาคต 
   ข)  หน้ีสิน หมายถึง ภาระผกูพนัในปัจจุบนัของกิจการ ซ่ึงเป็นผลของเหตุการณ์
ในอดีตโดยการชาํระภาระผูกพนันั้นคาดว่าจะส่งผลให้กิจการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจ 
   ค)  ส่วนของเจา้ของ หมายถึง ส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพยข์องกิจการ
หลงัจากหกัหน้ีสินทั้งส้ินออกแลว้ 
   2.2.13.2  คาํนิยามของสินทรัพย ์และหน้ีสินขา้งตน้กาํหนดลกัษณะท่ีสาํคญั                  
แต่มิไดก้าํหนดเกณฑก์ารรับรู้รายการในงบดุล ดงันั้น คาํนิยามดงักล่าวจึงรวมรายการสินทรัพย ์               
หรือหน้ีสินท่ีไม่ไดรั้บรู้ในงบดุล   เน่ืองจากไม่เขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการดงัท่ีกล่าวไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 82 
ถึง 98 โดยเฉพาะอยา่งยิง่การคาดคะเนการไดรั้บ หรือสูญเสียประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตท่ีตอ้งมี
ความแน่นอนเพียงพอท่ีจะผา่นเกณฑค์วามน่าจะเป็นตามยอ่หนา้ท่ี 83 ก่อนท่ีจะรับรู้รายการนั้นเป็น
สินทรัพย ์หรือหน้ีสินในงบดุลได ้
   2.2.13.3  ในการพิจารณาว่ารายการใดเป็นสินทรัพย ์ หน้ีสิน หรือส่วนของ
เจา้ของตามคาํนิยามหรือไม่  กิจการตอ้งใหค้วามสนใจกบัเน้ือหา และความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจ มิใช่
รูปแบบทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียว ตวัอยา่งเช่น ในกรณีสัญญาเช่าการเงิน เน้ือหาและความเป็นจริง                     
เชิงเศรษฐกิจ คือ ผูเ้ช่าไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยท่ี์เช่าเกือบตลอดอายกุารใชง้าน
ของสินทรัพยน์ั้น ในขณะเดียวกนัผูเ้ช่ามีภาระผกูพนัท่ีตอ้งชาํระเงินเป็นจาํนวนใกลเ้คียงกบัมูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพย ์ และค่าใชจ่้ายทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น การทาํสัญญาเช่าการเงินก่อใหเ้กิด
รายการสินทรัพย ์ และหน้ีสินตามคาํนิยาม ผูเ้ช่าจึงตอ้งรับรู้รายการดงักล่าวในงบดุล 
   2.2.13.4  งบดุลท่ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัอาจรวม
รายการท่ีไม่เป็นไปตามคาํนิยามของสินทรัพย ์ หรือหน้ีสิน และไม่ควรถูกแสดงเป็นส่วนของเจา้ของ                  
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อย่างไรก็ตามคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบญัชีจะปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบนั และพฒันามาตรฐานการบญัชีท่ีจะใชใ้นอนาคตใหส้อดคลอ้ง 
  2.2.14  สินทรัพย์ 
   2.2.14.1  ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตของสินทรัพย ์หมายถึง ศกัยภาพ
ของสินทรัพยใ์นการก่อให้เกิดกระแสเงินสด   และรายการเทียบเท่าเงินสดแก่กิจการทั้งทางตรง                        
และทางออ้ม   ศกัยภาพดงักล่าวอาจอยู่ในรูปของการเพิ่มประโยชน์  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรม
ดาํเนินงาน หรืออาจอยูใ่นรูปของความสามารถในการเปล่ียนเป็นเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสด 
หรือความสามารถในการลดกระแสเงินสดจ่าย เช่น กระบวนการผลิตใหม่ท่ีช่วยลดตน้ทุนการผลิต 
   2.2.14.2  โดยทัว่ไปกิจการใช้สินทรัพยเ์พื่อผลิตสินคา้ หรือบริการท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการ หรือความจาํเป็นของลูกคา้ เม่ือสินคา้ หรือบริการนั้นตอบสนองความ
ตอ้งการ หรือความจาํเป็นของลูกคา้ได ้ ลูกคา้จึงพร้อมท่ีจะจ่ายเงินใหกิ้จการเพ่ือซ้ือสินคา้  หรือบริการ 
ซ่ึงทาํใหกิ้จการไดรั้บกระแสเงินสดท่ีจะเป็นประโยชน์ในการจดัหาทรัพยากรอ่ืน 
   2.2.14.3  กิจการอาจไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยใ์นหลาย
ลกัษณะ ตวัอยา่งเช่น 
   ก)  กิจการอาจใชสิ้นทรัพย ์หรือนาํสินทรัพยม์าใชร่้วมกบัสินทรัพยอ่ื์น เพ่ือ
ผลิตสินคา้ หรือใหบ้ริการ 
   ข)  กิจการอาจนาํสินทรัพยท่ี์มีอยูไ่ปแลกกบัสินทรัพยอ่ื์น 
   ค)  กิจการอาจนาํสินทรัพยไ์ปชาํระหน้ีสิน 
   ง)  กิจการอาจนาํสินทรัพยม์าจ่ายใหก้บัเจา้ของ 
   จ)  สินทรัพยห์ลายประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์มีรูปแบบทางกายภาพ เช่น ท่ีดิน 
อาคาร และอุปกรณ์  อยา่งไรก็ตามรูปแบบทางกายภาพมิใช่เร่ืองสาํคญัท่ีกาํหนดว่าสินทรัพยมี์อยูจ่ริง 
ดงันั้น ลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัรถือเป็นสินทรัพยข์องกิจการไดห้ากคาดคะเนไดว้่ากิจการจะไดรั้บ
ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัร โดยท่ีลิขสิทธ์ิ และสิทธิบตัรนั้นอยูใ่น
ความควบคุมของกิจการ 
   2.2.14.4  สินทรัพยห์ลายประเภทเก่ียวขอ้งกบัสิทธิทางกฎหมาย ซ่ึงรวมถึง
กรรมสิทธ์ิในสินทรัพยน์ั้น  เช่น  ลูกหน้ี  และท่ีดิน   อยา่งไรก็ตามกรรมสิทธ์ิมิใช่เร่ืองสาํคญัในการพิจารณา
ความมีตวัตนของสินทรัพย ์ ตวัอย่างเช่น ท่ีดินตามสัญญาเช่าถือเป็นสินทรัพย ์ หากกิจการสามารถ
ควบคุมประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดจากท่ีดินนั้น โดยทัว่ไปความสามารถของกิจการในการควบคุม
ประโยชน์ของสินทรัพยเ์ป็นผลจากสิทธิตามกฎหมาย  แต่รายการบางรายการอาจถือเป็นสินทรัพยต์าม
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คาํนิยามแมว้่ากิจการจะไม่มีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะควบคุมสินทรัพยน์ั้น เช่น ความรู้ความชาํนาญท่ี
กิจการได้จากการวิจยัพฒันาอาจเป็นสินทรัพยต์ามคาํนิยามหากกิจการสามารถรักษาความรู้ ความ
ชาํนาญดงักล่าวเป็นความลบั ซ่ึงทาํให้กิจการสามารถควบคุมประโยชน์ท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากความรู้
ความชาํนาญนั้น 
   2.2.14.5  สินทรัพยข์องกิจการเป็นผลของรายการ  และเหตุการณ์ทางบญัชี
ในอดีต โดยทัว่ไปกิจการไดสิ้นทรัพยม์าโดยการซ้ือ  หรือผลิตสินทรัพยข้ึ์นเอง  แต่กิจการอาจได้
สินทรัพยม์าจากรายการ  และเหตุการณ์ทางบญัชีในลกัษณะอ่ืน  เช่น  ท่ีดินท่ีไดรั้บจากรัฐบาลตามโครงการ
ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการคน้พบแหล่งแร่   อยา่งไรก็ตามรายการ และเหตุการณ์ทางบญัชีท่ี
คาดว่าจะเกิดในอนาคตยงัไม่ถือเป็นสินทรัพย ์ ตวัอยา่งเช่น ความตั้งใจท่ีกิจการจะซ้ือสินคา้จึงไม่ใช่
สินทรัพยเ์พราะไม่เป็นไปตามคาํนิยาม 
   2.2.14.6  การเกิดรายจ่ายอาจเก่ียวพนัอย่างใกลชิ้ดกบัการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์                
แต่ไม่จาํเป็นตอ้งเกิดพร้อมกนัเสมอไป ดงันั้น รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นหลกัฐานว่ากิจการกาํลงั
แสวงหาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต แต่มิไดเ้ป็นหลกัฐานท่ีทาํใหส้ามารถสรุปไดว้่ารายจ่ายนั้น
เป็นสินทรัพยต์ามคาํนิยาม   ในทาํนองเดียวกนัสินทรัพยอ์าจเป็นไปตามคาํนิยามแมจ้ะไม่มีรายจ่ายเกิดข้ึน 
ตวัอยา่งเช่น ท่ีดินท่ีไดรั้บจากการบริจาคอาจเป็นสินทรัพยต์ามคาํนิยามซ่ึงกิจการสามารถรับรู้ในงบดุลได ้
  2.2.15  หนีสิ้น 
   2.2.15.1  ลกัษณะสาํคญัของหน้ีสิน คือ ตอ้งเป็นภาระผกูพนัในปัจจุบนัของ
กิจการ ภาระผกูพนั หมายถึง หนา้ท่ี หรือความรับผดิชอบท่ีตอ้งปฏิบติัดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง ภาระผกูพนั
อาจมีผลบงัคบัตามกฎหมายเน่ืองจากเป็นสัญญาผกูมดั หรือเป็นขอ้บงัคบัตามกฎหมาย ตวัอยา่งเช่น 
จาํนวนเงินคงคา้งจ่ายค่าสินคา้ หรือบริการท่ีกิจการไดรั้บ อยา่งไรก็ตามภาระผกูพนัอาจเกิดจากการ
ดาํเนินงานตามปกติของกิจการจากประเพณีการคา้ หรือจากความตอ้งการท่ีจะรักษาความสัมพนัธ์เชิง
ธุรกิจ  หรือตอ้งการปฏิบติัในลกัษณะท่ีเป็นธรรม ตวัอย่างเช่น หากกิจการมีนโยบายท่ีจะแกไ้ข
ขอ้บกพร่องของสินคา้ท่ีอยูใ่นระยะเวลารับประกนั กิจการตอ้งบนัทึกจาํนวนเงินท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย
เพื่อการแกไ้ขขอ้บกพร่องของสินคา้ท่ีขายไปเป็นหน้ีสิน 
   2.2.15.2  กิจการตอ้งแยกภาระผูกพนัในปัจจุบนัออกจากภาระผูกพนัใน
อนาคตอยา่งชดัเจน การท่ีฝ่ายบริหารสินใจท่ีจะจดัหาสินทรัพยไ์ม่ถือว่าภาระผกูพนัในปัจจุบนัเกิดข้ึน
แลว้ภาระผกูพนัจะเกิดข้ึนเม่ือกิจการไดรั้บมอบสินทรัพย ์ หรือเม่ือไดท้าํสญัญาจดัหาสินทรัพยท่ี์มิอาจ
ยกเลิกได ้  ในกรณีหลงัลกัษณะของสัญญาท่ีไม่สามารถยกเลิกไดก่้อให้เกิดผลเสียหายทางเศรษฐกิจ 
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ต่อกิจการหากกิจการไม่ปฏิบติัตามสัญญา (ตวัอยา่งเช่น กิจการตอ้งจ่ายค่าปรับเป็นเงินจาํนวนมาก)  
ซ่ึงเป็นผลทาํใหกิ้จการไม่อาจหลีกเล่ียงการสูญเสียทรัพยากรไปใหคู้่สญัญาได ้
   2.2.15.3  ตามปกติกิจการตอ้งสละทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ  เพื่อ
ชาํระภาระผูกพนัในปัจจุบนัให้กบัผูอ่ื้น การชาํระภาระผูกพนัในปัจจุบนัอาจเกิดไดห้ลายลกัษณะ   
เช่น                                    
   ก)  การจ่ายเงินสด 
   ข)  การโอนสินทรัพยอ่ื์น ๆ 
   ค)  การใหบ้ริการ 
   ง)  การเปล่ียนภาระผกูพนัเดิมเป็นภาระผกูพนัใหม่ 
   จ)  การแปลงหน้ีใหเ้ป็นทุน  
   ฉ)  นอกจากน้ีภาระผกูพนัอาจส้ินสุดลงดว้ยวิธีอ่ืน เช่น การท่ีเจา้หน้ียกหน้ีให ้ 
   2.2.15.4  หน้ีสินเป็นผลของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีในอดีต 
ตวัอย่างเช่น  การไดม้าซ่ึงสินคา้ หรือบริการ  จึงก่อให้เกิดเจา้หน้ีการคา้ (หากกิจการไม่ไดจ่้าย
ล่วงหนา้   หรือชาํระทนัทีเม่ือส่งมอบ) การรับเงินกูจ้ากธนาคารก่อให้เกิดภาระผกูพนัในการจ่ายคืน
เงินกู ้ ในกรณีท่ีกิจการ มีการให้ส่วนลดภายหลงัจากการขาย โดยพิจารณาจากยอดขายรวมของปี 
กิจการตอ้งรับรู้จาํนวนเงิน ท่ีตอ้งจ่ายค่าส่วนลดดงักล่าวเป็นหน้ีสิน ซ่ึงในกรณีน้ีการขายสินคา้ในอดีต
ถือเป็นรายการท่ีก่อใหเ้กิดหน้ีสิน 
   2.2.15.5  หน้ีสินบางประเภทจะวดัค่าไดจ้ากการประมาณเท่านั้น กิจการเรียก
หน้ีสินประเภทน้ีว่าประมาณการหน้ีสิน ในบางประเทศประมาณการหน้ีสินจะไม่ถือเป็นหน้ีสิน เน่ืองจาก
คาํนิยามของหน้ีสินค่อนขา้งจาํกดั ดงันั้น จึงถือเอาเฉพาะส่วนท่ีไม่ไดเ้กิดจากการประมาณการ   แต่คาํ
นิยาม  ในยอ่หนา้ท่ี 49  จะมีความหมายกวา้งกวา่ประมาณการหน้ีสิน  จะถือเป็นหน้ีสินหากเก่ียวขอ้งกบัภาระ
ผกูพนัในปัจจุบนั  และเป็นไปตามคาํนิยามท่ีกาํหนดไว ้ แมว้่าจะไดจ้ากการประมาณก็ตาม  ตวัอยา่ง
ของประมาณการหน้ีสิน ไดแ้ก่ ประมาณการหน้ีสินภายใตส้ัญญารับประกนั และประมาณการหน้ีสิน
ภายใตโ้ครงการเงินบาํนาญ 
  2.2.16  ส่วนของเจ้าของ 
   2.2.16.1  คาํนิยามส่วนของเจา้ของว่าเป็นส่วนไดเ้สียคงเหลือ ส่วนของ
เจา้ของ  ยงัคงตอ้งจาํแนกเป็นประเภทยอ่ยในงบดุล เช่น กิจการท่ีเป็นบริษทัจะจาํแนกส่วนของเจา้ของ
เป็นเงินทุนท่ีไดจ้ากผูถื้อหุ้น กาํไรสะสม สาํรองท่ีจดัสรรจากกาํไรสะสม และสาํรองการปรับปรุง                   
เพื่อการรักษาระดบัทุน การจาํแนกประเภทดงักล่าวเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน
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เน่ืองจากช้ีใหเ้ห็นถึงขอ้จาํกดัทางกฎหมาย หรือขอ้จาํกดัอ่ืนท่ีมีต่อความสามารถของกิจการในจ่ายเงิน
ให้กบัเจา้ของ หรือการนาํส่วนทุนไปใช ้ การจาํแนกประเภทยงัสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้เท็จจริงท่ีว่า                 
ผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเป็นเจา้ของอาจมีสิทธิท่ีแตกต่างกนัในการไดรั้บเงินปันผล  และการจ่ายคืนส่วนของเจา้ของ 
   2.2.16.2  บางคร้ังกิจการตอ้งกนัเงินสาํรองตามขอ้บงัคบั หรือตามกฎหมาย  
ซ่ึงเป็นมาตรการเพ่ิมเติมเพื่อป้องกนัผลกระทบจากการขาดทุนท่ีมีต่อกิจการ และเจา้หน้ี  การตั้งสาํรอง
อ่ืน ๆ อาจเกิดข้ึนจากการไดรั้บยกเวน้ภาษี หรือการลดภาระหน้ีสินทางภาษี  หากมีการโอนกาํไร
สะสมไปเป็นสาํรอง   การกนัสาํรองทั้งท่ีเป็นไปตามขอ้บงัคบั หรือตามกฎหมาย และจาํนวนท่ีกนัไว้
ลว้นเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน  การกนัสาํรองดงักล่าวถือเป็นการ
จดัสรรกาํไรสะสม และไม่ถือเป็นค่าใชจ่้าย 
   2.2.16.3  เน่ืองจากส่วนของเจา้ของถือเป็นส่วนไดเ้สียคงเหลือในสินทรัพย์
หลงัจากหักหน้ีสินทั้งส้ินออกแลว้   มูลค่าของส่วนของเจา้ของทั้งหมดท่ีแสดงในงบดุลจึงข้ึนอยูก่บัการ
วดัมูลค่าของสินทรัพย ์และหน้ีสิน  โดยทัว่ไปเป็นการยากท่ีส่วนของเจา้ของทั้งหมดของกิจการจะ
เท่ากบัราคาตลาดรวมของหุ้นท่ีออก หรือเท่ากบัจาํนวนเงินรวมท่ีจะไดจ้ากการขายสินทรัพยสุ์ทธิเป็น
ส่วน ๆ หรือขายกิจการทั้งหมดขณะท่ีกิจการยงัมีการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
   2.2.16.4  การประกอบพาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรมมกัอยู่ในรูปของ
กิจการ เช่น เจา้ของคนเดียว  หา้งหุน้ส่วน  ทรัสต ์  หรือรัฐวิสาหกิจ  กิจการดงักล่าวมกัมีโครงสร้าง
ทางกฎหมาย  และขอ้บงัคบัท่ีแตกต่างจากบริษทั เช่น อาจไม่มีขอ้จาํกดัมากนกัในการแบ่งปันส่วนทุน
ใหก้บัเจา้ของ หรือผูมี้สิทธิไดรั้บผลประโยชน์อ่ืน อยา่งไรกต็ามคาํนิยามของส่วนของเจา้ของ และเร่ืองอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง   ซ่ึงกาํหนดอยู่ในแม่บทการบญัชีน้ีถือว่าเหมาะสมท่ีจะนาํมาใช้กบักิจการอ่ืนดงักล่าวได้
เช่นกนั 
  2.2.17  ผลการดําเนินงาน 
   2.2.17.1  กาํไรเป็นเกณฑท์ัว่ไปท่ีใชว้ดัผลการดาํเนินงาน  หรือมกัใชเ้ป็นฐาน
สาํหรับการวดัผลอ่ืน  เช่น  ผลตอบแทนจากการลงทุน  หรือกาํไรต่อหุ้น  องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบัการวดักาํไร คือ รายได ้และค่าใชจ่้าย   การรับรู้ และการวดัมูลค่าของรายได ้และค่าใชจ่้ายส่วน
หน่ึงข้ึนอยูก่บัแนวคิดเร่ืองทุน และการรักษาระดบัทุนท่ีกิจการใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน  
   2.2.17.2  องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการวดัผลการดาํเนินงาน  
ไดแ้ก่  รายได ้ และค่าใชจ่้าย  
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  คาํนิยามขององคป์ระกอบดงักล่าวกาํหนดไวด้งัน้ี 
  ก)  รายได ้หมายถึง การเพิ่มข้ึนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชีใน
รูปกระแสเขา้ หรือการเพิ่มค่าของสินทรัพย ์ หรือการลดลงของหน้ีสิน อนัส่งผลให้ส่วนของเจา้ของ
เพิ่มข้ึน ทั้งน้ีไม่รวมถึงเงินทุนท่ีไดรั้บจากผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 
  ข)  ค่าใชจ่้าย หมายถึง การลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบญัชี
ในรูปกระแสออก หรือการลดค่าของสินทรัพย ์ หรือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน อนัส่งผลให้ส่วนของ
เจา้ของลดลง ทั้งน้ีไม่รวมถึงการแบ่งปันใหก้บัผูมี้ส่วนร่วมในส่วนของเจา้ของ 
   2.2.17.3  คาํนิยามของรายได ้และค่าใชจ่้ายกาํหนดลกัษณะท่ีสาํคญั แต่มิได้
กาํหนดเกณฑก์ารรับรู้รายการในงบกาํไรขาดทุน เกณฑก์ารรับรู้รายได ้และค่าใชจ่้ายกาํหนดไวใ้นยอ่หนา้ท่ี 
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   2.2.17.4  กิจการอาจแสดงรายได ้และค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนไดใ้นหลาย
ลกัษณะเพื่อเป็นการใหข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ตวัอยา่งเช่น การแยกรายได ้หรือ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรมตามปกติกบัท่ีมิไดเ้กิดจากการดาํเนินกิจกรรมตามปกติออก
จากกนัเป็นวิธีปฏิบติัโดยทัว่ไป ดว้ยเหตุผลว่าแหล่งท่ีมาของรายการเก่ียวขอ้งกบัการประเมิน
ความสามารถของกิจการในการก่อให้เกิดเงินสด และรายการเทียบเท่าเงินสดในอนาคต ตวัอยา่งของ
กิจกรรมท่ีไม่ใช่กิจกรรมหลกั เช่น การจาํหน่ายเงินลงทุนระยะยาวมกัไม่เกิดข้ึนเป็นประจาํ การแยก
รายได ้หรือค่าใชจ่้ายออกจากกนัตามเกณฑน้ี์ให้พิจารณาถึงลกัษณะ และการดาํเนินงานของกิจการเป็น
หลกั  รายการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหน่ึงอาจเป็นรายการท่ีไม่ปกติของอีกกิจการ
หน่ึง 
   2.2.17.5  การแยกรายการท่ีเป็นรายได ้และค่าใชจ่้ายออกจากกนั และการรวมรายการ
เหล่านั้นเขา้ดว้ยกนัในหลายลกัษณะทาํให้เห็นภาพของผลการดาํเนินงานในหลายแง่มุม  และทาํให้
เห็นผลรวมในแต่ละระดบั ตวัอยา่งเช่น งบกาํไรขาดทุนสามารถแสดงกาํไรขั้นตน้ กาํไรหรือขาดทุนจาก
การดาํเนินงานก่อนภาษี กาํไรจากการดาํเนินงานหลงัภาษี และกาํไรหรือขาดทุน 
  2.2.18  รายได้ 
   2.2.18.1  รายได ้ ตามคาํนิยามรวมถึง ผลกาํไร และรายไดท่ี้เกิดจากการดาํเนิน
กิจกรรมตามปกติของกิจการ  รายไดด้งักล่าวรวมถึงรายไดจ้ากการขาย รายไดค้่าธรรมเนียม ดอกเบ้ีย
รับ รายไดเ้งินปันผล  รายไดค่้าสิทธิ  และรายไดค่้าเช่า  เป็นตน้ 
   2.2.18.2  ผลกาํไร หมายถึง รายการท่ีเป็นไปตามคาํนิยามของรายได ้และอาจ
เกิดจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไม่ก็ได ้  ผลกาํไรแสดงถึงการเพ่ิมข้ึนของประโยชน์เชิง
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เศรษฐกิจ จึงมีลกัษณะไม่แตกต่างไปจากรายได ้ ดงันั้น แม่บทการบญัชีน้ีไม่ถือว่าผลกาํไรเป็น
องคป์ระกอบแยกต่างหาก 
   2.2.18.3  ผลกาํไรอาจเกิดจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน คาํนิยามของ
รายไดร้วมถึงผลกาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึน เช่น ผลกาํไรจากการตีราคาหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด 
และผลกาํไรจากการตีราคาของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่ม ตามปกติผลกาํไรเม่ือมีการรับรู้ใน งบกาํไร
ขาดทุนจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิง
เศรษฐกิจ   ผลกาํไรมกัแสดงสุทธิจากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.2.18.4  รายได้อาจก่อให้เกิดการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์หรือการเพ่ิมค่าของ
สินทรัพยป์ระเภทต่าง ๆ  ตวัอยา่งเช่น  เงินสด  ลูกหน้ี  สินคา้  หรือบริการท่ีไดม้าจากการแลกเปล่ียน
กบัสินคา้   หรือบริการอ่ืน การชาํระหน้ีสินอาจก่อใหเ้กิดรายได ้เช่น กิจการอาจส่งมอบสินคา้ หรือบริการ  
แก่ผูใ้หกู้เ้พื่อชาํระหน้ีสิน 
  2.2.19  ค่าใช้จ่าย 
   2.2.19.1  ค่าใชจ่้าย    ตามคาํนิยามรวมถึงผลขาดทุน    และค่าใชจ่้ายท่ีเกิด
จากการดาํเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ ตวัอยา่งของค่าใชจ่้ายดงักล่าวรวมถึงตน้ทุนขาย ค่าจา้ง 
และ ค่าเส่ือมราคา ค่าใชจ่้ายมกัอยูใ่นรูปกระแสออก หรือการเส่ือมค่าของสินทรัพย ์ เช่น เงินสด และ
รายการเทียบเท่าเงินสด  สินคา้คงเหลือ  ท่ีดิน  อาคาร  และอุปกรณ์ 
   2.2.19.2  ผลขาดทุน  หมายถึง  รายการท่ีเป็นไปตามคาํนิยามของค่าใชจ่้าย   
และอาจเกิดจากกิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไม่ก็ได ้ผลขาดทุนแสดงถึงการลดลงของประโยชน์              
เชิงเศรษฐกิจ จึงมีลกัษณะไม่แตกต่างไปจากค่าใชจ่้าย ดงันั้น แม่บทการบญัชีน้ีไม่ถือว่าผลขาดทุนเป็น
องคป์ระกอบแยกต่างหาก 
   2.2.19.3  ตวัอยา่งของผลขาดทุน รวมถึงผลขาดทุนท่ีเกิดจากภยัพิบติั เช่น ไฟ
ไหม ้  นํ้าท่วม และผลขาดทุนท่ีเกิดจากการขายสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน คาํนิยามของค่าใชจ่้ายรวมถึง                   
ผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึน  เช่น  ผลขาดทุนท่ีเป็นผลกระทบจากการเพิ่มข้ึนของอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศซ่ึงเกิดจากการกูย้มืเงินตราต่างประเทศของกิจการ ตามปกติผลขาดทุนท่ีมีการรับรู้
ในงบกาํไรขาดทุนจะแสดงเป็นรายการแยกต่างหาก เน่ืองจากขอ้มูลดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อ                
การตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ผลขาดทุนมกัแสดงสุทธิจากรายไดท่ี้เก่ียวขอ้ง 
  2.2.20  การปรับปรุงเพือ่รักษาระดับทุน 
   การตีราคาใหม่ หรือการปรับมูลค่าของสินทรัพย ์และหน้ีสินก่อให้เกิดการ
เพิ่มข้ึน หรือลดลงของส่วนของเจา้ของ  การเพิ่มข้ึน หรือลดลงน้ีแมว้่าจะเป็นไปตามคาํนิยามของ
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รายได ้และค่าใชจ่้าย แต่ไม่รวมอยู่ในงบกาํไรขาดทุนภายใตแ้นวคิดของการรักษาระดบัทุน  รายการ
ดงักล่าวจะรวมอยู่ในส่วนของเจา้ของเป็นรายการปรับปรุงเพื่อการรักษาระดบัทุน  หรือเป็น
ส่วนเกินจากการตีราคาตามแนวคิดการรักษาระดบัทุน 
  2.2.21  การรับรู้รายการขององค์ประกอบของงบการเงิน 
   2.2.21.1  การรับรู้รายการ หมายถึง การรวมรายการเขา้เป็นส่วนหน่ึงของงบ
ดุล หรืองบกาํไรขาดทุน  หากรายการนั้นเป็นไปตามคาํนิยามขององคป์ระกอบ และเขา้เกณฑก์ารรับรู้
รายการซ่ึงระบุในย่อหนา้ท่ี 83 การรับรู้ คือ การแสดงรายการในงบดุล หรืองบกาํไรขาดทุนดว้ย
ขอ้ความ และจาํนวนเงิน พร้อมกบัรวมจาํนวนเงินนั้นในยอดรวมของงบดุล หรืองบกาํไรขาดทุน
ดงักล่าว กิจการตอ้งรับรู้รายการท่ีเขา้เกณฑก์ารรับรู้รายการไวใ้นงบดุล และงบกาํไรขาดทุน การท่ี
กิจการมิไดรั้บรู้รายการ 
   ในงบดุล  หรืองบกําไรขาดทุนทั้ งท่ีเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการถือเป็น
ขอ้ผดิพลาดท่ีไม่อาจแกไ้ขไดด้ว้ยการเปิดเผยนโยบายการบญัชีท่ีใช ้  หรือการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  หรือคาํอธิบายเพ่ิมเติม 
   2.2.21.2  รายการท่ีเป็นไปตามคาํนิยามขององคป์ระกอบใหรั้บรู้เม่ือเขา้เง่ือนไข
ทุกขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
   ก)  มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะไดรั้บ หรือสูญเสียประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการดงักล่าว 
   ข)  รายการดงักล่าวมีราคาทุน หรือมูลค่าท่ีสามารถวดัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
   2.2.21.3  ในการประเมินว่ารายการใดเข้าเกณฑ์การรับรู้ในงบการเงิน         
ให้พิจารณาถึงความมีสาระสาํคญัตามท่ีกล่าวไวใ้นย่อหนา้ท่ี 29 และ 30 ความสัมพนัธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่ารายการท่ีเป็นไปตามคาํนิยาม และเขา้เกณฑ์การรับรู้ของ
องคป์ระกอบหน่ึงจะทาํใหเ้กิดการรับรู้ของอีกองคป์ระกอบหน่ึงโดยปริยาย เช่น การรับรู้สินทรัพยจ์ะ
ทาํใหเ้กิดการรับรู้รายไดห้รือหน้ีสินโดยปริยาย 
  2.2.22  การวดัมูลค่าองค์ประกอบของงบการเงิน 
   2.2.22.1  การวดัมูลค่า  คือ  กระบวนการกาํหนดจาํนวนท่ีเป็นตวัเงิน  เพ่ือ
รับรู้องคป์ระกอบของงบการเงินในงบดุล และงบกาํไรขาดทุน การวดัมูลค่าจะเก่ียวขอ้งกบัการ
เลือกใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่า 
   2.2.22.2  งบการเงินใชเ้กณฑใ์นการวดัมูลค่าต่าง ๆ โดยใชป้ระกอบกนัใน
สดัส่วน ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ 
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   ก)  ราคาทุนเดิม หมายถึง การบนัทึกสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนเงินสด               
หรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีจ่าย หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมของส่ิงท่ีนาํไปแลกสินทรัพย ์ณ เวลาท่ีไดม้า
ซ่ึงสินทรัพยน์ั้น และการบนัทึกหน้ีสินดว้ยจาํนวนเงินท่ีไดรั้บจากการก่อภาระผกูพนั หรือดว้ยจาํนวน
เงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายเพ่ือชาํระหน้ีสินท่ีเกิดจากการดาํเนินงาน
ตามปกติของกิจการ เช่น ภาษีเงินได ้
   ข)  ราคาทุนปัจจุบนั หมายถึง การแสดงสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนเงินสด           
หรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีต้องจ่ายในขณะนั้ น เพื่อให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ชนิดเดียวกัน หรือ
สินทรัพยท่ี์เท่าเทียมกนั และการแสดงหน้ีสินดว้ยจาํนวนเงินสด หรือรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีตอ้งใช้
ชาํระภาระผกูพนัในขณะนั้นโดยไม่ตอ้งคิดลด 
   ค)  มูลค่าท่ีจะไดรั้บ (จ่าย) หมายถึง การแสดงสินทรัพยด์ว้ยจาํนวนเงินสดหรือ
รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีจะไดม้าในขณะนั้น  หากกิจการขายสินทรัพยโ์ดยเป็นไปตามขั้นตอนปกติ
ในการจาํหน่ายสินทรัพย ์และการแสดงหน้ีสินดว้ยมูลค่าท่ีจะตอ้งจ่ายคืน หรือดว้ยจาํนวนเงินสดหรือ
รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายเพ่ือชําระหน้ีสินท่ีเกิดจากการดําเนินงานตามปกติ           
โดยไม่ตอ้งคิดลด 
   ง) มูลค่าปัจจุบนั  หมายถึง  การแสดงสินทรัพยด์ว้ยมูลค่าปัจจุบนัของ
กระแสเงินสดรับสุทธิในอนาคต ซ่ึงคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยน์ั้นในการดาํเนินงานตามปกติ               
ของกิจการ  และการแสดงหน้ีสินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายสุทธิ  ซ่ึงคาดว่าจะตอ้งจ่าย
ชาํระหน้ีสินในการดาํเนินงานตามปกติของกิจการ 
   2.2.22.3  เกณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีกิจการส่วนใหญ่ใชใ้นการจดัทาํงบการเงิน คือ              
ราคาทุนเดิมโดยใชร่้วมกบัเกณฑอ่ื์น ๆ เช่น สินคา้คงเหลือแสดงดว้ยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะ
ได้รับแล้วแต่จํานวนใดจะตํ่ากว่า  หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาตลาด                 
และเงินบาํนาญ (หน้ีสิน) แสดงดว้ยมูลค่าปัจจุบนั นอกจากนั้นกิจการบางแห่งใชเ้กณฑร์าคาทุนปัจจุบนั
แทนเกณฑ์ราคาทุนเดิม   เน่ืองจากราคาทุนเดิมไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจาก                        
การเปล่ียนแปลงระดบัราคาของสินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงิน 
 
2.3  การบริหารงบประมาณเพือ่การศึกษา 
 2.3.1  ความหมายของ “งบประมาณ” ในมุมมองของนกัวิชาการ 
  นกัเศรษฐศาสตร์ จะมองงบประมาณในลกัษณะของการมุ่งใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดั
ใหไ้ดอ้รรถประโยชน์สูงสุด 
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  นกับริหาร จะมองงบประมาณในลกัษณะของกระบวนการ  หรือการบริหารงบประมาณ
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  งบประมาณ หมายถึง แผนงานท่ีแสดงออกในรูปของตวัเงิน  สาํหรับระยะเวลาหน่ึง
อนัแน่นอนเก่ียวกบัโครงการดาํเนินงานของรัฐบาล 
  งบประมาณ คือ แผนเบด็เสร็จซ่ึงแสดงออกในรูปของตวัเงิน แสดงโครงการดาํเนินงาน
ทั้งหมดในระยะเวลาหน่ึง แผนน้ีจะรวมถึงการกะประมาณ บริการ กิจกรรม โครงการ และค่าใชจ่้าย 
ตลอดจนทรัพยากรท่ีจาํเป็นในการสนบัสนุนในการดาํเนินงานใหบ้รรลุตามแผนน้ี ยอ่มประกอบดว้ย
การกระทาํ 3 ขั้นดว้ยกนั  คือ  1. การจดัเตรียม  2. การอนุมติั  และ 3. การบริหาร 
  งบประมาณ มกัเขา้ใจว่าคืองบประมาณแผ่นดินท่ีรัฐจดัให้แทจ้ริงงบประมาณ  คือ
แผนการเงินของหน่วยงานทุกระดบัท่ีกาํหนดข้ึนเป็นแผนความตอ้งการในเร่ืองบุคลากร พสัดุ และ 
เงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงาน 
  2.3.2  การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมการใชจ่้ายงบประมาณใหเ้ป็นไปตาม
รายการและแผนงาน หรืองานท่ีฝ่ายบริหารไดรั้บอนุมติังบประมาณมาใชจ่้ายจากรัฐสภา เพ่ือป้องกนัการ
ร่ัวไหลของเงินงบประมาณแผน่ดิน จึงใชว้ิธีการอนุมติัเงินประจาํงวดในการเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบการใช้
จ่ายเงิน รวมตลอดถึงการรายงานผลต่าง ๆ ท่ีใชเ้พื่องานนั้น ๆ 
  2.3.3  การจัดสรรงบประมาณเพือ่การศึกษา 
   2.3.3.1  นโยบายรัฐบาลในดา้นการศึกษา  ในทุกยคุทุกสมยัให้ความสาํคญัต่อ
การศึกษา 
   2.3.3.2.  การจดัสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามีความสาํคญัสูงเป็นลาํดบัหน่ึง
เกือบตลอดมา เม่ือเทียบกบังบประมาณดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นอุตสาหกรรม ดา้นเกษตร                  
ดา้นคมนาคม ฯลฯ 
  2.3.4  งบประมาณสถานศึกษา 
  คือ  แผนงานท่ีสถานศึกษาจัดทาํข้ึน เพื่อประมาณการตวัเลขรายรับและรายจ่าย              
ในการดาํเนินกิจการต่าง ๆ ของสถานศึกษา   เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์และเป้าหมายในช่วงเวลา
ท่ีกาํหนด 
  งบประมาณสถานศึกษา ประกอบดว้ยงานท่ีสาํคญั 3 ประการ คือ 
   2.3.4.1  การประมาณรายรับรายจ่ายไวล่้วงหนา้ 
   2.3.4.2  การกาํหนดงานหรือโครงการท่ีจะจดัทาํทั้งหมด 
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   2.3.4.3  การระบุช่วงเวลาท่ีชดัเจนว่าวงเงินท่ีประมาณการไว ้ เพื่อดาํเนินงาน
จะใชเ้วลาเท่าไร เช่น คร่ึงปี หน่ึงปี หรือหา้ปี 
  2.3.5  ความสําคญัของงบประมาณสถานศึกษา  
  สถานศึกษาเป็นองค์กรท่ีผลิตคนให้มีคุณภาพ โดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู่  หรือ              
แสวงหาเพิ่มเติม งบประมาณเป็นแผนการใชจ่้ายทรัพยากรของสถานศึกษา จึงมีความสาํคญัดงัน้ี 
   2.3.5.1  ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารสถานศึกษา  ทั้งงานวิชาการ  งานธุรการ  งาน
กิจการนกัเรียน  งานบุคลากร  งานชุมชน  จาํเป็นตอ้งใชเ้งินทั้งส้ิน 
   2.3.5.2  ช่วยใหส้ามารถจดัสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจ่าํกดัใหเ้กิดประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
วิธีการของงบประมาณจะเป็นเคร่ืองมือในการใชจ่้าย หรือจดัสรรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ มีการ
วางแผนการใช้จ่ายให้สอดคลอ้งกับรายรับ รวมทั้ งมีการจัดลาํดับความสําคญัของงาน โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ 
   2.3.5.3  เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบดูแลการปฏิบติังานว่าผลงานกบัเงินท่ี
ใชจ่้ายสอดคลอ้งกนัหรือไม่ 
   เน่ืองจากงบประมาณสถานศึกษาเก่ียวขอ้งกบังานอ่ืน เช่น กิจการนักเรียนใน
เร่ือง การนํานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ีตอ้งใช้เงินจากงบประมาณ ในด้านวิชาการตอ้งอาศัย                       
เงินงบประมาณในการจดัซ้ือส่ือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการจดัการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม 
การบริหารงานดา้นธุรการ การเงิน และพสัดุของผูบ้ริหารโรงเรียน ถา้บริหารผดิพลาดจะเก่ียวขอ้งกบั
ระเบียบ วินัย    กองวินัยไดร้วบรวมขอ้มูลสถิติการทาํผิดวินัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานธุรการ 
การเงิน และพสัดุ ซ่ึงลว้นแต่เป็นผูบ้ริหารทั้งส้ิน มีการลงโทษตั้งแต่ตดัเงินเดือน ภาคฑณัฑ์ และ                
วา่กล่าวตกัเตือน 
  2.3.6  ประเภทของงบประมาณสถานศึกษา มีอยู ่2 ประเภท คือ 
   2.3.6.1  งบประมาณแผ่นดิน เป็นเงินรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน มี 2 
ลกัษณะ 
    ก)  เงินงบกลาง เบิกจ่ายจากกรมบญัชีกลาง กระทรวงการคลงั  เช่น  เงิน
ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร  เงินค่ารักษาพยาบาล  เงินบาํเหน็จบาํนาญ  เงินช่วยค่าครองชีพ  เป็นตน้ 
    ข)  เงินรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นรายจ่ายท่ีรัฐบาล
จดัสรรใหแ้ก่ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ แบ่งเป็น 11 หมวด คือ 
    1.  หมวดเงินเดือน เงินท่ีจ่ายใหแ้ก่ขา้ราชการเป็นรายเดือน 
    2.  หมวดค่าจา้งประจาํ เงินท่ีจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งประจาํ 
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    3.  หมวดค่าจา้งชัว่คราว เงินท่ีจ่ายเป็นค่าแรงสาํหรับการทาํงานปกติ
ของแก่ลูกจา้งชัว่คราว 
    4.  หมวดค่าตอบแทน เงินท่ีจ่ายตอบแทนให้แก่ผูป้ฏิบติังานให้ทาง
ราชการ  เช่น ค่าเช่าบา้น ค่าอาหารทาํงานนอกเวลา ค่าสอนพิเศษ 
    5.  หมวดค่าใชส้อย ค่าเบ้ียเล้ียง ค่ายานพาหนะ ค่าท่ีพกั ค่าซ่อมแซม
อาคารสถานท่ี  และครุภณัฑ ์
    6.  หมวดค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่านํ้ าประปา 
    7.  หมวดค่าวสัดุ ค่าใชจ่้ายซ้ือส่ิงของต่าง ๆ เช่น กระดาษ หลอดไฟ  
    8.  หมวดค่าครุภณัฑ ์ รายจ่ายเพื่อซ้ือส่ิงของท่ีคงทนใชไ้ดน้าน   เช่น 
คอมพิวเตอร์ โตะ๊ เกา้อ้ี 
    9.  หมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซ่ึงท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง 
    10. หมวดเงินอุดหนุน เงินท่ีจ่ายเพื่อช่วยเหลือบุคคล หรือองค์กร เช่น 
ช่วยเดก็ท่ีขาดแคลน ช่วยบูรณะวดั ช่วยมูลนิธิต่าง ๆ 
    11. หมวดรายจ่ายอ่ืน รายจ่ายท่ีไม่เขา้ลกัษณะของหมวดใดหมวดหน่ึง 
เช่น ราชการลบั 
   2.3.6.2  เงินนอกงบประมาณ เงินท่ีสถานศึกษาได้รับนอกเหนือจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เช่น เงินบริจาค เงินท่ีได้จากการขายผลผลิตของสถานศึกษา เงินทุนจาก
หน่วยงาน หรือบุคคลมอบใหเ้ป็นทุนการศึกษา 
  2.3.7  คุณสมบัติของผู้ทีท่าํหน้าทีเ่กีย่วกบัการเงิน ควรมีคุณสมบัติดังนี ้
   2.3.7.1  ซ่ือสตัยสุ์จริตในหนา้ท่ีการงาน 
   2.3.7.2  มีความรู้ ความสามารถในงานการเงิน เช่น สาํเร็จการศึกษาทางบญัชี 
หรือการเงินการธนาคาร 
   2.3.7.3  มีความละเอียดรอบคอบ 
   2.3.7.4  ไม่มีหน้ีสินลน้พน้ตวั 
   2.3.7.5  มีมนุษยสมัพนัธ์ดี 
   2.3.7.6  มีอารมณ์มัน่คง 
   2.3.7.7  มีความรับผดิชอบสูง 
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  2.3.8  ปัญหาเกีย่วกบัการบริหารงบประมาณ 
   2.3.8.1  ปัญหาท่ีพบคือ บุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีทางการเงินไม่มีความรู้เก่ียวกบังาน
การเงินและบญัชีของโรงเรียน รวมทั้งขาดการนิเทศดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
   2.3.8.2  การบริหารดา้นการเงินและการบญัชี สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้
ตรวจสอบ พบว่า สถานศึกษาบางแห่งไดแ้ต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีใหรั้บผดิชอบทั้งดา้นการเงินและการบญัชีใน
คนเดียวกนั จึงเกิดปัญหาการทุจริตข้ึน 
   2.3.8.3  ชัว่โมงสอนของครูผูป้ฏิบติังานดา้นธุรการ การเงินมาก ทาํใหค้รูผูน้ั้นทาํ
หนา้ท่ีในงานธุรการ การเงินไดไ้ม่เตม็ท่ี 
   2.3.8.4  งบประมาณการศึกษาส่วนใหญ่เป็นหมวดเงินเดือน ทาํให้สัดส่วน
งบประมาณสาํหรับการพฒันาดา้นคุณภาพมีนอ้ย 
   2.3.8.5  สถิติการทาํความผิดวินัยท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินลว้นแต่เป็นผูบ้ริหาร
ทั้งส้ิน 
  2.3.9  การบริหารวสัดุ/อุปกรณ์การศึกษา 
   2.3.9.1  การจัดหา การซ้ือ การจ้าง การซ้ือ การจ้างทาํโต๊ะ-เก้าอ้ี จ้างประกอบ
คอมพิวเตอร์ การจา้งซ่อมแซมอุปกรณ์การศึกษา 
   2.3.9.2  การใช้ การดูแลการใช้อย่างประหยดั  การแนะนาํการใช้ให้ถูกวิธี การ
ระมดัระวงัการใชไ้ม่ใหช้าํรุดเสียหาย 
   2.3.9.3  การบาํรุงรักษา  การทาํความสะอาดหลังจากการใช้  การซ่อมแซมวสัดุ/
อุปกรณ์ต่าง  ๆ   ท่ีชาํรุด 
   2.3.9.4  การควบคุมและการจาํหน่าย 
    ก)  การควบคุม คือ การบนัทึกบญัชี หรือทะเบียนเพื่อควบคุมวสัดุ/
อุปกรณ์ การตรวจสอบใหต้รงกบับญัชี  หรือทะเบียน 
    ข)  การจาํหน่าย การขาย  การแจกจ่าย การแปรสภาพเม่ือชาํรุด หรือ
ทาํลาย 
  2.3.10  ปัญหาการบริหารวสัดุ/อุปกรณ์การศึกษา 
   2.3.10.1  การจดัทาํทะเบียนวสัดุไม่ถูกตอ้งตามระเบียบ และไม่เป็นปัจจุบนั 
   2.3.10.2  ปัญหาการขาดแคลนเจ้าหน้าท่ีพัสดุท่ีมีความรู้   ความเข้าใจ                  
มีความสามารถ  มีทกัษะ  มีบุคลิกภาพท่ีดี  และมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม 
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   2.3.10.3  การจดัสรรวสัดุไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียนท่ีเสนอขอ
ในแต่ละปีการศึกษา   ทาํใหมี้ปัญหาการขาดแคลนวสัดุท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นโรงเรียน 
   2.3.10.4  วสัดุ/อุปกรณ์การศึกษาจดัซ้ือมาแลว้ไม่ไดใ้ช ้ หรือใชน้อ้ยมาก 
   2.3.10.5  ไม่มีการซ่อมแซมวสัดุ/อุปกรณ์การศึกษาท่ีชาํรุด ทั้ง ๆ ท่ีซ่อมแซมได ้
ทาํใหสู้ญเสียโดยเปล่าประโยชน์ 
   2.3.10.6  ขาดอุปกรณ์การศึกษาประเภทคอมพิวเตอร์ และเคร่ืองมือส่ือสาร 
และวสัดุ/อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใช ้
  
2.4  แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารงาน 
 2.4.1  ความหมายการบริหาร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ  (2545 : 18 - 19)  ไดร้วบรวมความหมายของคาํว่า  “การบริหารจดัการ”  
และ  “การจดัการ”  ไดด้งัน้ี 
 การบริหาร  (Administration)   จะใชใ้นการบริหารระดบัสูง โดยเนน้ท่ีการกาํหนดนโยบาย
ท่ีสําคญั  และการกาํหนดแผนของผูบ้ริหารระดบัสูง  เป็นคาํนิยมใชใ้นการบริหารรัฐกิจ (Public 
Administration) หรือใชใ้นหน่วยงานราชการ และคาํว่า “ผูบ้ริหาร” (Administrator) จะหมายถึง 
ผูบ้ริหารท่ีทาํงานอยูใ่นองคก์รของรัฐ หรือองคก์รท่ีไม่มุ่งหวงักาํไร (Schermerhorn : 1999. p.G-2)                      
การบริหาร คือ กลุ่มของกิจกรรม ประกอบดว้ย  การวางแผน (Planning)  การจดัองคก์ร (Organizing)  
การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอาํนวย  และการควบคุม (Controlling)  ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์
โดยตรงกบัทรัพยากรขององคก์ร (6 M’s)  เพื่อนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ และดว้ยจุดมุ่งหมายสาํคญั              
ในการบรรลุความสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถว้น  
 การจดัการ (Management) จะเนน้การปฏิบติัการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนท่ี 
วางไว)้ ซ่ึงนิยมใชใ้นการจดัการธุรกิจ (Business management) ส่วนคาํว่า “ผูจ้ดัการ” (Manager)                 
จะหมายถึงบุคคลในองคก์รซ่ึงทาํหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อกิจกรรมในการบริหารทรัพยากร  และกิจการ
งานอ่ืน ๆ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวข้ององคก์ร  
 หวน   พินธุพนัธ์  (การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา : น. 3)  อธิบายว่า การบริหาร
การศึกษา  หมายถึง  การดาํเนินงานของกลุ่มบุคคล  ซ่ึงอาจเป็นการดาํเนินงานของครูใหญ่ร่วมกบัครู
นอ้ยในโรงเรียน  หรืออธิการบดีร่วมกบัอาจารยใ์นมหาวิทยาลยั   หรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ร่วมกบัอธิบดีกรมต่าง ๆ และครูอาจารยใ์นสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ และกลุ่มบุคคลเหล่าน้ีต่างร่วมมือกนั
พฒันาคนให้มีคุณภาพทั้งส้ิน   การจะพฒันาคนให้มีคุณภาพไดน้ั้นจะตอ้งมีการดาํเนินการใน           
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การเรียนการสอน  การจดักิจกรรมการวดัผล  การจดัอาคารสถานท่ี  และพสัดุ ครุภณัฑ ์  การสรรหาบุคคล
มาดาํเนินการ หรือมาทาํการสอนในสถาบนัการศึกษา  การปกครองนกัเรียน  เพื่อให้นกัเรียนเป็นคนดีมี
วินยั  และอ่ืน ๆ   ซ่ึงการดาํเนินงานเหล่าน้ีรวมเรียกวา่  “ภารกิจทางการบริหารการศึกษา”  หรือ “งานบริหาร
การศึกษา” นัน่เอง 
 นิตยา   เพญ็ศิรินภา   และผูช่้วยศาสตราจารยสุ์รชาติ   ณ   หนองคาย   ไดร้วบรวม            
คาํกล่าวเก่ียวกบัองคก์ร และองคป์ระกอบเก่ียวกบัองคก์รไวด้งัน้ี 
 2.4.2  ความหมายขององค์การ 
 คาํวา่ องคก์าร (organization) มีผูใ้หค้วามหมายไวห้ลากหลาย ดงัน้ี   
 Robbins and Coulter (1999 : 4)  ใหค้วามหมายขององคก์ารว่า หมายถึง การจดับุคคลเพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายเฉพาะอยา่ง  
 Moorhead and Griffin (1995 : 380)  กล่าวว่า  องคก์าร  หมายถึง กลุ่มของบุคคลท่ีมา
ทาํงาน เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั  
 Gibson et al (1994 : 5)  ใหค้วามหมายขององคก์ารว่า  เป็นหน่วยท่ีมีการประสานงานกนั  
โดยประกอบดว้ยบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาทาํงานร่วมกนั   เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายร่วมกนั  
 สมยศ นาวีการ (2543 : 30)  กล่าวว่า  องคก์ารเป็นกลุ่มบุคคลท่ีทาํงานร่วมกนัภายใต้
โครงสร้างท่ีกาํหนดเพื่อการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม  
 2.4.3  องค์ประกอบขององค์การ 
 องค์การต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การของรัฐ  หรือองค์การธุรกิจต่างมีองค์ประกอบ               
ท่ีสาํคญั คือ จะตอ้งมีจุดมุ่งหมายขององคก์าร  มีโครงสร้าง มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป  และอยูภ่ายใต้
สภาพแวดลอ้มขององคก์าร ดงัต่อไปน้ี 
  2.4.3.1  จุดมุ่งหมายองคก์าร (organization goal)  หมายถึง เป้าประสงคข์องการบริหาร                 
ท่ีองคก์ารตอ้งการทาํให้สาํเร็จ  เช่น  องคก์ารธุรกิจ  มีจุดมุ่งหมายตอ้งการตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา้ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการแสวงหากาํไร และให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกบัพนกังาน  หรือ
โรงพยาบาลมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้บริการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐาน  และให้
ผูรั้บบริการเกิดความพึงพอใจในขณะเดียวกนัก็ตอ้งการให้องคก์ารมีความมัน่คงและเจริญกา้วหนา้ รวมทั้งมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม  และต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เช่น ผูถื้อหุ้นของโรงพยาบาล ผูบ้ริจาคเงินให้กบั
โรงพยาบาล เป็นตน้  
 จุด มุ ่งหมายขององค ์การจะเ ป็นตวัจูงใจให้บุคคลมาทํางานร่วมก ัน    ถึงแมว้ ่า
จุดมุ่งหมายของแต่ละบุคคลที่ทาํงานจะมีความสําคญั    แต่จุดมุ่งหมายขององคก์ารโดยรวมมี
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ความสําคญัมากกว่า     เพราะจะเป็นจุดเนน้ให้สมาชิกทุกคนในองคก์ารให้ความสนใจและ
ดาํเนินงานให้เป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ   นอกจากน้ีจุดมุ่งหมายยงัช่วยใหบุ้คคลมองไปในอนาคต และมี
การวางกลยทุธ์  และแผนปฏิบติัการท่ีจะช่วยให้เกิดการดาํเนินงานตามท่ีมุ่งหวงั ดงันั้น จุดมุ่งหมายของ
องค์การจึงอาจส่งผลให้จาํเป็นตอ้งมีการพฒันาโครงสร้าง  และกระบวนการทาํงานขององค์การให้
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายท่ีกาํหนดไวด้ว้ย 
  2.4.3.2  โครงสร้างขององคก์าร (organization structure)  เป็นระบบของงาน   และความสัมพนัธ์
ของอาํนาจหนา้ท่ีต่าง ๆ  ในการดาํเนินงานขององคก์ารนั้น ๆ โดยการออกแบบโครงสร้างขององคก์าร  
นอกจากจะเป็นการออกแบบอาํนาจ หนา้ท่ี และความสัมพนัธ์ของอาํนาจหนา้ท่ีในตาํแหน่งต่าง ๆ แลว้     
ยงัเก่ียวขอ้งกบัการจดักลุ่มกิจกรรมในการทาํงานเป็นแผนก หรือฝ่ายต่าง ๆ การประสานงาน  การส่ือสาร  
และกลไกควบคุมการทาํงานภายในองคก์ารอีกดว้ย  ซ่ึงการมองโครงสร้างขององคก์ารอาจพิจารณาจาก
รูปแบบ และการดาํเนินกิจกรรมขององคก์าร  หรืออาจพิจารณาจากความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ ภายใน
องคก์าร  ซ่ึงไดแ้ก่  แผนผงัองคก์ารนัน่เอง (organization chart) โดยทัว่ไปโครงสร้างขององคก์ารประกอบดว้ย  
2  ส่วนท่ีสาํคญั คือ  
  ก)  ประการแรก  โครงสร้างนั้นตอ้งมีการระบุงาน   หรือกระบวนการทาํงานท่ีให้
บรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร  
  ข)  ประการท่ีสอง  โครงสร้างจะตอ้งรวม  และเช่ือมโยงงานส่วนต่าง  ๆ  เขา้ดว้ยกนั   
เพื่อใหเ้กิดผลผลิตในระดบัท่ีพึงประสงค ์ การท่ีงานของฝ่ายต่าง  ๆ  ในองคก์ารตอ้งเก่ียวขอ้งกนัมากเท่าใด 
การประสานงานระหวา่งฝ่ายจะยิง่มีความจาํเป็นมากข้ึนเท่านั้น 
 การจดัโครงสร้างองคก์ารมีวตัถุประสงคเ์พื่อการสั่งการ   และการประสานการทาํงานของ
บุคลากรภายในองค์การ เพื่อให้การทาํงานบรรลุจุดมุ่งหมาย การมีโครงสร้างองค์การท่ีดีจะทาํให้
บุคคลสามารถทาํงานร่วมกนั ประสานงานกนั และเช่ือมต่องานกนัไดดี้  
  2.4.3.3  สภาพแวดลอ้มขององคก์าร (organization environment)  สภาพแวดลอ้ม
ขององค์การ  หมายถึง  แรงผลักดันต่าง  ๆ  ท่ี ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การ                       
ซ่ึงประกอบดว้ยสภาพแวดลอ้มทัว่ไป สภาพแวดลอ้มท่ีมีผลโดยตรงต่อการดาํเนินงานขององคก์าร  และ
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร (จิรศกัด์ิ จิยะนนัท ์และคณะ, 2542 : 72-86) 
   1.  สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (general environment) ไดแ้ก่ แรงผลกัดนัท่ีอยู่
ภายนอกองค์การท่ีมีอิทธิพลแบบทัว่ไปไม่เฉพาะเจาะจงต่อองค์การได้แก่ อิทธิพลจากการเมือง                 
กฎหมาย  เศรษฐกิจ  เทคโนโลย ี สงัคม  วฒันธรรม  และส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ  
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   2.  สภาพแวดลอ้มที่มีผลโดยตรงต่อการดาํเนินงานขององคก์าร (task  
environment) เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อองค์การ  และ                          
การดาํเนินงานขององค์การในการบรรลุเป้าหมาย ไดแ้ก่ ลูกคา้  หรือผูใ้ช้บริการ  คู่แข่งขนั  ผูข้าย
วตัถุดิบ วสัดุ อุปกรณ์ในการดาํเนินงาน ตลาดแรงงาน  นโยบาย และเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีเขา้มา
ควบคุมกาํกบั                    
   3. สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร (internal environment) เป็นแรงผลกัดนั
ภายในองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการ และดาํเนินงานของขององคก์าร ไดแ้ก่  
   ก)  เจา้ของกิจการ  หรือผูถื้อหุน้  
   ข)  คณะกรรมการบริหาร   
   ค) ความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมจริยธรรม  และความจงรักภกัดีต่อ
องคก์ารของบุคลากรระดบัต่าง ๆ ซ่ึงเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสาํคญัท่ีจะส่งผลให้องคก์ารดาํเนินงานได้
บรรลุผลสาํเร็จ 
 
2.5  ระบบสารสนเทศ/แนวคดิระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 2.5.1  ระบบสารสนเทศในองค์การ 
  ระบบสารสนเทศในองคก์ารมีหลายประเภท บางระบบอาจจดัไดม้ากกวา่หน่ึงประเภท 
การจาํแนกระบบสารสนเทศอยา่งกวา้ง ๆ คือ ระบบสารสนเทศตามระดบัการจดัการ  ระบบสารสนเทศ
สนบัสนุนผูบ้ริหารระดบัสูง  และระบบสารสนเทศตามหนา้ท่ีธุรกิจ 
  2.5.1.1  ระบบสารสนเทศตามระดบัการจดัการ 
   การจดัการ หรือการบริหารในองค์การส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น  3  ระดับ               
คือ ระดับล่าง  เป็นระดับตํ่าสุดทาํหน้าท่ีปฏิบัติการ  ระดับกลาง เป็นระดับผูบ้ริหาร ท่ีมุ่งเน้น               
การจดัการ และการตดัสินใจเป็นสาํคญั   และระดบัสูง เป็นระดบัผูบ้ริหารระดบัสูง กาํหนดกลยุทธ์                       
ระบบสารสนเทศท่ีจาํแนกตามระดบัการจดัการ มี   4  ประเภท  ไดแ้ก่ 
  1.  ระบบประมวลผลรายการ  หรือทีพีเอส   (Transaction  Processing  
System - TPS)  เป็นระบบปฏิบติัการท่ีสนองการปฏิบติังานประจาํวนั   เพื่อใชใ้นการจดัการระดบัตน้
และการปฏิบติังานของพนกังาน เช่น การบนัทึกรายการบญัชี   การบนัทึกการขาย รายการฝาก-ถอนเงิน 
ทีพีเอสถือเป็นระบบสารสนเทศพ้ืนฐานขององคก์าร  การรวบรวม และการประมวลขอ้มูลท่ีใชใ้น                 
การปฏิบติังานต่าง ๆ จากระบบน้ีเป็นฐานใหก้บัระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ดว้ย 
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    2.  ระบบสาํนกังานอตัโนมติั หรือโอเอเอส  (Office  Automation  System - 
OAS) โดยสามารถจาํแนกระบบสาํนกังานอตัโนมติัออกตามหนา้ท่ีเป็น 
    ก.  การส่ือสารภายในสาํนกังาน  เช่น  ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์   หรืออีเมล ์
(e-mail) ไปรษณียเ์สียง  หรือเมลเ์สียง (voice mail) การประชุมทางไกล (teleconferencing)      
โทรสาร (fax)     เป็นตน้ 
    ข.  เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานสํานักงาน เช่น การประมวลคาํ (word  
processing)  การประมวลภาพลกัษณ์ (image processing)  การออกแบบกราฟิก  และรูปแบบประเภทต่าง ๆ 
(desktop publishing) การแปลงภาพ  และเอกสารในรูปดิจิทลั (digitization) 
    ค.  เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน ปฏิบติังานร่วมกนั   เช่น  กรุ๊ปแวร์ 
(groupware) เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีใชส้นบัสนุนการทาํงานร่วมกนั   มีองคป์ระกอบท่ีสาํคญั  3 ประการ  คือ  
การส่ือสาร  การร่วมมือ (collaboration)  และการประสานงาน (coordination)  ระบบอินทราเน็ตเป็น
ทางเลือกท่ีสาํคญัของการใชก้รุ๊ปแวร์  
    3.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS)   หรือระบบการจดัการรายงาน 
หรือ เอม็อาร์เอส (Management Reporting System - MRS)  เก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํรายงาน   หรือสรุป
สารสนเทศเพ่ือนาํไปใชใ้นการตดัสินใจในการจดัการงานประจาํดา้นต่าง ๆ  เช่น  การผลิต   การจาํหน่าย 
การเงิน การบริหารสินคา้คงคลงั 
    4.  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ   หรือดีเอสเอส    (Decision   Support    
System  -  DSS)   ออกแบบเพื่อช่วยสนบัสนุนกระบวนการของการตดัสินใจทางการจดัการใหมี้ประสิทธิผล 
โดยใชต้วัแบบ (model) ดา้นสถิติ คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  ฯลฯ   วิเคราะห์ขอ้มูล   และการจาํลอง
สถานการณ์เปรียบเทียบทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด และเหมาะสมท่ีสุด
ในสถานการณ์นั้น 
    2.5.1.2  ระบบสารสนเทศสนับสนุนผูบ้ริหารระดบัสูง หรือ อีเอสเอส (Executive 
Support System - ESS)   หรือบางคร้ังอาจเรียกว่าระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร หรืออีไอเอส (Executive 
Information System - EIS) ออกแบบเพื่อใชก้บัสารสนเทศท่ีมีความสําคญัต่อองคก์าร เพ่ือนาํไปสู่           
การตดัสินใจ  การแกไ้ขปัญหา และการวางแผนระยะยาว  โดยมีขอ้มูลทั้งจากภายใน และภายนอกองคก์าร 
และมีการนาํเสนอท่ีชดัเจน                          
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ภาพที ่2.4  ประเภทของระบบสารสนเทศจาํแนกตามระดบัการจดัการ 
ท่ีมา : Laudon and Laudon (2006 : 40) 

 
 2.5.1.3  ระบบสารสนเทศจาํแนกตามหนา้ท่ีทางธุรกิจ  
  ระบบสารสนเทศจาํแนกตามหน้าท่ีทางธุรกิจ  (business function) คือ 
ระบบสารสนเทศท่ีมีหนา้ท่ีดาํเนินงานตามฝ่ายงานต่าง ๆ โดยสนบัสนุนหนา้ท่ีหลกัของฝ่ายงานนั้น ๆ 
เช่น  ฝ่ายบัญชี  ฝ่ายการขาย และการตลาด เป็นต้น ระบบสารสนเทศน้ีจึงรองรับหน้าท่ีนั้ น ๆ           
เป็นสาํคญัโดยรวบรวมขอ้มูล และสารสนเทศ   ทั้งในระดบัปฏิบติัการ และการจดัการต่าง ๆ  ระบบ
สารสนเทศจาํแนกตามหนา้ท่ีทางธุรกิจ   มีดงัน้ี 
  2.5.1.3.1  ระบบสารสนเทศเพ่ือการขายและการตลาด  มีหนา้ท่ีหลกัทางการ
ขายและการตลาด (sale and marketing)  การวางแผนเก่ียวกบัตวัสินคา้  เป็นตน้ว่า ความสามารถใน
การผลิต แนวโนม้สินคา้  การกาํหนดช่องทางการจาํหน่ายสินคา้  เช่น  สถานท่ี  ผูจ้ดัจาํหน่าย  การขนส่ง   
การกาํหนดราคาสินคา้ เช่น การให้ส่วนลด ตน้ทุนการผลิต  ผลกาํไร  และการกาํหนดรูปแบบการ
ส่งเสริมการขาย  เช่น การโฆษณา  การลดราคา 

2 .5.1.3.2  ระบบสารสนเทศทางการผลิต  มีหน้าท่ีหลักทางการผลิต 
(manufacturing/ production/operation)   การออกแบบผลิตภณัฑ ์ เช่น การออกแบบใชค้อมพิวเตอร์ช่วย 
หรือ แคด (Computer Aided Design - CAD)   การผลิตใชค้อมพิวเตอร์ช่วย หรือแคม (Computer Aided 
Manufacturing - CAM)  การวางแผนความตอ้งการวตัถุดิบ หรือเอม็อาร์พี (Material Requirement 

ระดบักลาง 

ดเีอสเอส และ เอม็อาร์เอส (DSS, MRS) 

ปฏิบัตกิาร 

ทพีเีอส  (TPS) 

 ระดบั 

     การจัดการกลยุทธ์ 

อเีอสเอส (ESS) 
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Planning - MRP) การออกแบบสถานท่ีผลิต เช่น โรงงาน สถานท่ี  ดา้นการผลิต  ไดแ้ก่  การจดัตาราง
งานการผลิตสินคา้ ระบบสินคา้คงคลงั   การควบคุมคุณภาพ  เป็นตน้ 
 ก)  ระบบสารสนเทศทางการเงิน  ทาํหน้าท่ีหลักทางการเงิน (finance) 
เก่ียวกบัการคาดการณ์ทางการเงินไดแ้ก่ แสดงจาํนวนเงินท่ีจะเขา้สู่กิจการ (แหล่งท่ีมา)  การใชจ่้าย การ
จัดการเงินทุน  เช่น  แหล่งเงินทุน  การกู้  ออกพนัธบัตรเงินกู้  ออกหุ้น  รวมกิจการ   และการ
ตรวจสอบ  เช่น  งบรายได ้  งบกาํไรขาดทุน  งบดุล 
 ข)  ระบบสารสนเทศทางบญัชี  ทาํหนา้ท่ีดา้นการดาํเนินการและจดัการ ทาง
บญัชี (accounting) ไม่ว่าจะเป็นระบบบญัชีระดบัปฏิบติัการ  ระบบประมวลผลธุรกรรมต่าง ๆ  เช่น  
บญัชีเจา้หน้ี และระบบบญัชีระดบัจดัการ เช่น เนน้การวางแผนและควบคุมการปฏิบติั  เช่น  บญัชีตน้ทุน  
และการพฒันางบประมาณทางการเงิน 
   ค)  ระบบสารสนเทศทางทรัพยากรมนุษย์ ทาํหน้าท่ีสนับสนุนการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์(human resource management) การคดัเลือก และจา้งพนักงาน  การวิเคราะห์
ค่าตอบแทน ประเมินผลการทาํงาน วิเคราะห์ผลประโยชน์ของลูกจา้ง/พนกังาน  จดัทาํแผนสวสัดิการ 
พยากรณ์ความตอ้งการกาํลงัคน การอบรม การพฒันาบุคลากร 
 2.5.1.3.3  ระบบสารสนเทศทางการเงิน (Finance)  การจดัทาํรายงานทางการ
เงิน   การลงทุนในสินทรัพยต่์าง ๆ  
 ก)  หนา้ท่ีหลกัทางการเงิน  การคาดการณ์ทางการเงิน - แสดงจาํนวนเงินท่ี
จะเขา้สู่กิจการ  เช่น  การใชแ้บบจาํลองกระแสเงินสด 
 ข)  การจดัการเงินทุน - แหล่งเงินทุน   การกู ้  ออกพนัธบตัรเงินกู ้  ออกหุน้            
การรวมกิจการสามารถใชแ้บบจาํลองทางเลือกต่าง ๆ สาํหรับบริหารเงิน 
 ค)  การตรวจสอบ (auditing) - เป็นไปตามแผนท่ีกาํหนด  หรือแนวทางท่ี
กาํหนด 
  1.  การตรวจสอบภายใน (internal audit)   
  2.  การตรวจสอบภายนอก (external audit) 
 ง)  แหล่งสารสนเทศทางการเงิน 
  1.  ขอ้มูลประมวลผลธุรกรรม 
  2.  ขอ้มูลการคาดการณ์ภายใน จากฝ่ายต่าง ๆ เช่น ยอดขาย รายได ้
  3.  ขอ้มูลเงินทุน (funding data) แหล่งเงินทุน เง่ือนไข การปันผล การจ่าย
ดอกเบ้ีย 
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  4. ขอ้มูลกลุ่มหลกัทรัพย ์(portfolio data) หลกัทรัพยท่ี์กิจการถือ ราคาตลาด
หลกัทรัพย ์
  5.  ขอ้กาํหนดกฎเกณฑข์องรัฐบาล เช่น การลดค่าเงินบาท อตัราดอกเบ้ีย 
  6.  ขอ้มูลสภาวะภายนอก เช่น ราคาหุน้ อตัราดอกเบ้ีย ทิศทางของกิจการ 
  7.  แผนกลยุทธ์  การกาํหนดแผนการเงินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ของ
กิจการ 
 จ)  ตวัอยา่งระบบสารสนเทศทางการเงิน 
  1.  ก า ร จัด ก า ร เ งิ นสดแล ะหลัก ท รั พ ย์  ( cash/credit/investment 
management) 
   -  ขอ้มูลการรับ-จ่ายเงินสด   
   -  ใชส้าํหรับการลงทุนกบัเงินทุนส่วนเกิน 
   -  มีแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ เช่น การเกบ็เงินสด software 
  2.  งบประมาณการลงทุน (capital budgeting)   
   -  การวิเคราะห์การลงทุนโรงงาน เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ ความเส่ียง  
  3.  การวางแผนการเงิน (financial planning) 
   -  ประเมินสมรรถนะทางการเงินของธุรกิจ ในปัจจุบนัและอนาคต 
   -  วิเคราะห์ทางเลือกทางการเงินของกิจการ 
 2.5.1.3.4  ระบบสารสนเทศการบญัชี  (Accounting) การชาํระค่าสินคา้               
การจดัทาํงบประมาณต่าง ๆ 
  ก)  หนา้ท่ีระบบสารสนเทศทางบญัชี   แบ่งการบริหารจดัการออกเป็น 3 ระดบั 
   1.  ระบบบญัชีระดบัปฏิบติัการ     
   2.  ระบบประมวลผลธุรกรรมต่าง ๆ 
   3.  ระบบบญัชีระดบัจดัการ 
        -  เนน้การวางแผนและควบคุมการปฏิบติั เช่น บญัชีตน้ทุน 
  ข)  การพฒันางบประมาณทางการเงิน 
  ค)  ตวัอยา่งระบบสารสนเทศทางบญัชี 
   1.  ระบบประมวลผลใบสั่งซ้ือ (order processing) รับประเมินใบสั่ง
ซ้ือของลูกคา้ และสร้างใบกาํกบัสินคา้ 
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   2.  การควบคุมสินคา้คงคลัง (inventory control) ควบคุมการ
เปล่ียนแปลงของระดบัสินคา้คงคลงั หน่วยวตัถุดิบท่ีตอ้งสัง่ 
   3.  บญัชีลูกหน้ี (accounts receivable) บนัทึกลูกคา้ท่ีมีหน้ีคา้ง  
รายงานสถานะของลูกคา้ รายงานการจดัการสินเช่ือ 
   4.  บญัชีเจา้หน้ี (accounts payable) การซ้ือและการจ่ายเงิน ช่วย
ควบคุมการใชเ้งินสดของธุรกิจใหรั้ดกมุ รายงานการจดัการเงินสด  
   5.  เงินเดือน (payroll) เก็บขอ้มูลจากบตัรลงเวลา ออกสลิปเงินเดือน 
รายงานค่าแรง การวิเคราะห์แรงงาน ภาษี 
   6.  บญัชีแยกประเภท (geueral ledger)รวบรวมขอ้มูลจากระบบบญัชี
อ่ืน ๆ และสร้างรายงานการเงินตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 2.5.2  การขยายความสามารถในการตัดสินใจ   ระบบสารสนเทศช่วยขยาย
ความสามารถในการตดัสินใจ โดยเอ้ือให้กระบวนการตดัสินใจรวดเร็วข้ึน และการตดัสินใจมีคุณภาพ 
ระบบท่ีสนบัสนุนดา้นการตดัสินใจ และการจดัการ มีช่ือเรียกว่า Intelligence system  และ Business 
intelligence 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือขยายความสามารถในการตดัสินใจของผูบ้ริหารสามารถจาํแนกยอ่ยได้
หลายประเภท  คือ 
  2.5.2.1  ระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์  หรือซีอาร์เอม็    นอกจากจะช่วยในการ
จดัการลูกคา้ในดา้นการขาย การให้บริการแลว้ ระบบบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ยงัขยายความสามารถใน                  
การตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดยมีการพฒันาตวัแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยการตดัสินใจของผูบ้ริหาร โดยใช้
ข้อมูลจํานวนมากจากอดีต พร้อมเทคนิคในการวิเคราะห์ โดยมีการประยุกต์เทคโนโลยี เช่น 
คลงัขอ้มูล (data warehouse) การวิเคราะห์ขอ้มูลโอแลป (OLAP) การทาํเหมืองขอ้มูล (data mining)  
  2.5.2.2  ระบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือจีไอเอส (Graphical Information 
System - GIS) เป็นการใชแ้ผนท่ีดิจิทลัเพื่อการวิเคราะห์ และแสดงขอ้มูลการอา้งอิงตามภูมิประเทศ ช่วย
สนบัสนุนการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากร การคน้หา เส้นทางขนส่งสินคา้ท่ีดีและประหยดั 
ฯลฯ  ระบบจีพีเอส (Global  Positional System - GPS)  บอกตาํแหน่ง  หรือพิกดัของโลก 
  2.5.2.3  ระบบระบบสนบัสนุนการตดัสินใจกลุ่ม  หรือจีดีเอสเอส  (Group Decision 
Support System - GDSS)  ประกอบดว้ย  ฮาร์ดแวร์  ซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจกลุ่มโดยเอ้ือ
ใหเ้จา้หนา้ท่ีจากฝ่าย/แผนก หรือระดบัต่าง ๆ สามารถร่วมกนัพิจารณา และตดัสินใจในประเด็นต่าง ๆ 
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โดยมีตวัแบบท่ีเอ้ือต่อการจาํลองการตดัสินใจ  และมีเคร่ืองมืออ่ืน ๆ  เช่น  เคร่ืองมือในการแสดงผล  
การตดัสินใจในลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรม (แผนภูมิเปรียบเทียบ  แผนภูมิ 3 มิติ)  
 2.5.3  การดําเนินงานขององค์การ  
 ระบบสารสนเทศจาํนวนไม่น้อยมีลกัษณะเฉพาะสําหรับองค์การนั้น ๆ  ระบบสารสนเทศ
เหล่าน้ีสามารถจาํแนกประเภทไดด้งัน้ี 
  2.5.3.1  การดาํเนินงานขององคก์าร  เช่น  ระบบสารสนเทศโรงเรียน   ระบบสารสนเทศ
โรงแรม    ระบบสารสนเทศโรงพยาบาล  เป็นตน้  
  2.5.3.2  การประยุกตง์านเฉพาะดา้น  เช่น  ดา้นการศึกษา  ไดแ้ก่  คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน  (Computer Aided Instruction - CAI)  ระบบจดัการเรียน   หรือแอลเอม็เอส (Learning 
Management System - LMS)  เป็นตน้       
 2.5.4   แนวคิดเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ACCOUNTING   FORMATION 
SYSTEM - AIS) 
 2.5.4.1  การใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับงานสอบบญัชี  ในปัจจุบนั
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ สารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทอยา่งสูง ในวงการธุรกิจโดยเฉพาะการประมวลผล
ขอ้มูล  เพื่อใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจทางธุรกิจ  ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรงต่อผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีทุก
แขนง  เน่ืองจากเป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีโดยตรงในการเสนอขอ้มูลทางการเงินต่อบุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ   
งานสอบบญัชีเป็นงานท่ีตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลทางการเงิน  เพื่อให้ผูใ้ชข้อ้มูลไดค้วาม
มัน่ใจในความถูกตอ้งครบถว้นอยา่งเพียงพอท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจทางธุรกิจ ในกรณีท่ีกิจการมีการใช้
คอมพิวเตอร์ประมวลผลขอ้มูล การสอบบญัชีจะตอ้งมีการปรับกระบวนการทาํงานให้สอดคลอ้งและ
เหมาะสม ทั้งน้ีจะตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีกาํหนดโดยสมาคมนกับญัชี  และ
ผูส้อบบญัชีแห่งประเทศไทยดว้ย 
 2.5.4.2 มาตรฐานการสอบบญัชี/การตรวจสอบระบบสารสนเทศท่ีใช้
คอมพิวเตอร์   มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์
มี  2  ฉบบั ไดแ้ก่  มาตรฐานการสอบบญัชี รหสั 401 “การสอบบญัชีในสภาพแวดลอ้มของระบบ
สารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์” กาํหนดเก่ียวกับการสอบบญัชีกิจการท่ีประมวลผลขอ้มูลด้วย
คอมพิวเตอร์ ดงัน้ี 
 ก)  ผูส้อบบญัชีควรมีความรู้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์อยา่ง
เพียงพอ  เพื่อวางแผน สั่งการ ควบคุมดูแล และสอบทานงานท่ีไดป้ฏิบติั รวมทั้งตอ้งพิจารณาว่า
จาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญดา้นระบบสารสนเทศช่วยในการตรวจสอบหรือไม่ 
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 ข)  การท่ีขอ้มูลถูกเก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอร์ การประมวลผล  และวิเคราะห์
ขอ้มูลจาํนวนมากดว้ยคอมพิวเตอร์อาจทาํให้ผูส้อบบญัชีจาํเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคการตรวจสอบโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วย (Computer Assisted Audit Techniques - CAATs)  เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน
สอบบญัชี และในบางสถานการณ์ผูส้อบบญัชีไม่อาจจะตรวจสอบใหไ้ดห้ลกัฐานท่ีเพียงพอ  หากไม่ใช้
เทคนิคการตรวจสอบโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วย  มาตรฐานอีกฉบบัหน่ึง  คือ  มาตรฐานการสอบบญัชี 
ฉบบัท่ี 35 “การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบญัชี”  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหแ้นวทางในการใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยในการสอบบญัชี 
 ลกัษณะงานท่ีสามารถใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในการสอบบญัชี มีดงัน้ี 
 1.  การทดสอบรายละเอียดของรายการบญัชี  และยอดคงเหลือ  
 2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบ  
 3.  การใชโ้ปรแกรมเพื่อการตรวจสอบสรุปผลขอ้มูลในรูปรายงาน  เพื่อใชใ้นการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ  เช่น  รายงานการวิเคราะห์สินคา้ลา้สมยั  เป็นตน้ 
 4.  การทดสอบการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน    
 2.5.4.3  การประมวลผลสารสนเทศกบัการตรวจสอบ การที่สหกรณ์นาํ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารจดัการนั้น ส่ิงท่ีส่งผลกระทบกบังานตรวจสอบมากท่ีสุด 
คือ ระบบการประมวลผล เพราะการประมวลผลเป็นกระบวนการท่ีทาํโดยโปรแกรมท่ีขาดร่องรอย
การตรวจสอบท่ีมองเห็นดว้ยตา จึงยากต่อการเขา้ใจ นอกจากนั้นการประมวลผลไดเ้ปล่ียนรูปแบบ
หลกัฐานทางบญัชีใหอ้ยูใ่นแฟ้มคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่หลกัฐานทางกระดาษอยา่งเช่นการประมวลผลดว้ยมือ 
ดงันั้น การตรวจสอบว่าผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์มีความน่าเช่ือถือไดห้รือไม่      
ผูต้รวจสอบจาํเป็นตอ้งเขา้ใจหลกัการพื้นฐานการประมวลผล  วิธีการบนัทึกขอ้มูล แฟ้มขอ้มูล รวมทั้ง
ควรเขา้ใจการประมวลผลสารสนเทศทางการบญัชีดว้ย 
 2.5.4.4  ระบบสารสนเทศทางบญัชี (Accounting Information System) ระบบ
สารสนเทศทางบญัชี หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ท่ีใชใ้นการประมวลผล  สะสมยอด        
จดัประเภท  วิเคราะห์  และรายงานผลจากรายการ  หรือกิจกรรมทางบญัชีเพื่อเป็นระบบสารสนเทศใหแ้ก่
ผูใ้ชท้ั้งภายใน และภายนอกสหกรณ์ ผลลพัธ์ท่ีสําคญัท่ีเกิดจากระบบสารสนเทศทางการบญัชี คือ          
งบการเงิน ประกอบดว้ย  งบดุลเป็นงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบกาํไรขาดทุนเป็นงบแสดงผลการ
ดาํเนินงานในแต่ละรอบปีบญัชี การประมวลผลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศทางการบญัชีของสหกรณ์ท่ีดาํเนิน
ธุรกิจเพื่อจดัหาสินคา้มาจาํหน่ายเกิดจากระบบงานต่าง  ๆ ดงัต่อไปน้ี 
 ก)  ระบบบญัชีแยกประเภท 
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 ข)  ระบบการจาํหน่ายสินคา้ 
 ค)  ระบบลูกหน้ีการคา้ 
 ง)  ระบบการซ้ือสินคา้  
 จ)  ระบบเจา้หน้ีการคา้ 
 ฉ)  ระบบสินคา้คงคลงั 
 2.5.4.5  ระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ (Integrated System) การประมวลผลของ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้จริญกา้วหนา้มาจนถึงปัจจุบนั  ซ่ึงการประมวลผล  และรวมสารสนเทศ
ของทุกแผนกงานเขา้ดว้ยกนัมีเป้าหมายสูงสุด คือ การไดร้ะบบสารสนเทศแบบบูรณาการ (Integrated 
System) เพื่อให้สามารถเสนอสารสนเทศท่ีเพียงพอ   และทนัต่อการใชป้ระกอบการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร  ลกัษณะของระบบสารสนเทศแบบบูรณาการ คือการเช่ือมโยงระบบงานแต่ละระบบงานเขา้
ดว้ยกนั  โดยมีระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไปเป็นระบบกลางท่ีเช่ือมโยงให้ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกจากแต่ละ
ระบบวิ่งเขา้มายงัระบบบญัชีแยกประเภท  เพื่อประมวลผลออกมาในรูปแบบของงบการเงิน ซ่ึงจะอาํนวย
ให้ผูบ้ริหารไดผ้ลการประเมินในภาพรวมของสหกรณ์ไดต้ลอดเวลา  การประมวลผลในลกัษณะน้ีเป็น
การควบคุมขอ้มูลทุกส่วนตั้งแต่แผนกหนา้ร้าน (Front Office)  จนถึงระบบหลงัร้าน (Back Office)  
 

 
ภาพที ่ 2.5  ระบบสารสนเทศแบบบูรณการ 
ท่ีมา :  (โปรแกรมมาตรฐานเพ่ือการตรวจสอบระบบการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั  :                      

ศูนยส์ารสนเทศ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์) 



61 
 

 
 

 2.5.4.6  ระบบ ณ จุดขาย (Point of Sales : POS)  ระบบ  POS  เป็นเทคโนโลยี
การบนัทึกขอ้มูลท่ีทนัสมยัสาํหรับการขายสินคา้เป็นระบบท่ีบนัทึกการขายสินคา้ทนัทีท่ีลูกคา้นาํเงินมา
จ่ายเพ่ือซ้ือสินคา้ โปรแกรมจะบนัทึกการขายสินคา้พร้อมบนัทึกการรับเงิน และลดยอดคงเหลือของ
สินคา้ ในกรณีขายสินคา้เป็นเงินเช่ือโปรแกรมจะบนัทึกขายสินคา้พร้อมกบับนัทึกยอดลูกหน้ีและลด
ยอดสินคา้คงเหลือ การประมวลผลเช่นน้ีเป็น  การควบคุมเงินสด  ลูกหน้ี และสินคา้คงเหลือไดใ้น
เวลาเดียวกนั    อยา่งไรก็ตามการท่ีจะใช ้  ระบบ POS ใหเ้กิดประสิทธิผลนั้นควรใชก้บัสินคา้ท่ีมีรหสั
แท่ง (Barcode) และจะตอ้งมีอุปกรณ์นาํเขา้ขอ้มูลท่ีรวดเร็ว  และแม่นยาํ คือ  เคร่ืองอ่านรหัสแท่ง 
(Barcode Scanner) การประมวลผลจะเป็นลกัษณะประมวลผลทนัที (Real time Processing) โดยผล
ของการประมวลผลของระบบ POS น้ี   จะมีการปรับปรุงแฟ้มขอ้มูลบญัชีขายสินคา้  ลูกหน้ีการคา้  
เงินสด  และสินคา้คงคลงัในเวลาเดียวกนั 
  2.5.4.7  การตรวจสอบการบริหารจดัการทางการเงินการบญัชี  การบริหาร
การเงิน การบญัชี ของส่วนราชการ ไดมี้การปรับเปล่ียนจากระบบเดิมมาใชร้ะบบบริหารการเงินการ
คลงัภาครัฐดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อยกระดบั การบริหารงานการเงินการคลงัให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยระบบดงักล่าวประกอบดว้ยระบบปฏิบติังาน 5 ระบบ คือ ระบบ
งบประมาณ ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง ระบบการเงินและบญัชี  ระบบตน้ทุน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ซ่ึงในส่วนของระบบการเงินการบญัชีจะประกอบดว้ยระบบงานยอ่ย 5 ระบบ คือ  
  1.  ระบบเบิกจ่าย (Accounting  Payable : AP) เป็นระบบงาน
เก่ียวกับการบันทึกขอ้มูลการขอเบิกเงินจากกรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังจังหวดัทั้ งท่ีเป็นเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยการขอเบิกเงินจากคลงั ส่วนราชการสามารถขอรับเงินได ้      
2 วิธี คือ ใหก้รมบญัชีกลางโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของเจา้หน้ีหรือผูมี้สิทธิโดยตรง หรือโอน
เขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเพ่ือจ่ายต่อให้กบัเจา้หน้ี หรือผูมี้สิทธิ ซ่ึงระบบดงักล่าวจะ
ช่วยใหก้ารเบิกจ่ายเงินจากคลงัมี  ความสะดวกรวดเร็วข้ึน โดยการปฏิบติังานในระบบเบิกจ่ายเงินจะ
เช่ือมโยงกบัระบบจดัซ้ือจดัจา้ง และระบบงบประมาณ ซ่ึงทาํใหส้ามารถตรวจสอบยอดเงินงบประมาณ
คงเหลือไดท้นัที และเป็นการลดเอกสารการเบิกจ่ายระหว่างส่วนราชการกบักรมบญัชีกลาง/สาํนกังาน
คลงัจงัหวดั  
  2.  ระบบรับและนาํส่งเงิน (Receipt Process : RP)  เป็นระบบงานท่ี
เก่ียวกบัการจดัเก็บและนาํส่งเงินรายไดแ้ผ่นดิน รายไดเ้งินนอกงบประมาณ และเงินงบประมาณ
เบิกเกินส่งคืน ซ่ึงเงินท่ีจดัเก็บดงักล่าวส่วนราชการจะตอ้ง นาํส่ง  หรือนาํฝากคลงั โดยการฝากเขา้บญัชี
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เงินฝากธนาคารของกรมบญัชีกลาง  หรือสาํนกังานคลงัจงัหวดั ท่ีธนาคารกรุงไทย และดาํเนินการบนัทึก
รับรู้รายได ้ และการนาํส่งเป็นเงินคงคลงั หรือเงินฝากคลงัแลว้แต่กรณี  
  3.  ระบบบญัชีแยกประเภท (General Ledger : GL) เป็นระบบงานท่ี
เก่ียวกบัการรับขอ้มูลจากระบบงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ ระบบจดัซ้ือ จดัจา้ง ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและ
นาํส่งเงิน และระบบสินทรัพยถ์าวร และอีกส่วนหน่ึงเป็นผลจากการบนัทึกบญัชี หรือปรับปรุงรายการ
บญัชี   ซ่ึงระบบจะผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภทท่ีเก่ียวขอ้ง  และทาํการประมวลผลเม่ือส้ินวนั/ส้ิน
เดือน การปิดงวดบญัชีประจาํเดือน และประจาํปีโดยหน่วยงานสามารถเรียกดูรายงานการประมวลผล
ทางบญัชี ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  
  4.  ระบบบริหารเงินสด (Cash Management: CM)  เป็นระบบงานท่ี
เก่ียวกบัการกระทบยอดขอ้มูลดา้นการรับและนาํส่งเงิน และการกระทบยอดขอ้มูลการเบิกจ่ายเงิน 
เพื่อใชใ้นการประเมินสภาพคล่องในการบริหารเงินสด ของหน่วยงาน ซ่ึงจะส่งผลทาํใหก้ารบริหาร
เงินสดของรัฐเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ  
  5. ระบบสินทรัพยถ์าวร (Fixed Asset: FA) เป็นระบบงานท่ีเก่ียวกบั
การบนัทึก และควบคุมสินทรัพยใ์นภาพรวมของหน่วยงานโดยเร่ิมจากการสร้างขอ้มูลหลกัสินทรัพย ์
การบนัทึกการไดม้าของสินทรัพยถ์าวรจากการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือจากการรับบริจาค การตดัจาํหน่าย
สินทรัพยอ์อกจากบญัชี การประมวลผลสินทรัพย ์และการประมวลผลค่าเส่ือมราคาเม่ือส้ินเดือน/ส้ินปี 
โดยหน่วยงานสามารถเรียกดูขอ้มูลและรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยไ์ด ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  
 ระบบปฏิบติังานการเงินการบญัชี ทั้ง 5 ระบบท่ีกล่าวขา้งตน้ ทุกระบบมีการปฏิบติังานท่ี
เช่ือมโยงกนั การนาํขอ้มูลเขา้ระบบจะนาํเขา้เพียงคร้ังเดียว(Single Entry) และระบบจะบนัทึกรายการ
ท่ีเก่ียวขอ้งให้โดยอตัโนมติั ดงันั้น ส่วนสําคญัของการปฏิบติังานในระบบ GFMIS จึงอยู่ท่ี
กระบวนการบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบ หากการบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่ระบบครบถว้น ถูกตอ้ง                    
การประมวลผลในระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งยอ่มถูกตอ้งดว้ย หน่วยงานจึงควรกาํหนดใหมี้การควบคุมภายใน
เก่ียวกบัการปฏิบติังานในระบบ GFMIS เพื่อป้องกนั หรือลดความเส่ียงท่ีจะเกิดจากการปฏิบติังาน  
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการปฏิบติังาน  
 ในการตรวจสอบการบริหารจดัการทางการเงินการบญัชี   นอกเหนือจากการตรวจสอบว่า
หน่วยรับตรวจปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมาย และระเบียบท่ีกาํหนดแลว้   ผูต้รวจสอบจะตอ้งทาํการประเมิน
สภาพแวดลอ้มทัว่ไปของหน่วยรับตรวจทั้งดา้นโครงสร้างบุคลากร การมอบหมายงาน  และการ
ควบคุม/กาํกบั/ดูแลการปฏิบติังาน รวมทั้งทาํการสอบทานระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานดา้นการเงิน/การบญัชีของหน่วยรับตรวจ เพื่อวิเคราะห์ว่ามีการปฏิบติังานในขั้นตอนใดท่ีมี
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จุดอ่อน หรือความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน และ
ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน เพื่อเสนอแนะแนวทางในการกาํหนดวิธีการ หรือมาตรการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมท่ีจะช่วยป้องกนั หรือลดความเส่ียงใหแ้ก่หน่วยรับตรวจ 
 2.5.4.8  ระบบการควบคุมภายในเก่ียวกบังานการเงิน การควบคุมภายในตาม
แนวคิดของ   COSO   เป็นอีกหน่ึงแนวคิดท่ีไดรั้บการยอมรับ  และมีการนาํไปประยกุตใ์นระดบัสากล  
และรวมถึงประเทศไทยดว้ย COSO ไดใ้หค้วามหมายและวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน  ดงัน้ี   
 การควบคุมภายในท่ีสําคัญ คือ กระบวนการซ่ึงร่วมกันทําให้บังเกิดผลโดย
คณะกรรมการผูบ้ริหาร  และบุคคลอ่ืน ๆ  ขององค์กร   ถูกออกแบบข้ึนมาเพื่อให้ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลเก่ียวกบัการบรรลุวตัถุประสงคซ่ึ์งมี  3  ประการ  ดงัต่อไปน้ี 
 ก)  ความมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพของการดาํเนินงาน (Effectiveness      
and  Efficiency  of  operations)   
 ข) ความเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงิน (Reliability of financial reporting)   
 ค) การปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎระเบียบ (Compliance  with  applicable 
laws and regulations) 
 ตามแนวคิดของ  COSO  การควบคุมภายใน  ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบท่ีสาํคญั   
5 ประการ ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองสมัพนัธ์กนั  องคป์ระกอบเหล่าน้ีไดม้าจากแนวทางท่ีผูบ้ริหารดาํเนินธุรกิจ  
และมีการเช่ือมโยงเขา้กบักระบวนการทางการบริหาร ดงัน้ี 
 1.  สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment) 
 2.  การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 3.  กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
 4.  สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication) 
 5.  การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
 2.5.4.9  COSO  แบ่งการควบคุมออกเป็น  2  ลกัษณะ  คือ  
 ก)  การควบคุมแบบเป็นทางการ  (Hard Controls) การควบคุมแบบเป็น
ทางการ   เป็นการควบคุมท่ีมีการกาํหนดไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  เพื่อการควบคุมกระบวนการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีมองเห็นได้อย่างชัดเจน  เช่น  การกําหนดนโยบาย และคู่มือการปฏิบัติงาน             
การแบ่งแยกหนา้ท่ี  การอนุมติัรายการ  และการใชร้หสัลบั  เป็นตน้ 
 ข)  การควบคุมแบบไม่เป็นทางการ  (Soft Controls)  การควบคุมแบบไม่เป็น
ทางการ  เป็นการควบคุมท่ีช่วยเสริมสร้างสภาพแวดลอ้ม  การควบคุมให้เกิดข้ึนดว้ยค่านิยมท่ีดี  ความ
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เปิดเผย  ความไวว้างใจ  ความร่วมมือกนั  ความซ่ือสัตย ์   ความมีจริยธรรม   ความรู้   ความสามารถ   
ภาวะความเป็นผูน้าํ  และจิตสํานึกในการปฏิบตัิหนา้ที่ ตามความรับผิดชอบอย่างโปร่งใส   และ
ตรวจสอบได้ของบุคลากรทุกคนในองค์กร   ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรม และมองเห็นได้ไม่ชัดเจน       
เช่น  การประชุมช้ีแจงผลการดาํเนินงาน  การส่ือสารแบบสองทาง  และการแสดงตวัอย่างท่ีดีของผูน้าํ  
เป็นตน้ 
 2.5.4.10  การใชเ้ทคโนโลยีในการบริหารงานการเงินและบญัชี   กฤษมนัต ์
วฒันาณรงค ์ (2550) ไดก้ล่าวถึง พฒันาการของเทคโนโลยทีาํใหมี้การเปล่ียนแปลงสภาวการณ์ของ
การทาํงานความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีให้สนองนโยบาย และความตอ้งการของผูบ้ริหาร
เป็นส่ิงท่ีทา้ทายนกับริหารขณะน้ีเป็นอยา่งมาก ในระยะเร่ิมตน้ของการใชเ้ทคโนโลยผีูบ้ริหารบางท่าน
ต่อตา้นและชะลอการขยายตวัของการใชเ้ทคโนโลยีเพื่อให้องคก์ารและตนเองมีการปรับตวั แต่ใน
ปัจจุบนัการใชเ้ทคโนโลยถืีอเป็นส่วนหน่ึงของการทาํงานในทุกระดบัตั้งแต่ระดบัแรงงานจนถึงระดบั
วิชาชีพขั้นสูง การขยายตวัการใชเ้ทคโนโลยีไปสู่ผูป้ฏิบติังานในระดบัต่าง ๆ ผูบ้ริหารจึงหลีกเล่ียง
ไม่ได้ท่ีจะต้องเผชิญกับสภาวการณ์ของการทาํงานในส่ิงแวดลอ้มท่ีใช้เทคโนโลยีมากข้ึน แบบ
แผนการทาํงานของผูบ้ริหารจึงตอ้งเปล่ียนไปดว้ยเทคโนโลยีท่ีสามารถ รวบรวมขอ้มูล เก็บขอ้มูล 
นาํเสนอขอ้มูลและเผยแพร่ขอ้มูลอยา่งรวดเร็วผลกัดนัใหผู้บ้ริหารบางคร้ังตอ้งมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว 
 สรุปได้ว่า  การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงานการเงินสามารถช่วย
ผูบ้ริหารโรงเรียนใหท้าํงานไดส้ะดวกรวดเร็ว  ประหยดัเวลา  โดยเฉพาะการนาํคอมพิวเตอร์มาใชจ้ะช่วย
ให้การบนัทึกตวัเลข การคิดคาํนวณ การลงบญัชีเป็นไปอยา่งมีระบบและต่อเน่ืองสามารถเช่ือมโยง
เครือข่ายขอ้มูลทั้งหลาย  เพื่อเก็บไวเ้ป็นฐานขอ้มูลของโรงเรียน ซ่ึงจะสะดวกในการเรียกใชแ้ละการ
วางแผนงบประมาณของโรงเรียน  
 
2.6  ประวตัิความเป็นมาสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
 2.6.1  ววิฒันาการระยะแรก    
 แนวคิดการจ ัดการศึกษาอาชีพได ้มีมาตั้ งแต่ย ุคสมยั ที่ประเทศไทยเ ร่ิมมีอาชีพ         
หัตกรรมมากข้ึนนอกเหนือไปจากอาชีพกสิกรรม  การอาชีวศึกษาเร่ิมอย่างเป็นระบบเม่ือได้รับ                
การบรรจุในโครงการศึกษา พ.ศ. 2441 เป็นการศึกษาพิเศษซ่ึงหมายถึงการเรียนวิชาเฉพาะ เพื่อใหเ้กิด 
ความชาํนาญ โดยในปี พ.ศ. 2452 การจดัการศึกษาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โรงเรียนสามญัศึกษา 
สอนวิชาสามญั และโรงเรียนวิสามญัศึกษาสอนวิชาเพื่อออกไปประกอบอาชีพ เช่น แพทย ์ผดุงครรภ ์
ภาษาองักฤษ พาณิชยการ ครู เป็นตน้ ในปี พ.ศ. 2453 ไดจ้ดัตั้งโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งแรก คือ 
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โรงเรียนพาณิชยการท่ีวดัมหาพฤฒาราม และวดัราชบูรณะ ปี  พ.ศ. 2456 จดัตั้งโรงเรียนเพาะช่าง และ
ปี พ.ศ. 2460 จดัตั้งโรงเรียนฝึกหดัครูประถมกสิกรรม   
  แผนการศึกษาแห่งชาติได้มีผลต่อการกาํหนดการศึกษาอาชีพให้ชัดเจนยิ่งข้ึน โดยใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2475 ไดก้าํหนดวา่วิสามญัศึกษา ไดแ้ก่ การศึกษาวิชาชีพซ่ึงจดัใหเ้หมาะสม
กบัภูมิประเทศ เช่น กสิกรรม หตัถกรรม และพาณิชยการ เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้สาํหรับประกอบการ
เกษตรกรรม   และอุตสาหกรรมต่าง ๆ   และในแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2479  ไดป้รากฏคาํว่า 
“อาชีวศึกษา” เป็นคร้ังแรกในระบบการศึกษาของประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ อาชีวศึกษา 
ชั้นตน้ กลาง และสูง รับนกัเรียนจากโรงเรียนสามญัศึกษาของทุกระดบัประโยค 
  ปี  พ.ศ. 2481 พระราชกฤษฏีกาจดัวางระเบียบราชการในสังกดักระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบนั) ใหจ้ดัตั้งกรมใหม่ข้ึน 2 กรม คือ  
  1.  กรมสามญัศึกษา มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาสายสามญั  
  2.  กรมวิชาการ มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาสายอาชีพ  
  โดยแบ่งออกเป็น 4 กอง : สํานักงานเลขานุการกรม กองตาํรา กองสอบไล่ และกอง
อาชีวศึกษา ซ่ึงกองอาชีวศึกษามีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัโรงเรียนอาชีวศึกษา  
  ปี  พ.ศ.  2484   ไดมี้พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  พุทธศกัราช  2484    ซ่ึงตราข้ึน
เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม 2484 และมีผลบังคบัใช้ตั้ งแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วนัท่ี 19 
สิงหาคม 2484 กระทรวงธรรมการไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น กระทรวงศึกษาธิการ และตั้งกรมอาชีวศึกษาข้ึน
แทนกรมวิชาการ ส่วนกองวิชาการเป็นกอง ๆ หน่ึงในกรมอาชีวศึกษา ดงันั้นกรมอาชีวศึกษา จึงได้
ตั้งข้ึนตามพระราชบญัญติั เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2484 
  การแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 กอง คือ  
  1.  สาํนกังานเลขานุการกรม 
  2.  กองโรงเรียน ทาํหนา้ท่ีรับผดิชอบการดาํเนินการโรงเรียนอาชีวศึกษา 
  3.  กองวิชาการ ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตรแบบเรียน ทะเบียน การสอบไล่ และการออก
ประกาศนียบตัร ช่วงระหวา่งมหาสงครามเอเซียบูรพา การอาชีวศึกษาไดรั้บผลกระทบจากภยัสงคราม 
ก่อให้เกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ การสอน นักเรียนตอ้งหลบภัย จาํนวนครูและนักเรียนน้อยลง 
จนกระทัง่ภาวะสงครามสงบลง รัฐบาลไดจ้ดัสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึน โดยในแผนการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2494 การอาชีวศึกษาไดถู้กแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษา ตอนปลาย 
และมธัยมอาชีวศึกษาชั้นสูง โดยในแต่ละระดบักาํหนดเวลาเรียนไม่เกิน 3 ปี  
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 ปี  พ.ศ. 2495 ไดมี้พระราชกฤษฏีการจดัวางระเบียบราชการในกรมอาชีวศึกษา แบ่งส่วน
ราชการออกเป็น 7 กอง คือ  
 1.  สาํนกังานเลขานุการกรม  
 2.  กองโรงเรียนการช่าง  
 3.  กองโรงเรียนพาณิชยแ์ละอุสาหกรรม  
 4.  กองโรงเรียนเกษตรกรรม  
 5.  กองวิทยาลยัเทคนิค  
 6.  กองส่งเสริมอาชีพ   
 7.  กองออกแบบและก่อสร้าง 
 นอกจากน้ี  ในปี พ.ศ. ดงักล่าว  ไดริ้เร่ิมจดัตั้งวิทยาลยัเทคนิคหลกั  4  แห่ง  ทัว่ประเทศ คือ 
วิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ (พ.ศ. 2495) วิทยาลยัเทคนิคภาคใต ้- สงขลา (พ.ศ. 2497) วิทยาลยัเทคนิคภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ-นครราชสีมา (พ.ศ. 2499) และวิทยาลยัเทคนิคภาคเหนือ- เชียงใหม่ (พ.ศ. 2500)  
 ปี พ.ศ. 2499 การอาชีวศึกษาไดถู้กพฒันาข้ึนเป็นลาํดบั โดยโรงเรียนท่ีเปิดสอนในระดบั
มธัยมอาชีวศึกษา ตอนปลาย หลายแห่ง ไดรั้บอนุมติัให้เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษาชั้นสูง และ
โรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงเฉพาะวิชาอีกหลายแห่ง ได้จัดตั้ งข้ึนเพื่อรับนักเรียนท่ีจบมธัยมศึกษา             
ปีท่ี 6 สายสามญัเขา้ศึกษาต่อ  
 ปี พ.ศ. 2501 กรมอาชีวศึกษาไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์าร SEATO โดยมหาวิทยาลยั
ฮาวาย ในการปรับปรุงหลกัสูตรตามโครงการฝึกช่างฝีมือ และฝึกอบรมครูวิชาช่างก่อสร้าง ช่างยนต ์
ช่างไฟฟ้า ช่างวิทย ุและช่างเช่ือมโลหะ โดยมีโรงเรียนการช่าง 18 แห่ง เขา้ร่วมโครงการ ในระยะแรก
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2503 จาํนวนนักเรียนอาชีวศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ ปีท่ี 1-3         
มีจาํนวนลดลง แต่ในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายปีท่ี 4 จาํนวนนกัเรียนในประเภทช่างอุตสาหกรรมมี
จาํนวนเพิ่มมากข้ึน จนกระทัง่ตอ้งเปิดการเรียนการสอนใน 2 ผลดั  
 ปี พ.ศ. 2508  กรมอาชีวศึกษาไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั    
ในการก่อตั้งวิทยาลยัเทคนิคขอนแก่น  
 ปี  พ .ศ .  2509  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูนิ เซฟในการปรับปรุงโรงเรียน              
การช่างสตรี จาํนวน 35 แห่ง ทั้งในดา้นหลกัสูตร การเรียนการสอน  และครุภณัฑ ์(โดยเฉพาะ)  
 ปี พ.ศ. 2510  กรมอาชีวศึกษาไดมี้หน่วยงานโครงการเงินกูธ้นาคารโลก  เพื่อพฒันาอาชีวศึกษา   
มีหน้าท่ีประสานงานระหว่างโรงเรียนในโครงการประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม  และเกษตรกรรม 
รวม 25 แห่ง กบักรมอาชีวศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการ  
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 ปี พ.ศ. 2512  ไดรั้บความช่วยเหลือจากประเทศออสเตรียในการจดัตั้งโรงเรียนเทคนิคสัต
หีบ  จงัหวดัชลบุรี   สถานศึกษาหลายแห่งไดรั้บการพฒันาและเปิดสอนจนถึงระดบัปวส. โดยในปี 
พ.ศ. 2512   ไดรั้บการยกฐานะจากโรงเรียนเป็นวิทยาลยั   ซ่ึงแห่งแรกคือวิทยาลยัพณิชยการพระนคร 
จนถึงปี พ.ศ. 2522  กรมอาชีวศึกษามีวิทยาลยัอยูใ่นสังกดั   จาํนวน  90  แห่ง   ในจาํนวนสถานศึกษา
ทั้งส้ิน  159  แห่ง  
 ปี พ.ศ. 2513 รวมโรงเรียนการช่างสตรี   และโรงเรียนการช่าง  4  จงัหวดั  คือ อ่างทอง 
ราชบุรี บุรีรัมย ์และพทัลุง ปี พ.ศ. 2514 ไดมี้พระราชบญัญติัจดัตั้งสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ 
โดยรวมวิทยาลยัเทคนิคธนบุรี วิทยาลยัเทคนิคพระนครเหนือ วิทยาลยัโทรคมนาคม และวิทยาลยัช่าง
ก่อสร้างในสังกดักรมอาชีวศึกษาไปรวมเป็นสถาบนั และเปิดสอน ถึงระดบัปริญญาตรี ประกาศคณะ
ปฏิวติัฉบบัท่ี 217 พ.ศ. 2515 ให้โอนโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคล่ือนท่ี 36 แห่ง ของกรมอาชีวศึกษาไป
กรมสามญั  
 2.6.2  การเปลีย่นแปลงและพฒันาการ  
 ประกาศคณะปฏิวติัฉบับท่ี 172 พ.ศ. 2515 ได้แบ่งส่วนราชการในสังกัดกรมอาชีวศึกษา
ออกเป็น 9 กอง คือ  
 1.  สาํนกังานเลขานุการกรม  
 2.  กองวิทยาลยั  
 3.  กองโรงเรียน  
 4.  กองแผนงาน  
 5.  กองการเจา้หนา้ท่ี  
 6.  กองคลงั  
 7.  กองออกแบบและก่อสร้าง  
 8.  กองบริการเคร่ืองจกัรกล 
 9.  หน่วยศึกษานิเทศก ์ 
 ปี พ.ศ. 2516 - 2520   มีโครงการเงินกู ้ ADB เพื่อพฒันาวิทยาลยัเทคนิค  4  แห่ง (กรุงเทพฯ 
สงขลา เชียงใหม่ และนครราชสีมา) ปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณ์ พฒันาครู และอาคารสถานท่ีใน               
6 สาขาวิชา คือ อิเลก็ทรอนิกส์ ไฟฟ้า ก่อสร้าง เคร่ืองกล เทคนิคโลหะ และช่างยนต ์
 ปี พ.ศ. 2518 ไดมี้พระราชบญัญติัจดัตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาข้ึนโดยแยก
วิทยาลยั 28 แห่ง ออกจากกรมอาชีวศึกษาเปิดสอนถึงระดบัปริญญาตรี และไดโ้อนศูนยฝึ์กต่อเรือ
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หนองคายของสาํนกังานพลงังานแห่งชาติมาอยูใ่นสังกดักรมอาชีวศึกษา โดยเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียน
อุตสาหกรรมต่อเรือหนองคาย  
 ปี พ.ศ. 2519 รวมโรงเรียนเทคนิค โรงเรียนอาชีวศึกษา โรงเรียนการช่างใน 65 วิทยาเขต และ
ยกฐานะโรงเรียนเกษตรกรรม 12 แห่ง เป็นวิทยาลยั  
 ปี พ.ศ. 2520 จดัตั้งโรงเรียนเกษตรกรรม 10 แห่ง  ปี พ.ศ. 2521 - 2527 มีโครงการเงินกู้
ธนาคารโลกจดัตั้งศูนยฝึ์กวิชาชีพ 12 แห่ง ในแต่ละเขตการศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2522 - 2523   พบว่ามีปัญหาอุปสรรคในการบริหารจดัการดาํเนินการแยก  วิทยา
เขตต่าง ๆ ออกเป็นอิสระ  
 ปี พ.ศ. 2522 ไดมี้การโอนวิทยาลยัเกษตรเจา้คุณทหารไปสงักดัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอม
เกลา้ ประกาศใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และจดัตั้งศูนยฝึ์กอบรมและพฒันา
อาชีวศึกษา ต่อมากระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)  
รับนกัเรียนผูจ้บมธัยมศึกษา ตอนปลาย โปรแกรมวิชาสามญัเขา้เรียนวิชาชีพ เป็นเวลา 2 ปี  
 ปี พ.ศ. 2523 ไดมี้ “พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ      
พ.ศ. 2523” กาํหนดใหมี้ 10 หน่วยงาน ใหเ้กิดหน่วยงานใหม่จากเดิม คือ กองวิทยาลยั และกองโรงเรียน
เป็นกองใหม่ คือ  
 1.  กองวิทยาลยัเกษตรกรรม  
 2.  กองวิทยาลยัเทคนิค  
 3.  กองวิทยาลยัอาชีวศึกษา  
 ปี พ.ศ. 2524 ไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ พ.ศ. 2524 ปี พ.ศ. 2527 ไดใ้ช้
หลักสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2527 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค       
พ.ศ. 2527  
 ปี พ.ศ. 2528 ส่งเสริมแนวคิด “การอาชีวศึกษา ครบวงจร” และไดมี้การจดัตั้ง “สาํนกังาน
โครงการพิเศษ” เป็นหน่วยงานภายในมีหน้าท่ีประสานงานกับสํานักงานโครงการพิเศษและ
รับผิดชอบงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมัน่คงและงานพฒันาชนบท  และปี พ.ศ. 2530 ไดมี้การจดัตั้ง 
“วิทยาลยัการอาชีพ” ในพ้ืนท่ีจงัหวดัมุกดาหาร และแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าหมายท่ีจะจดัการศึกษา             
ทุกประเภทวิชาชีพ  และทุกหลกัสูตร ทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2531 รับความช่วยเหลือจากเยอรมนัเพื่อพฒันาอาชีวศึกษาทวิภาคี  
 ปี พ.ศ. 2532 - 2533 UNDP ใหค้วามช่วยเหลือจดัตั้งสถาบนัพฒันาครูอาชีวศึกษา  
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 ปี พ.ศ. 2533 รัฐบาลเดนมาร์กไดใ้ห้ความช่วยเหลือเงินกูย้มืเพื่อพฒันาอาชีวศึกษาประเภท
เกษตร ตลอดจนประเทศอ่ืนในแถบทวีปยุโรป เช่น สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนั ออสเตรีย องักฤษ 
และอิตาลี ในการช่วยเหลือสถานศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม นอกจากน้ีหน่วยงาน  หรือองคก์ร
อ่ืนในต่างประเทศท่ีไดใ้หค้วามช่วยเหลือ เช่น The United Nation Development Programme (UNDP) 
International Labour Organization (ILO)  UNESCO เป็นตน้ รวมถึงการไดรั้บความช่วยเหลือจาก
ประเทศออสเตรเลีย ญ่ีปุ่น แคนนาดา องคก์ร CIDA และการไดรั้บอาสาสมคัรจากออสเตรเลีย เยอรมนั 
ญ่ีปุ่น และองักฤษ ในการให้ความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อการพฒันา แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ดา้น
อาชีวศึกษา  และในปี พ.ศ.  2533 ไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรประกาศนียบตัรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)  
 ปี พ.ศ. 2533 - 2535 น้ีมีผูส้นใจเรียนอาชีวศึกษามาก จึงจดัตั้งสถานศึกษาเพิ่ม  20 แห่ง               
พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2535 ไดถู้กประกาศและ
กําหนด ใช้จนถึงปัจจุบัน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 11 หน่วยงาน โดยเพิ่มสถาบันพัฒนาครู
อาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานอิสระระดบักอง  
 ปี พ.ศ. 2535 - 2539  ไดมี้โครงการจดัตั้งวิทยาลยัเพิ่มข้ึนอีก จาํนวน 93 แห่ง  เฉพาะโครงการจดัตั้ง
วิทยาลยัการอาชีพ ระดบั อาํเภอ 60 แห่ง   วิทยาลยัสารพดัช่าง 25 แห่ง   และอีก 8 แห่ง มีวตัถุประสงค์
เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพไปสู่ทอ้งถ่ิน สนบัสนุน การพฒันาชนบท  เพื่อผลิตกาํลงัคนดา้น
วิชาชีพในระดับช่างก่ึงฝีมือ  และช่างเทคนิค ให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สอดคลอ้งกบัสภาพเศษฐกิจและสงัคมของประเทศ  
 พ.ศ. 2536 - 2543   ไดรั้บความร่วมมือจากรัฐบาลญ่ีปุ่น พฒันาการผลิตกาํลงัคนสาขาวิชา
แมคคาทรอนิกส์ ท่ีวิทยาลยัช่างกลปทุมวนั ปี พ.ศ.2537 มีโครงการเงินกูก้องทุนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจโพน้ทะเลแห่งญ่ีปุ่น (Overseas Economic Cooperation Fund, JAPAN) โดยไดรั้บอนุมติัให้
ดาํเนินโครงการเม่ือวนัท่ี 2 สิงหาคม 2537 เพื่อพฒันาเคร่ืองมืออุปกรณ์ และบุคลากรในสถานศึกษา 
20 แห่ง  
 ปี พ.ศ. 2538 กรมอาชีวศึกษาไดพ้ฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมอาชีวศึกษา  
และการจดัการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทางไกล  
 ปี พ.ศ. 2537 - 2539  ไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลเบลเยีย่มพฒันาการผลิตกาํลงัคน สาขาวิชา
เทคนิคการผลิต และพฒันาส่ือการสอน  
 ปี พ.ศ. 2540 การอาชีวศึกษา ไดรั้บความสนใจอยา่งมากโดยรัฐบาลใหก้ารสนบัสนุน จดัตั้ง
วิทยาลยัการอาชีพ 70 แห่ง วิทยาลยัเทคนิค 19 แห่ง และวิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียว 2 แห่ง 
ในปัจจุบนัไดมี้พระราชกฤษฏีกาแบ่งส่วนราชการกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัท่ี 2) 
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กาํหนดใหส้ถาบนัเทคโนโลยีปทุมวนัเป็นส่วนราชการของกรมอาชีวศึกษา และกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ี
ให้กรมอาชีวศึกษาจดัและส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพในระดบัปริญญาตรี อนุปริญญา ประกาศนียบตัร
หลกัสูตรระยะสั้น และหลกัสูตรพิเศษ รวมถึงพระราชบญัญติัการจดัการศึกษาในสถาบนัเทคโนโลยี
ปทุมวนั  
 ปี พ.ศ. 2541 ไดก้าํหนดใหส้ถาบนัเทคโนโลยปีทุวนัมีอาํนาจจดัการศึกษาระดบั ปริญญาตรี 
ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถานศึกษาท่ีจดัหลกัสูตรระดบัปริญญาหรือเทียบเท่า ไดแ้ก่  
หลกัสูตรประกาศนียบตัรครูวิชาชีพชั้นสูง (ปทส.) และปริญญาตรี ในการเปิดสอนเป็นไปตามเกณฑ์
มหาวิทยาลยักาํหนด  
 ปี พ.ศ. 2542 ไดรั้บโครงการเงินยืมจากรัฐบาลเดนมาร์กเพื่อพฒันาอาชีวเกษตรตามโครงการ
ปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้างสถานศึกษาเกษตร โดยมีวตัถุประสงคข์องโครงการเพื่อเพิ่มความรู้ ทกัษะ
ปฏิบติั และจดัหาเคร่ืองมือ-อุปกรณ์ เคร่ืองจกัรกล และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัให้แก่นกัเรียน นกัศึกษา 
ในการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงการขยายผลให้แก่ เกษตรกรท้องถ่ิน 
ตลอดจนพฒันาบุคลากร หลกัสูตรการจดัอาชีวศึกษาเกษตร การพฒันาอาชีวศึกษาไดพ้ฒันาเป็นลาํดบั 
โดยพิจารณาถึงระบบการประกนัคุณภาพอาชีวศึกษา การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน การเทียบ
โอนหน่วยกิตสะสม การขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนและการพฒันาบุคลากร ครู 
อาจารยอ์าชีวศึกษา ตลอดจนการส่งเสริม ความร่วมมือ ระหวา่งภาครัฐและเอกชนรวมถึงต่างประเทศ 
 2.6.3  ยุทธศาสตร์ 2555 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.6.3.1  วิสัยทศัน์สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เป็นผูน้าํในการจดัการศึกษา      
สายอาชีพ เพื่อเป็นพลงัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
และภูมิภาค 
  วิสยัทศัน์ ภายในปี 2555 กระทรวงศึกษาธิการจะเป็นองคก์รหลกัท่ีทรงประสิทธิภาพ
ในการผลิต  และพฒันาทรัพยากรบุคลากรของชาติ เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดี สร้างความมัง่คัง่ทางด้าน
เศรษฐกิจ  และความมัน่คงทางและสังคมให้กบัประเทศ ดว้ยฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค ์และ
ศกัยภาพของประเทศ 
  2.6.3.2  ภารกิจ 
   พฒันา ยกระดบั และจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ และขีดความสามารถให้
ประชาชนไดมี้อาชีพท่ีสามารถสร้างรายไดท่ี้มัง่คัง่และมัน่คง เพื่อเป็นบุคลากรท่ีมีวินยั เป่ียมไปดว้ย
คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสาํนึกความรับผดิชอบต่อตนเอง ผูอ่ื้น และสงัคม 
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   เป้าหมาย   ภายใตก้รอบเวลา 2 ปี กระทรวงศึกษาธิการจะสามารถพฒันา                
5 ศกัยภาพของพื้นท่ี ใน 5 กลุ่มอาชีพใหม่ใหส้ามารถแข่งขนัไดใ้น 5 ภูมิภาคหลกัของโลก 
 2.6.4  หน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2.6.4.1  วิสยัทศัน์  เสริมสร้างพฒันาระบบบริหารจดัการ หน่วยรับตรวจใหมี้คุณภาพ
ไดม้าตรฐานตามหลกัธรรมาภิบาล 
  2.6.4.1  พนัธกิจ  ใหค้วามเช่ือมัน่และใหค้าํปรึกษาอยา่งเท่ียงธรรม  และเป็นอิสระ โดยการ
ตรวจสอบวิเคราะห์ ประเมินความเพียงพอและประเมินประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน และการ
บริหารความเส่ียงของหน่วยรับตรวจ 
  2.6.4.2  วตัถุประสงค ์
   1.  เพื่อพิสูจน์ความถูกตอ้ง  เช่ือถือไดข้องขอ้มูล  และตวัเลขต่าง  ๆ   ทางดา้นการเงิน 
การบญัชี และดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2.  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานของหน่วยรับตรวจว่าเป็นไปตามกฏหมาย 
ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  คาํสัง่  มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกาํหนด 
   3.  เพ่ือตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานโครงการท่ีมีความเส่ียงสูง
ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจากการดาํเนินโครงการพร้อมเสนอ
แนวทางแกไ้ขปัญหา 
   4.  เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน  และการบริหารจดัการความเส่ียง
ของหน่วยรับตรวจวา่เพียงพอ และเหมาะสม 
   5.  เพื่อติดตามการประเมินผลการปฏิบติังาน  การดาํเนินงานตลอดจนให้
ขอ้เสนอแนะ  แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการบริหารงาน  และการปฏิบติังานดา้นต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และบรรลุผลสมัฤทธ์ิของงาน รวมทั้งใหมี้การบริหารจดัการท่ีดี 
   6.  เพื่อใหห้วัหนา้ส่วนราชการไดท้ราบปัญหาการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
และสามารถตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ไดร้วดเร็วและทนัเหตุการณ์ 

 

2.7  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 จากการวิจยัในเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของงานการเงินและบญัชี
ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

 สัมฤทธ์ิ โคตรโสภา (2554) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้งานพสัดุโรงเรียนสู่กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ผลการศึกษาปรากฏดังน้ี ในวงรอบท่ี 1 ดาํเนินการตามกระบวนการจดัการโดยใช ้        
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กลยทุธ์ กระบวนการจดัการความรู้ การประชุมเชิงปฏิบติัการ การอบรมเชิงปฏิบติัการ และการนิเทศภายใน
ทาํใหมี้การดาํเนินงานเป็นระบบ และถูกตอ้งตามขั้นตอนตรงตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ย
การพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขเพิ่มเติม มากกว่าเดิม  แต่ยงัตอ้งมีการพฒันาการใชโ้ปรแกรมพสัดุใน
การปฏิบติังานใหส้มบูรณ์ยิ่งข้ึน  ในวงรอบท่ี 2 ไดใ้ชก้ลยทุธ์การนิเทศภายใน พร้อมทั้งประเมินผล 
การปฏิบติังาน เพื่อแนะนาํวิธีการและขั้นตอนท่ีถูกตอ้งในการปฏิบติังานพสัดุอยา่งใกลชิ้ด เกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้องคค์วามรู้เก่ียวกบัการดาํเนินงานพสัดุไปสู่การปฏิบติังานในกลุ่มสาระการเรียนรู้จากกรอบ
การพฒันาระบบทั้ง 3 ดา้น คือ 1. ดา้นการจดัหาพสัดุ มีการวางแผน การจดัซ้ือจา้งอยา่งถูกตอ้ง           
2. ดา้นการควบคุมพสัดุ ไดแ้ก่ การเก็บรักษาพสัดุ  การเบิกจ่ายพสัดุ  การลงทะเบียนครุภณัฑ ์และการ
ตรวจสอบพสัดุประจาํปี เจา้หนา้ท่ีมีความรู้และเขา้ใจ สามารถตรวจสอบ และรายงานผลไดท้นัตาม
กาํหนดเวลา 3. ดา้นการจาํหน่ายพสัดุ เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีความรู้ ความเขา้ใจในขั้นตอนการปฏิบติังาน
เป็นอย่างดีและสามารถดาํเนินการไดอ้ย่างถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการ มีความชาํนาญ และเขา้ใจใน
การปฏิบติังานดว้ยโปรแกรมพสัดุมากยิง่ข้ึน  สามารถแกปั้ญหาการปฏิบติังานพสัดุดา้นการควบคุมพสัดุ
อยู่ในระดบัดีมาก โดยสรุปการดาํเนินงานการจดัการความรู้งานพสัดุดว้ยโปรแกรมพสัดุเพื่อพฒันา
งานพสัดุโรงเรียนสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพฒันาบุคลากรเก่ียวกบังานพสัดุใน 3 ดา้น คือ ดา้นการจดัหา
พสัดุ ดา้นการควบคุมพสัดุ และดา้นการจาํหน่ายพสัดุ โดยใชก้ลยุทธ์กระบวนการจดัการความรู้           
การประชุมเชิงปฏิบติัการ การอบรมเชิงปฏิบติัการ และการนิเทศภายใน ทาํให้ครูผูป้ฏิบติังานพสัดุใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้มีความรู้ความเขา้ใจสามารถทาํงานพสัดุโรงเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็วและเป็น
ปัจจุบนั มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 อุไรวรรณ ชนะสงคราม (2554) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัญหาการปฏิบติังานการเงินและบญัชี
ของเทศบาลตาํบลใน  เขตอาํเภอห้วยผึ้ง จงัหวดักาฬสินธ์ุ    สรุปไดว้่าผูป้ฏิบติังานดา้นการเงินและ
บญัชีของเทศบาลตาํบลใน  เขตอาํเภอห้วยผึ้ง  ส่วนใหญ่ดาํรงตาํแหน่งหัวหนา้งาน  และระดบัปฏิบติัการ  
ประมาณ 3 - 4  ปี มีปัญหาการปฏิบติังานการเงินและบญัชี ดา้นการจดัทาํบญัชี  และดา้นการจ่ายเงิน   
ปัญหาระดบันอ้ย  ไดแ้ก่  การรายงานเงินคงเหลือประจาํวนั  และการจดัทาํสมุดเงินสดรับ-เงินสดจ่าย
ไม่เป็นปัจจุบนั  เจา้หนา้ท่ีละเลยการส่งใชเ้งินยมื  และการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นการเหมาะสม  
และไม่ประหยดั ส่วนปัญหาดา้นการรับเงินและการเก็บรักษาเงินมีปัญหาระดบัปานกลาง  ไดแ้ก่   การชาํระภาษี
ไม่ตรงตามกาํหนดเวลา  ขาดการติดตามลูกหน้ีภาษี  กรรมการเก็บรักษาเงินไม่ปฏิบติัตามระเบียบการเงิน  
เทศบาลไม่มีสถานท่ีเกบ็รักษาเงิน  รวมทั้งธนาคารไม่ไดต้ั้งอยูใ่นพ้ืนท่ี 

 วราภรณ์  เจริญรมย ์(2552) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองปัญหาการดาํเนินงานดา้นบญัชีของโรงเรียน
เอกชน ในจงัหวดัปทุมธานี ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 สรุปไดว้่าการดาํเนินงาน
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ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550   มีปัญหาดา้นต่าง ๆ  คือ  ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบังานดา้นบญัชี
ยงัไม่เรียบร้อย  โปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูปไม่เหมาะสมกบัโรงเรียน  อุปกรณ์ใชใ้นการจดัทาํบญัชีไม่ทนัสมยั  
ระบบตรวจสอบบญัชีของโรงเรียนไม่ครบถว้นเพียงพอ  และการจดัหาผูท้าํบญัชีตามท่ีกฎหมายกาํหนด
มีค่าใชจ่้ายสูง  

 เกตุสิณี ดวงประสาท (2552) ไดท้าํการวิจยัการศึกษา ปัญหาอุปสรรคและความพึงพอใจ 
การบริหารงานคลงั ของเทศบาลตาํบลใน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการวิจยั พบว่า 1. ปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารการคลงั และขอ้เสนอแนะแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค ปัญหาพบว่า บุคลากรไม่
เพียงพอในการปฏิบติังาน เช่น งานดา้นพสัดุ งานจดัเก็บรายได ้ นโยบายผูบ้ริหารตอ้งการประหยดั
งบประมาณดา้นบุคลากร และการจดัเกบ็ภาษียงัไม่ครอบคลุมครบถว้น  ในพื้นท่ีขาดการเร่งรัดติดตาม
ทาํใหมี้ลูกหน้ีคา้งชาํระมาก และประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือในการชาํระภาษี ยงัมีการหลีกเล่ียง และ
ขาดความรู้ความเขา้ใจ โดยหน่วยงานตรวจสอบมีขอ้เสนอแนะแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค ดงัน้ี ควรจดัอบรม
ให้ความรู้แก่ผูป้ฏิบติังานให้เขา้ใจถึงขั้นตอน วิธีการ และระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติังาน 
เทศบาลควรปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการให้มีเจา้หน้าท่ีปฏิบติังานเพียงพอกบัภารกิจหน้าท่ี 
และประชาสัมพนัธ์แนะนาํใหป้ระชาชนมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และร่วมมือในการชาํระภาษีให้กบัเทศบาล 
2. เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานคลงั พบว่า เพศ มีความคิดเห็น
แตกต่างกนัทางดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน สถานภาพมีความคิดเห็นแตกต่างกนัทางดา้นภาวะ
ผูน้าํขององคก์าร และดา้นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน  อายมีุความคิดเห็นแตกต่างกนัทางดา้น
การบริหารงานขององคก์าร ระดบัการศึกษามีความคิดเห็นแตกต่างกนัทางดา้นภาวะผูน้าํขององคก์าร 
และดา้นการปฏิบติัหนา้ท่ีของบุคลากร ตาํแหน่งมีความคิดเห็นแตกต่างกนัทางดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ดา้นภาวะผูน้าํขององคก์าร และดา้นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน ประสบการณ์ในการทาํงานมี
ความคิดเห็นแตกต่างกนัทางดา้นการติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน   และ 3. ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมีการบริหารงานคลงัของเทศบาลตาํบล พบว่า ดา้นท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก 
คือ ดา้นหลกัคุณธรรม รองลงมาคือ ดา้นหลกันิติธรรม และระดบัความพึงพอใจท่ีตํ่าสุด อยูใ่นระดบัปานกลาง 
คือ ดา้นหลกัการมีส่วนร่วมและความรับผดิชอบ 

 วาสนา  อินทร์ชัย (2551)  ได้ทาํการวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน                 
การปฏิบติังานดา้นบญัชีเพื่อการจดัการของผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีในเขตนิคมอุตสาหกรรม เอส ไอ แอล 
สระบุรี สรุปไดว้า่ปัจจยัส่วนของบุคคล และปัจจยัส่วนของกิจการ ไม่ใช่ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังาน
ดา้นบญัชีเพื่อการจดัการของผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีในเขตนิคมอุสาหกรรมเอส ไอ แอล สระบุรี   ปัจจยัท่ีมี



74 
 

 
 

ผลต่อการปฏิบติังานดา้นบญัชีเพื่อการจดัการ คือ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในกิจการ  ได้แก่             
ดา้นโครงสร้างองคก์ร  ดา้นระบบบญัชี  และดา้นผูบ้ริหาร 

 อุทยัวรรณ ภูพานไร่ (2551) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองการศึกษาปัญหาในการปฏิบติังาน  ดา้นการเงิน
การคลงัของเทศบาลตาํบลใน  จงัหวดักาฬสินธ์ุ  สรุปไดว้่า  ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากงบประมาณ และ
การบริหารจดัการ รองลงมาจะเป็นดา้นบุคลาการ และวสัดุอุปกรณ์ 

 สุรีย  ์ เฮงฮะ (2550)  ได้ทาํการวิจยัเร่ืองปัญหาการปฏิบติังานการเงิน  บญัชี  และพสัดุ 
โรงเรียน  สังกดัสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาระนอง  เขต 1  จงัหวดัระยอง   สรุปไดว้่า  ปัญหาท่ีพบ
สามอนัดบัแรก  คือ  ดา้นการบาํรุงรักษาพสัดุ  ดา้นการจาํหน่ายพสัดุ  ดา้นการจดัหา ซ่ึงแนวทางท่ีใชใ้น
การแกไ้ขปัญหาดงักล่าว  คือ  การจดัประชุม  การอบรม  สัมมนา  เจา้หนา้ท่ีการเงิน  เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ  ใหเ้ขา้ใจระเบียบ และเทคนิคในการปฏิบติังาน 

 พรนภา ทบัธนะ (2548) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การใชข้อ้มูลบญัชีในโรงงานอุตสาหกรรมของ
จงัหวดัสงขลา ส่วนใหญ่มีการใชข้อ้มูลบญัชีบริหารมากกว่าไม่ใชก้บัทุกชุดขอ้มูล โดยมีผูใ้ชร้้อยละ 99.2 
ยกเวน้ขอ้มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ขอ้มูลผลตอบแทนภายใน ขอ้มูลระยะเวลาคืนทุน และขอ้มูลบญัชีตาม
ความรับผิดชอบ ท่ีมีผูไ้ม่ใชม้ากกว่าผูใ้ช ้โดยมีผูไ้ม่ใชร้้อยละ 74.6, 76.2, 63.1 และ 55.7 ตามลาํดบั            
ผลการเปรียบเทียบการใชข้อ้มูลบญัชีบริหาร พบว่า ประเภทอุตสาหกรรม เงินลงทุน รูปแบบของ
กิจการ ระยะเวลาท่ีไดด้าํเนินธุรกิจ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ดา้นบญัชี มีการใชข้อ้มูลบญัชี
บริหารท่ีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ส่วนปัญหาและอุปสรรคต่อการใชข้อ้มูลบญัชีบริหาร คือ การท่ี
ผูบ้ริหารระดับสูงขาดความเขา้ใจในวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล การขาดระบบบญัชีท่ีเหมาะสม และ       
การขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจดา้นบญัชีบริหาร 



 
 

บทที ่3 

 

วธีิดาํเนินการวจิัย 

 
 การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของงานการเงินและบญัชี 
ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา   ผูศึ้กษา
ไดด้าํเนินการวิจยัตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล 
 3.3  การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
 3.4  วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 3.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  คือ  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี  ในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา  จาํนวน 12 แห่ง  จาํนวน 73 คน 
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี  ในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา  จาํนวน 12 แห่ง  จาํนวน 73 
คน  โดยใชป้ระชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

 
ตารางที ่3.1  แสดงกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

ลาํดับที ่ สถานศึกษา เจ้าหน้าที่
การเงิน 

เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 

1 วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 5 3 
2 วิทยาลยัเทคนิคปักธงชยั   3 3 
3 วิทยาลยัเทคนิคหลวงพอ่คูณ ปริสุทฺโธ 4 2 
4 วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี   3 4 
5 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครราชสีมา   4 3 
6 วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา   4 2 
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ตารางที ่3.1  (ต่อ)  

ลาํดับที ่ สถานศึกษา เจ้าหน้าที่
การเงิน 

เจ้าหน้าทีบ่ัญชี 

7 วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสีมา   5 1 
8 วิทยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา   3 2 
9 วิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่    4 3 

10 วิทยาลยัการอาชีพพิมาย   3 2 
12 วิทยาลยัการอาชีพปากช่อง 3 2 
11 วิทยาลยัการอาชีพชุมพวง   3 2 

รวมทั้งส้ิน 73 คน             44           29 

 
3.2  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  เป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนสาํหรับการรวบรวมขอ้มูล 
โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.2.1  ศึกษาเอกสาร  บทความ  แนวคิดทฤษฎี  ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง   และสภาพแวดลอ้ม
เพื่อสร้างแบบสอบถามใหต้รงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด 
 3.2.2  สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั แบ่งออกเป็น 4 ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนท่ี  1  สอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  ใน
สถานศึกษา สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา  
  ตอนท่ี 2  สอบถามเก่ียวกับข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา ด้านการ
บริหารงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เขตพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา  
  ตอนท่ี 3  สอบถามเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 
ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา รวม  4  ดา้น ดงัน้ี 
  1.  ดา้นขอ้มูล 
  2.  ดา้นบุคลากร 
  3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี
  4.  ดา้นการควบคุม 
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 โดยผูต้อบแบบสอบถาม จะประเมินค่าระดบัความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดการใหค้ะแนนจากแบบสอบถาม ดงัน้ี 
  5  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 

4  หมายถึง  ระดบัมาก 
3  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 4  เป็นแบบแสดงขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เป็นส่วนของขอ้คาํถาม   และ

เน้ือท่ีว่างท่ีใชบ้นัทึกคาํตอบเก่ียวกบัสภาพปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา 
 3.2.3  นาํเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงเป็นผูส้อนประจาํวิชา  ช่วยตรวจสอบความถูกตอ้ง  และ
ใหค้าํแนะนาํเพื่อใหเ้คร่ืองมือมีความสมบูรณ์ และมีคุณภาพ 
 3.2.4  ปรับปรุงแกไ้ขตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา  เพื่อสรุปเป็นรูปแบบในการสร้าง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัต่อไป 
 3.2.5  สร้างเคร่ืองมือตามรูปแบบการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
 3.2.6  นาํเคร่ืองมือไปทดลองใช ้ (Try-Out) กบักลุ่มทดลองในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่ีมีคุณสมบติัเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะทาํการวิจยั คือ วิทยาลยัอาชีวศึกษา
สุรินทร์ วิทยาลยัอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลยัเทคนิคบา้นค่าย วิทยาลยัเทคนิคชลบุรี วิทยาลยัเทคนิคคูเมือง 
และวิทยาลยัเทคนิคระยอง เพื่อหาความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach 
จาํนวน 30 คน ไดค่้าความเช่ือมัน่ เท่ากบั 0.9659   
 3.2.7  จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัจริง เพื่อนาํไปใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งต่อไป 
 
3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.3.1  การส่งแบบสอบถาม   
  ผูศึ้กษาส่งแบบสอบถามทาง E-mail ใหก้บัเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษา
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา รวมทั้งส้ิน 73 ฉบบั   



78 
 

 

 3.3.2  การเกบ็รวบรวมเอกสาร  
  ผูศึ้กษารับขอ้มูลแบบสอบถามทาง E-mail จากเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา   ไดรั้บขอ้มูลตอบกลบั 
รวมทั้งหมด 71 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 97.27 ของจาํนวนแบบสอบถามทั้งหมด   
 
3.4  วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 
ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา โดยใช้
ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตวัอย่าง  ผูศึ้กษาไดด้าํเนินการตรวจสอบจาํนวน และความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีไดจ้ากการเกบ็รวบรวม นาํแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใชว้ิธีการทางสถิติ ดงัน้ี  
 3.4.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม   เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา  จาํนวน 12 แห่ง  รวมทั้งหมด 
71 ฉบบั  มีทั้งหมด 4 ตอน ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการคาํนวณค่าสถิติพื้นฐาน  ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  และค่าร้อยละของตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตอนท่ี 2  ขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา  ดา้นการบริหารงานของสถานศึกษา       
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการคาํนวณค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่  ค่าความถ่ี  
และค่าร้อยละของตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตอนท่ี 3  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ที่การเงินและบญัชี   
ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา รวม 4 ดา้น 
ดงัน้ี 
  1.  ดา้นขอ้มูล 
  2.  ดา้นบุคลากร 
  3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี
  4.  ดา้นการควบคุม  

ผูศึ้กษาใหเ้กณฑจ์ดัลาํดบัคะแนนเฉล่ียออกเป็น 5 ระดบั โดยสามารถคิดช่วงของคะแนนไดด้งัน้ี 
 
 
 

คะแนนสูงสุด - คะแนนตํ่าสุด 
ระดบั 

5 - 1 
  5 

=  0.8 
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ใชเ้กณฑใ์นการแปลผล  โดยพิจารณาจากคะแนน ดงัน้ี 
 4.21  -  5.00 หมายความวา่     มากท่ีสุด 
 3.41  -  4.20 หมายความวา่     มาก 
 2.61  -  3.40 หมายความวา่     ปานกลาง 
 1.81  -  2.60 หมายความวา่     นอ้ย 
 1.00  -  1.80 หมายความวา่     นอ้ยท่ีสุด 
 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการคาํนวณค่าสถิติเพื่อเปรียบเทียบระดบัของปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชีของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีคุณลกัษณะ และสภาพแวดลอ้มท่ีแตกต่างกนั
โดยใชส้ถิติทดสอบที (t-test) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  
  ตอนท่ี 4  ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม   วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
วิธีการจดัหมวดหมู่ความสมัพนัธ์ของเน้ือหา  แลว้นาํเสนอโดยวิธีพรรณนา 
 3.4.2  การนาํเสนอผลการวิจยัในรูปตาราง  ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูศึ้กษานาํเสนอผลการวิจยั
โดยใชต้ารางประกอบ 
 3.4.3  สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั  การวิจยัคร้ังน้ีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทาง
สงัคมศาสตร์ เพื่อคาํนวณค่าสถิติต่าง ๆ โดยไดน้าํขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมไดเ้ปล่ียนเป็น
รหสัตวัเลข (Code) ลงในโปรแกรม  Microsoft  Excel   เพื่อบนัทึกขอ้มูลแลว้ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล
ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสงัคมศาสตร์  ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  3.4.3.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีในสถานศึกษา
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา มีทั้งหมด 4 ตอน  ดงัน้ี 
   1.  วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา โดยนาํคาํตอบจากแบบสอบถาม
ตอนท่ี 1 และ ตอนท่ี 2 มาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
แต่ละขอ้ แลว้นาํขอ้มูลเสนอในรูปแบบของตาราง และแปลผลดว้ยการบรรยาย 
 2.  วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน 
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา โดยนาํคาํตอบจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ซ่ึงเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั โดยใชข้อ้มูลจากคาํถามทั้งหมด 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นขอ้มูล 2. ดา้นบุคคลากร       
3. ดา้นระบบและเทคโนโลยี   และ 4. ดา้นควบคุม   ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าเฉล่ีย (Mean)          
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ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แต่ละขอ้แลว้นาํขอ้มูลเสนอในรูปแบบของตาราง 
และแปลผลดว้ยการบรรยาย  
 3.  วิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถาม ตอนท่ี 4 เก่ียวกบัความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมในดา้นต่าง ๆ  ท่ีมีลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) โดยการสรุปประเด็น แลว้
นาํเสนอดว้ยการบรรยายเพื่อความเขา้ใจง่ายข้ึน 
 3.4.3.2  สถิติอนุมาน (inference statistics) ไดแ้ก่ ค่า t-test ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง  2  กลุ่ม  ท่ีเป็นอิสระต่อกนั  (ชูศรี  วงศรั์ตนะ, 2544 : 173)    เพื่อใช้
เปรียบเทียบปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษา
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 3.4.3.3  สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) 
แบบการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 2 กลุ่มข้ึนไป (กลัยา วานิชย ์บญัชา, 
2545 : 293) ใชค้่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั 

 



 
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของงานการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขต
พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  โดยจะนาํเสนอผลการวิเคราะห์โดยใชต้ารางประกอบ ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอ
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงัน้ี  

4.1   การนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  
4.2  ผลการวิเคราะห์  
 

4.1  การนําเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล  
 n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
 Χ  แทน  ค่าคะแนนเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean)  
 S.D. แทน  ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 T แทน ค่าสถิติที ท่ีใชใ้นการพจิารณาใน (t-distibution)  
 F แทน ค่าสถิติเอฟ ท่ีใชใ้นการพิจารณาใน (F-distibution)  
 SS แทน ผลรวมคะแนนยกกาํลงัสอง (Sum of Square)  
 MS แทน ค่าเฉล่ียของผลรวมยกกาํลงัสอง (Mean of Square)  
 SE แทน ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error) 
 H0 แทน สมมติฐานหลกั (Null Hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 df แทน ชั้นขององศาอิสระ (Degree of freedom)  
 * แทน  มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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4.2  ผลการวเิคราะห์ 
 4.2.1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ขอ้มูล   ผูศึ้กษาไดน้าํเสนอผลตามความมุ่งหมายของการวิจยั โดยแบ่ง                
การนาํเสนอออกเป็น 4 ตอน ตามลาํดบั ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีมี
ต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี  ไดแ้ก่ เพศ สถานศึกษาท่ีสังกดั  สถานภาพ  
อาย ุระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  และประสบการณ์ทาํงาน 
  ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานของงานการเงินและบญัชี  ไดแ้ก่  การกาํหนดลกัษณะงาน  ระดบัการเรียนการสอนท่ี
สถานศึกษาเปิดการสอน  จาํนวนนักเรียน/นักศึกษา  การจัดการเรียนการสอน (สาขาวิชา)  บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานสอนหนงัสือ พร้อมทั้งปฏิบติังานการเงิน/บญัชี  บุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ีงานการเงิน  และ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานบญัชี 
  ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีงานการเงินและ
บญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ไดแ้ก่ 
ดา้นขอ้มูล ดา้นบุคลากร  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี และดา้นการควบคุม 
 4.2.2  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 1  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีมี
ต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี  ไดแ้ก่ เพศ สถานศึกษาท่ีสังกดั  สถานภาพ  
อาย ุระดบัการศึกษา  ตาํแหน่งงาน  และประสบการณ์ทาํงาน 
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ตารางที่ 4.1  แสดงจาํนวน  และร้อยละของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามเพศ (n = 71) 

 จากตารางท่ี 4.1  พบวา่ เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 97.20 ท่ีเหลือเป็นเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 1.40  และไม่ระบุเพศจาํนวน 1 คน  คิดเป็นร้อยละ  1.40 
 
ตารางที ่4.2  แสดงจาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานศึกษาสงักดัในปัจจุบนั  ( n = 71 ) 

 
 

                  เพศ   จํานวน ร้อยละ 
     ชาย   1      1.40 
     หญิง 69   97.20 
     ไม่ระบุ   1     1.40 

                                    รวม 71             100.00 

สถานศึกษาสังกดัในปัจจุบัน       จํานวน  ร้อยละ 

     วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 8 11.28 
     วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสีมา 6  8.45 
     วิทยาลยัเทคนิคปักธงชยั 6  8.45 
     วิทยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา   5             7.04 
     วิทยาลยัเทคนิคหลวงพอ่คูณ ปริสุทฺโธ 6 8.45 
     วิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่    7 9.86 
     วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี 6 8.45 
     วิทยาลยัการอาชีพพิมาย 5 7.04 
     วิทยาลยัอาชีวศึกษานครราชสีมา   5 7.04 
     วิทยาลยัการอาชีพชุมพวง 6 8.45 
     วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 4 5.63 
     วิทยาลยัการอาชีพปากช่อง 7 9.86 

รวม              71         100.00 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบว่ากลุ่มตวัอย่างของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 71 คน ดา้นสถานศึกษาท่ีสงักดัในปัจจุบนั  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สังกดัท่ีวิทยาลยัเทคนิค
นครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 11.28 รองลงมา คือ วิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่   วิทยาลยัการอาชีพปากช่อง 
คิดเป็นร้อยละ  9.86  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสีมา  วิทยาลยัเทคนิคปักธงชยั   วิทยาลยัเทคนิคหลวง
พ่อคูณ ปริสุทฺโธวิทยาลยัเทคนิคสุรนารี    วิทยาลยัการอาชีพชุมพวง  คิดเป็นร้อยละ  8.45   วิทยาลยัสารพดัช่าง
นครราชสีมา วิทยาลยัการอาชีพพิมาย  วิทยาลยัอาชีวศึกษานครราชสีมา คิดเป็นร้อยละ 7.04 และ
วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา  คิดเป็นร้อยละ 5.63  ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.3  แสดงจาํนวน  และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพ ( n = 71 ) 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 71 คน ดา้นสถานภาพ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ จาํนวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 52.11 รองลงมา คือ มีสถานภาพโสด จาํนวน 31 คน คิดป็นร้อยละ 43.66 มีสถานภาพหมา้ย          
มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 ตามลาํดบั และผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่ระบุสถานภาพ 1 คน        
คิดเป็นร้อยละ 1.41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  สถานภาพ จํานวน  ร้อยละ 
     โสด 31 43.66 
     สมรส  37 52.11 
     อ่ืน ๆ    2  2.82 
     ไม่ระบุ   1  1.41 

รวม               71           100.00 
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ตารางที ่4.4  แสดงจาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ(n = 71) 

อายุ จํานวน ร้อยละ 
     อายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี 10 14.08 
     อายรุะหวา่ง 26 - 30 ปี 14 19.72 
     อายรุะหวา่ง 31 - 35 ปี 19 26.76 
     อายรุะหวา่ง 36 - 35 ปี  6   8.45 
     อายมุากกวา่ 35 ปี 22 30.99 

รวม 71          100.00 
 จากตารางท่ี 4.4  พบว่ากลุ่มตวัอย่างของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 71 คน ดา้นอาย ุผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายมุากกว่า 35 ปี มีจาํนวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.99 รองลงมา คือ อายรุะหว่าง 31 - 35 ปี  มีจาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 26.76  อายรุะหว่าง 
26 - 30 ปี มีจาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 19.72  อายตุ ํ่ากว่า 25 ปี มีจาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.08  
และอายรุะหวา่ง 36 - 35 ปี มีจาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.45 ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.5  แสดงจาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา (n = 71) 

ระดับการศึกษา จํานวน  ร้อยละ 
     ระดบัปวช.  1   1.41 
     ระดบัปวส./อนุปริญญา 12 16.90 
     ระดบัปริญญาตรี 42            59.15 
     ระดบัปริญญาโท 16            22.54 

     รวม 71          100.00 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด         
71  คน จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.15 จบการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 
22.54 จบการศึกษาระดบัปวส./อนุปริญา คิดเป็นร้อยละ 16.90 และจบการศึกษาระดบัปวช. คิดเป็น       
ร้อยละ 1.41 ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.6  แสดงจาํนวน  และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามตาํแหน่งงาน (n = 71) 

ตําแหน่งงาน จํานวน  ร้อยละ 

     หวัหนา้งานการเงิน   9  12.68 

     พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี/ผูป้ฏิบติังานการเงิน 32 45.07 

     หวัหนา้งานบญัชี 12 16.90 

     พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี/ผูป้ฏิบติังานบญัชี 17 23.94 

     ไม่ระบุ   1 1.41 

รวม              71            100.00 
 จากตารางท่ี 4.6 พบว่ากลุ่มตวัอย่างของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 71 คน ดา้นตาํแหน่งงาน ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตาํแหน่งเป็นพนักงาน/เจา้หน้าท่ี/
ผูป้ฏิบติังานการเงิน คิดเป็นร้อยละ 45.07 รองลงมาเป็นพนกังาน/เจา้หนา้ท่ี/ผูป้ฏิบติังานบญัชี คิดเป็น
ร้อยละ 23.94 ตาํแหน่งหวัหนา้งานบญัชี คิดเป็นร้อยละ 16.90 ตาํแหน่งหวัหนา้งานการเงิน คิดเป็นร้อยละ 
12.68 ตามลาํดบั และไม่ระบุตาํแหน่งงาน คิดเป็นร้อยละ 1.41  

 
ตารางที่ 4.7  แสดงจาํนวน  และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามประสบการณ์ทาํงานดา้นการเงิน/

การบญัชี (n = 71) 

ประสบการณ์ทาํงานด้านการเงิน/การบัญชี จํานวน ร้อยละ 

     ตํ่ากวา่ 5 ปี 41  57.74 

     ระหวา่ง 6 - 10 ปี 16 22.54 

     ระหวา่ง 11 - 15 ปี  4   5.63 

     มากกวา่ 15 ปี ข้ึนไป  9            12.68 

     ไม่ระบุ  1              1.41 

รวม                71          100.00 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
71 คน ดา้นประสบการณ์ทาํงานดา้นการเงิน/การบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ทาํงานดา้นการเงิน/การบญัชี ตํ่ากว่า 5 ปี มีจาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 57.74 รองลงมามี
ประสบการณ์ทาํงานดา้นการเงิน/การบญัชี ระหว่าง 6 - 10 ปี มีจาํนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 22.54      
มีประสบการณ์ทาํงานดา้นการเงิน/การบญัชีมากกว่า 15 ปี ข้ึนไป มีจาํนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 12.68        
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มีประสบการณ์ทาํงานด้านการเงิน/การบญัชี ระหว่าง 11 - 15 ปี มีจาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.63 
ตามลาํดบั และมีผูต้อบแบบสอบถามไม่ระบุประสบการณ์ทาํงานดา้นการเงิน/การบญัชี มีจาํนวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.41 
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะห์ขอ้มูลทางทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานของงานการเงินและบญัชี  ไดแ้ก่  การกาํหนดลกัษณะงาน  ระดบัการเรียนการสอนท่ี
สถานศึกษาเปิดการสอน  จาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษา  การจดัการเรียนการสอน (สาขาวิชา)   บุคลากรท่ี
ปฏิบติังานสอนหนงัสือ พร้อมทั้งปฏิบติังานการเงิน/บญัชี  บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีงานการเงิน  และ
บุคลากรท่ีปฏิบติังานบญัชี 

 
ตารางท่ี 4.8  แสดงจาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยัเก่ียวกบัทรัพยากรทาง

การศึกษา  ดา้นการกาํหนดลกัษณะงาน (n = 71) 
การกาํหนดลกัษณะงาน (Job description)    จํานวน ร้อยละ 

     มี 70          98.60 

     ไม่มี  1            1.40 

รวม               71        100.00 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถามทั้งหมด           
71 คน ดา้นการกาํหนดลกัษณะงาน (Job description) ของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ส่วนใหญ่มีการกาํหนด
ลกัษณะงาน (Job description) จาํนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 98.60 และไม่มีการกาํหนดลกัษณะงาน   
(Job description) จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.40   
 
ตารางท่ี 4.9 แสดงจาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยัเก่ียวกบัทรัพยากรทาง

การศึกษา ดา้นระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการสอน  ( n = 71 ) 
ระดบัการเรียนการสอนทีส่ถานศึกษาเปิดการสอน จํานวน ร้อยละ 

ปวช. 1 1.41 

ปวส./อนุปริญา 21 29.58 

ทวภิาคี 9 12.68 

เทียบโอนประสบการณ์ 40 56.33 

   รวม  71 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบว่ากลุ่มตวัอย่างของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 71 คน ดา้นระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการสอน  ส่วนใหญ่สถานศึกษาเปิดการ
เรียนการสอน แบบเทียบโอนประสบการณ์ มีจาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 56.33 รองลงมาเปิดการ
เรียนการสอน ระดบัปวส./อนุปริญญา มีจาํนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 29.58  เปิดการเรียนการสอนแบบ
ทวิภาคีมีจาํนวน 9 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.68  และเปิดการเรียนการสอน ระดบัปวช.มีจาํนวน 1 คน     
คิดเป็นร้อยละ 1.41 ตามลาํดบั  

 
ตารางที่ 4.10  แสดงจาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัเก่ียวกบัทรัพยากรทาง

การศึกษา ดา้นจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษาในสถานศึกษา  (n = 71) 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา   จํานวน  ร้อยละ 

     นอ้ยกวา่ 500 คน  5   7.04 
     500 - 1,000 คน 20 28.17 
     1,001 - 2,000 คน  
     มากกวา่ 2,000 คน ข้ึนไป 

22 
23 

30.99 
32.39 

     ไม่ระบุ 1 1.41 

  รวม               71         100.00 
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่ากลุ่มตวัอย่างของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 71 คน ดา้นจาํนวนนักเรียน/นกัศึกษาในสถานศึกษา จาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษา มากกว่า     
2,000 คน ข้ึนไป มีจาํนวน  23  คน คิดเป็นร้อยละ 32.39  รองลงมานกัเรียน/นกัศึกษา 1,001 - 2,000 
คน มีจาํนวน  22  คน คิดเป็นร้อยละ 30.99   นกัเรียน/นกัศึกษา 500 - 1,000 คน มีจาํนวน  20  คน      
คิดเป็นร้อยละ 28.17 นกัเรียน/นกัศึกษานอ้ยกว่า 500 คน มีจาํนวน  5  คน คิดเป็นร้อยละ 7.04  
ตามลาํดบั และไม่ระบุจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษา มีจาํนวน  1  คน  คิดเป็นร้อยละ 1.41 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4.11  แสดงจาํนวน  และร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยัเก่ียวกบัทรัพยากรทาง
การศึกษา ดา้นการจดัการเรียนการสอน (สาขาวิชา)  (n = 71) 

การจัดการเรียนการสอน (สาขาวชิา) จํานวน  ร้อยละ 

     นอ้ยกวา่ 5 สาขาวิชา 46 64.79 

     5 - 10 สาขาวิชา 23 32.39 
     มากกวา่ 10 สาขา วิชาข้ึนไป   1  1.41 

     ไม่ระบุ  1  1.41 

    รวม                71          100.00 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่ากลุ่มตวัอย่างของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 71 คน ดา้นการจดัการเรียนการสอน (สาขาวิชา) สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอน นอ้ยกว่า 
5 สาขาวิชา มีจาํนวน 46 คน  คิดเป็นร้อยละ 64.79   รองลงมามีการจดัการเรียนการสอน 5 - 10 สาขาวิชา  
มีจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ  32.39  มีการจดัการเรียนการสอน มากกว่า 10 สาขาวิชา ข้ึนไป มีจาํนวน       
1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41  ตามลาํดบั และผูต้อบแบบสอบถามไม่ระบุขอ้มูลดา้นการจดัการเรียนการสอน 
(สาขาวิชา) ในสถานศึกษา  มีจาํนวน  1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.41 ตามลาํดบั  
 
ตารางที่ 4.12  แสดงจาํนวน  และร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยัเก่ียวกบัทรัพยากรทาง

การศึกษา ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานสอนหนงัสือ  พร้อมทั้งปฏิบติังานการเงิน/บญัชี   
(n = 71) 

ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานสอนหนงัสือ                  
พร้อมทั้งปฏิบติังานการเงิน/บญัชี 

จํานวน ร้อยละ 

     1 - 2 คน  22 33.33 
     3 - 4 คน 20 26.67 

     5 - 6 คน  25 34.67 

     มากกวา่ 6 คน  4   5.33 

                                          รวม  71          100.00 

 จากตารางท่ี 4.12  พบว่ากลุ่มตวัอย่างของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 71 คน ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานสอนหนงัสือ พร้อมทั้งปฏิบติังานการเงิน/บญัชี จาํนวน 5 - 6 
คน มีจาํนวน  25 คน คิดเป็นร้อยละ 34.67 จาํนวน 1 - 2 คน มีจาํนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33      
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จาํนวน 3 - 4 คน มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 และจาํนวนมากวา่ 6 คน มีจาํนวน  4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.33  ตามลาํดบั 

 
ตารางที่ 4.13  แสดงจาํนวน  และร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตามปัจจยัเก่ียวกบัทรัพยากรทาง

การศึกษา  ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานการเงิน  ( n = 71 ) 

ด้านบุคลากรทีป่ฏิบัตงิานการเงิน   จํานวน  ร้อยละ 

          1 - 2 คน  10 14.08 

          3 - 4 คน 44 61.97 
          5 - 6 คน  15 21.13 

          ไม่ระบุ   2   2.82 

รวม                71         100.00 

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่ากลุ่มตวัอย่างของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 71 คน ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานการเงิน จาํนวน 3 - 4 คน  มีจาํนวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.97  จาํนวน 5 - 6 คน มีจาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.13 จาํนวน 1 - 2 คน มีจาํนวน  10 คน        
คิดเป็นร้อยละ 14.08 และผูต้อบแบบสอบถามไม่ระบุขอ้มูลดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานการเงินใน
สถานศึกษา  มีจาํนวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 2.82 ตามลาํดบั ตามลาํดบั 
 
ตารางที ่4.14   แสดงจาํนวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามปัจจยัเก่ียวกบัทรัพยากรทางการศึกษา  

ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานบญัชี  ( n = 71 ) 

ด้านบุคลากรทีป่ฏิบัตงิานบัญชี   จํานวน  ร้อยละ 

     1 - 2 คน  41  57.74 
     3 - 4 คน 20 28.17 

     5 - 6 คน   8 11.27 

     ไม่ระบุ   2   2.82 

รวม                71          100.00 

 จากตารางท่ี 4.14  พบว่ากลุ่มตวัอย่างของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีท่ีตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 71 คน ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานบญัชี จาํนวน 1 - 2 คน มีจาํนวน  41 คน คิดเป็นร้อยละ 57.74 
จาํนวน 3 - 4 คน มีจาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 28.17   จาํนวน 5 - 6 คน มีจาํนวน 8 คน คิดเป็น      
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ร้อยละ 11.27   และผูต้อบแบบสอบถามไม่ระบุขอ้มูลดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานบญัชี  ในสถานศึกษา       
มีจาํนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.82 ตามลาํดบั ตามลาํดบั 
 ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีงานการเงินและ
บญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ไดแ้ก่  
ดา้นขอ้มูล ดา้นบุคลากร  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี และดา้นการควบคุม 

 
ตารางที ่4.15  แสดงค่าเฉล่ีย  และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของ

เจา้หนา้ท่ีงานการเงินและบญัชี ดา้นขอ้มูล 

 จากตารางท่ี 4.15  ผลการการศึกษาพบว่าต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
เจา้หน้าท่ีงานการเงินและบญัชี   ดา้นขอ้มูลในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.568   ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.868  เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี  (1.3)  ความครบถว้นความ
ถูกตอ้งของเอกสารทางการเงินท่ีไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.789  (1.2) ความน่าเช่ือถือของ
เอกสารท่ีไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.732  (1.4) ความปลอดภยัของสถานท่ีใชใ้นการ
จดัเกบ็เอกสารทางการเงินและบญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.414  และ  (1.1) ความล่าชา้ในการรับเอกสารจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.338 ตามลาํดบั 

 
 

ข้อ ด้านข้อมูล μ  S.D. แปลความหมาย 

1.1 ความล่าชา้ในการรับเอกสารจาก
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.338 0.844 ปานกลาง 

1.2 ความน่าเช่ือถือของเอกสารท่ีไดรั้บจาก     
หน่วยงานอ่ืน   

3.732 0.910 มาก 

1.3 ความครบถว้น ความถูกตอ้งของ
เอกสารทางการเงินท่ีไดรั้บจาก
หน่วยงานอ่ืน 

3.789 0.860 มาก 

1.4 ความปลอดภยัของสถานท่ีใชใ้น              
การจดัเกบ็เอกสารทาง การเงินและบญัชี 

3.414 0.860 มาก 

 ค่าเฉลีย่รวม 3.568 0.868 มาก 
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ตารางที่ 4.16  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีงานการเงินและบญัชี ดา้นบุคลากร 

 จากตารางท่ี 4.16  ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
งานการเงินและบญัชี  ดา้นบุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.585  ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  0.856   เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี   2.4  มนุษยสัมพนัธ์ในการติดต่อ
ประสานงาน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.859   2.2   คู่มือ/แนวทางท่ีนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานมีความเหมาะสม  
ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.629   2.1   ความความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบงานท่ีท่านรับผดิชอบ  ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.571  
และ 2.3  การรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในการทาํงาน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.282  
ตามลาํดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อ ด้านบุคลากร μ  S.D. แปลความหมาย 
2.1 ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบงาน        

ท่ีท่านรับผดิชอบ 
3.571 0.844 มาก 

2.2 คู่มือ/แนวทางท่ีนาํมาใชใ้นการปฏิบติังาน    
มีความเหมาะสม 

3.629 0.783 มาก 

2.3 การรับการอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้              
และประสบการณ์ในการทาํงาน 

3.282 0.913 ปานกลาง 

2.4 มนุษยสมัพนัธ์ในการติดต่อประสานงาน 3.859 0.883 มาก 

 ค่าเฉลีย่รวม 3.585 0.856 มาก 
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ตารางที่ 4.17  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีงานการเงินและบญัชี ดา้นระบบและเทคโนโลย ี

 จากตารางท่ี 4.17  ผลการศึกษาพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี
งานการเงินและบญัชี ดา้นระบบและเทคโนโลยใีนภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.954  ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.101  เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย  ไดด้งัน้ี  (3.1) จาํนวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานการเงิน/บญัชี  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.211  (3.4)   ความรู้ ความเขา้ใจในการ
ปฏิบติังานในระบบ GFMIS ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.141  (3.3) การเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศระหว่าง
หน่วยงานภายในสถานศึกษา ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.746  และ (3.2) จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นระบบ 
GFMIS เพียงพอต่อความตอ้งการในการปฏิบติังาน  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.718  ตามลาํดบั 
 

 
 
 
 

ข้อ ด้านระบบและเทคโนโลย ี μ  S.D. แปลความหมาย 
3.1 จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้น                    

การปฏิบติังานการเงิน/บญัชี (โปรแกรม 
Microsoft Office) เพียงพอต่อความตอ้งการ
ในการปฏิบติังาน 

3.211 1.275 ปานกลาง 

3.2 จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นระบบ
GFMIS  เพียงพอต่อความตอ้งการใน               
การปฏิบติังาน 

2.718 1.278 ปานกลาง 

3.3 การเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศระหวา่ง
หน่วยงานภายในสถานศึกษา 

2.746 0.982 ปานกลาง 

3.4 ความรู้ ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน             
ในระบบ GFMIS 

3.141 0.867 ปานกลาง 

 ค่าเฉลีย่รวม 2.954 1.101 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.18  แสดงค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ีงานการเงินและบญัชี ดา้นการควบคุม   

 จากตารางท่ี 4.18  ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีงาน
การเงินและบญัชี   ดา้นการควบคุมในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.338   ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั  1.520   เรียงตามค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ยไดด้งัน้ี   4.3 การปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัการ
รับ-จ่ายเงิน ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.515   4.1 กาํหนดใหมี้ผูล้งลายมือช่ือในการสั่งจ่ายเช็คตั้งแต่จาํนวน  2  คน 
ข้ึนไป ค่าเฉล่ียเท่ากบั  3.471    4.2  การกาํหนดใหมี้กรรมการตรวจนบัเงินสดทุกส้ินวนัพร้อมลงลายมือ
ช่ือดา้นหลงัสําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีสรุปรายไดเ้ม่ือส้ินวนั  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.338 และ 4.4 การ
ประทบัตรา “ลงบญัชีแลว้” ดา้นหลงัสาํเนาใบเสร็จรับเงินท่ีสรุปรายไดเ้ม่ือส้ินวนั  ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.029 ตามลาํดบั 
 4.2.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานขอ้ท่ี 1  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา   เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ท่ีมีปัจจยัส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  เพศ  สถานศึกษาท่ีสังกดั 
สถานภาพ อาย ุ ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ประสบการณ์ทาํงาน แตกต่างกนั มีปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีแตกต่างกัน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน คือ  สถิติทดสอบที (t-test)  และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 
ANOVA)  

ข้อ ดา้นการควบคุม μ  S.D. แปลความหมาย 
4.1 การกาํหนดใหมี้ผูล้งลายมือช่ือในการสัง่จ่าย

เช็คตั้งแต่จาํนวน  2  คน ข้ึนไป 
3.471 1.652 มาก 

4.2 การกาํหนดใหมี้กรรมการตรวจนบัเงินสด
ทุกส้ินวนั  พร้อมลงลายมือช่ือดา้นหลงั
สาํเนาใบเสร็จรับเงินท่ีสรุปรายไดเ้ม่ือส้ินวนั   

3.338 1.626 ปานกลาง 

4.3 การปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัการรับ-
จ่ายเงิน 

3.515 1.409 มาก 

4.4 การประทบัตรา “ลงบญัชีแลว้” ดา้นหลงั
สาํเนาใบเสร็จรับเงินท่ีสรุปรายไดเ้ม่ือส้ินวนั   

3.029 1.393 ปานกลาง 

 ค่าเฉลีย่รวม 3.338 1.520 มาก 
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 สมมติฐานข้อที่ 1.1 ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชีแตกต่างกนัสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี     
  H0  :  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบติังานการเงินและบญัชีไม่ต่างกนั  
  H1 :  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบติังานการเงินและบญัชีต่างกนั  
 สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจะใชก้ารเปรียบเทียบระหว่างค่าคะแนนเฉล่ีย
ของกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่     
ร้อยละ 95 ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง  

   
ตารางที่ 4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม

จาํแนกตามเพศ 

 

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.1.19  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามเพศ มีค่า Sig. ดงัน้ี  1.  ดา้นขอ้มูล  4.  ดา้นการ
ควบคุม เท่ากบั 0.091, 0.126 ซ่ึงมากกวา่ 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 
หมายความว่า เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขต

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการปฏิบัตงิาน SD. MS. t Sig. 

เพ
ศ 

1.  ดา้นขอ้มูล 1.000 0.500 1.732 0.091 
  0.816 0.408   
2.  ดา้นบุคลากร 1.000 0.500 3.000 0.029* 
  0.500 0.250   
3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 1.000 0.500 2.449 0.046* 
  0.577 0.289   
4.  ดา้นการควบคุม 1.000 0.500 1.414 0.126 

   0.577 0.289   
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พื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมี เพศต่างกนั ปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานไม่ต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  และ  2. ดา้นบุคลากร 3. ดา้นระบบและเทคโนโลย ีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.029, 0.046  
ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า เจา้หนา้ท่ี
การเงินและบัญชี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ท่ีมีเพศต่างกนัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
0.05   

 
ตารางที่ 4.20  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม

จาํแนกตามสงักดัสถานศึกษา    

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการปฏิบัตงิาน SD. MS. F Sig. 

สงั
กดั

สถ
าน

ศึก
ษา

 

1.  ดา้นขอ้มูล 0.000 0.000 0.000 0.000* 

  0.577 0.333   

2.  ดา้นบุคลากร 0.707 0.500 0.333 0.667 

  0.577 0.333   

3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 0.707 0.500 0.333 0.667 

  0.577 0.333   

4.  ดา้นการควบคุม 0.707 0.500 3.000 0.333 

   1.000 0.577   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.20  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามสังกดัสถานศึกษา มีค่า Sig. ดงัน้ี  2.  ดา้นบุคลากร         
3. ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 4.  ดา้นการควบคุมเท่ากบั 0.667, 0.667, 0.333  ซ่ึงมากกว่า 0.05  นัน่คือ  
ยอมรับสมมติฐานหลกั H0  และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีสังกดั
สถานศึกษาต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันัยสําคญัทางสถิติ 
0.05 และ 1. ดา้นขอ้มูล มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0  และ
ยอมรับสมมติฐานรอง H1  หมายความว่า   เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี  ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
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คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีสังกดัสถานศึกษาต่างกนั  ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   
 
ตารางที่ 4.21  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม

จาํแนกตามสถานภาพ  

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการปฏิบัตงิาน SD. MS. F Sig. 

สถ
าน
ภา
พ 

1.  ดา้นขอ้มูล 0.000 0.000 0.000 0.000* 

  0.500 0.250   

2.  ดา้นบุคลากร 0.577 0.333 1.000 0.423 

  0.577 0.289   

3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 0.577 0.333 1.000 0.423 

  0.577 0.289   

4.  ดา้นการควบคุม 0.577 0.333 4.000 0.184 

   0.816 0.408   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.1.21  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามสถานภาพ มีค่า Sig.  2.  ดา้นบุคลากร 3. ดา้นระบบ
และเทคโนโลย ี    4. ดา้นการควบคุม เท่ากบั 0.423, 0.423, 0.184 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่คือ  ยอมรับสมมติฐาน
หลกั H0  และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1  หมายความว่า  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีสถานภาพต่างกนั ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  และ 1. ดา้นขอ้มูล มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 
หมายความว่า เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีสังกดัสถานศึกษาต่างกนั  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานต่างกนัท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   
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ตารางที่ 4.22  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม
จาํแนกตามอาย ุ

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการปฏิบัตงิาน SD. MS. F Sig. 

อา
ย ุ

1.  ดา้นขอ้มูล 0.000 0.000 0.000 0.000* 

  0.500 0.250   

2.  ดา้นบุคลากร 0.577 0.333 1.000 0.423 

  0.549 0.289   

3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 0.577 0.333 1.000 0.423 

  0.883 0.289   

4.  ดา้นการควบคุม 0.577 0.333 4.000 0.160 

  0.816 0.408   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.22  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามอาย ุมีค่า Sig.  2. ดา้นบุคลากร 3. ดา้นระบบและ
เทคโนโลย ี  4.  ดา้นการควบคุม เท่ากบั  0.423, 0.423, 0.160 ซ่ึงมากกว่า 0.05  นัน่คือ  ยอมรับสมมติฐาน
หลกั H0  และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีสถานภาพต่างกนั ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  และ 1. ดา้นขอ้มูล มีค่า Sig. 
เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05      นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0  และยอมรับสมมติฐานรอง  H1

หมายความว่า  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีสังกดัสถานศึกษาต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานต่างกนัท่ี
ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   
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ตารางที่ 4.23  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม
จาํแนกตาม ระดบัการศึกษา 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการปฏิบัตงิาน SD. MS. F Sig. 

ระ
ดบั

กา
รศึ
กษ

า 

1.  ดา้นขอ้มูล 0.577 0.333 0.250 0.667 

  0.500 0.250   

2.  ดา้นบุคลากร 0.577 0.333 1.000 0.460 

  0.299 0.289   

3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 0.200 0.333 1.000 0.400 

  0.289 0.289   

4.  ดา้นการควบคุม 0.577 0.333 4.000 0.160 

    0.816 0.408   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.23  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  จาํแนกตามระดบัการศึกษา  มีค่า Sig.  ดงัน้ี   1. ดา้นขอ้มูล  
2. ดา้นบุคลากร  3. ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 4. ดา้นการควบคุมเท่ากบั 0.667, 0.460, 0.400, 0.160       
ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่ คือ  ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1  หมายความว่า  
เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา  ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั        
ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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ตารางที่ 4.24  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม
จาํแนกตาม ตาํแหน่งงาน 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการปฏิบัตงิาน SD. MS. F Sig. 

ตาํ
แห

น่ง
งา
น 

1.  ดา้นขอ้มูล 0.350 0.333 0.250 0.667 

  0.500 0.250   

2.  ดา้นบุคลากร 0.289 0.333 1.000 0.230 

  0.577 0.289   

3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 0.577 0.333 1.000 0.320 

  0.577 0.289   

4.  ดา้นการควบคุม 1.000 0.577 0.000 1.000 

   0.816 0.408   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.24  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  จาํแนกตามตาํแหน่งงาน  มีค่า Sig. ดงัน้ี  1.  ดา้นขอ้มูล  
2. ดา้นบุคลากร  3. ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 4. ดา้นการควบคุมเท่ากบั 0.667, 0.230, 0.320, 1.000        
ซ่ึงมากกว่า 0.05  นัน่คือ  ยอมรับสมมติฐานหลกั  H0  และปฏิเสธสมมติฐานรอง  H1  หมายความว่า เจา้หนา้ท่ี
การเงินและบัญชี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา ท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานไม่แตกต่างกนั ท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
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ตารางที่ 4.25  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม
จาํแนกตามประสบการณ์ทาํงาน 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการปฏิบัตงิาน 
SD. MS. F Sig. 

ปร
ะส

บก
าร
ณ์ท

าํง
าน

 

1.  ดา้นขอ้มูล 0.577 0.333 0.250 0.667 

  0.500 0.250   

2.  ดา้นบุคลากร 0.333 0.333 1.000 0.340 

  0.289 0.220   

3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 0.333 0.250 1.000 0.600 

  0.289 0.289   

4.  ดา้นการควบคุม 1.000 0.577 0.000 1.000 

    0.816 0.408   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.25 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามตาํแหน่งงาน มีค่า Sig. ดงัน้ี  1. ดา้นขอ้มูล    
2. ดา้นบุคลากร   3. ดา้นระบบและเทคโนโลยี  4. ดา้นการควบคุมเท่ากบั 0.667, 0.340, 0.600, 1.000        
ซ่ึงมากกว่า 0.05  นัน่คือ  ยอมรับสมมติฐานหลกั  H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง  H1  หมายความว่า  เจา้หนา้ท่ี
การเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา      
ท่ีมีตาํแหน่งงานต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  
 สมมติฐานขอ้ท่ี 2  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีปัจจยัดา้นทรัพยากรทางการศึกษา ไดแ้ก่ การกาํหนดลกัษณะ
งาน  ระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการสอน จาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษา การจดัการเรียนการสอน 
(สาขาวิชา)  บุคลากรท่ีปฏิบติังานสอนหนังสือ พร้อมทั้งปฏิบติังานการเงิน/บญัชี  บุคลากรท่ีปฏิบติั
หนา้ท่ีงานการเงิน  และบุคลากรท่ีปฏิบติังานบญัชี แตกต่างกนัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานการเงินและบญัชีแตกต่างกัน สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ สถิติทดสอบ           
(t-test)  และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  
 สมมติฐานข้อที่ 2.1 ปัจจยัดา้นทรัพยากรทางการศึกษาต่างกนัมีปัจจยัท่ีส่งผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชีต่างกนัสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งัน้ี       
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  H0  :  ปัจจยัดา้นทรัพยากรทางการศึกษาแตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานการเงินและบญัชีไม่ต่างกนั  
  H1 :  ปัจจยัดา้นทรัพยากรทางการศึกษาต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบติังานการเงินและบญัชีแตกต่างกนั  
 สาํหรับสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐานจะใชก้ารเปรียบเทียบระหว่างค่าคะแนนเฉล่ีย
ของกลุ่มประชากร 2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample t-test) ใชร้ะดบัความเช่ือมัน่       
ร้อยละ 95 ดงันั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 ก็ต่อเม่ือค่าระดบันยัสาํคญัทางสถิติมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานแสดงดงัตาราง  
 
ตารางที่ 4.26  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม

จาํแนกตามการกาํหนดลกัษณะงาน 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อ       
การปฏิบัติงาน 

การกาํหนดลกัษณะงาน         
(Job description) 

SD. SE. MS. t Sig. 

1.  ดา้นขอ้มูล มีการกาํหนดลกัษณะงาน 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000* 

  ไม่มีการกาํหนดลกัษณะงาน 0.816 0.408 0.000   

2.  ดา้นบุคลากร มีการกาํหนดลกัษณะงาน 0.000 0.000 0.375 0.000 0.000* 

  ไม่มีการกาํหนดลกัษณะงาน 0.500 0.250 0.000   

3.  ดา้นระบบและ      มีการกาํหนดลกัษณะงาน 0.000 0.000 0.500 0.000 0.000* 

     เทคโนโลย ี ไม่มีการกาํหนดลกัษณะงาน 0.577 0.289 0.000   

4.  ดา้นการควบคุม มีการกาํหนดลกัษณะงาน 0.707 0.500 0.250 0.500 0.707 

  ไม่มีการกาํหนดลกัษณะงาน 0.577 0.289 0.500   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.26  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามการกาํหนดลกัษณะงานมีค่า Sig. ดงัน้ี  4. ดา้นการ
ควบคุม เท่ากบั 0.707 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 
หมายความว่า เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ท่ีมีการกาํหนดลกัษณะงานต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคใน
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การปฏิบติังานไม่แตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  และ1. ดา้นขอ้มูล  2. ดา้นบุคลากร        
3. ดา้นระบบและเทคโนโลย ีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
H0 และยอมรับสมมติฐานรอง  H1 หมายความว่า เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ท่ีมีการกาํหนดลกัษณะงานต่างกนั  ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   
  
ตารางที่ 4.27  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม

จาํแนกตามระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการสอน  

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

ระดับการเรียนการสอนที่
สถานศึกษาเปิดการสอน 

SD. SE. MS. F Sig. 

1.  ดา้นขอ้มูล ปวส./อนุปริญญา 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000 

  ปวช. 1.414 1.000 1.000   

  ทวิภาคี 0.816 0.408    

  เทียบโอนประสบการณ์ 1.000 0.500    

2.  ดา้นบุคลากร ปวส./อนุปริญญา 0.000 0.000 0.250 1.000 0.423 

  ปวช. 0.707 0.500 0.250   

  ทวิภาคี 0.500 0.250  . . 

  เทียบโอนประสบการณ์ 0.500 0.250    

3.  ดา้นระบบและ
เทคโนโลย ี

ปวส./อนุปริญญา 0.000 0.000 1.000 0.000 0.000* 

  ปวช. 0.000 0.000 0.000   

  ทวิภาคี 0.577 0.289    

  เทียบโอนประสบการณ์ 0.707 0.500    

4.  ดา้นการควบคุม ปวส./อนุปริญญา 0.707 0.500 0.000 0.000 1.000 

  ปวช. 0.577 0.289 0.500   

  ทวิภาคี 0.707 0.354    

  เทียบโอนประสบการณ์ 0.000 0.354    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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จากตารางท่ี 4.27  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการ
สอนมีค่า Sig. ดงัน้ี  1. ดา้นขอ้มูล  2. ดา้นบุคลากร  4. ดา้นควบคุม  เท่ากบั 1.000, 0.423, 1.000              
ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า 
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถาน ศึกษา สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา  ท่ีมีระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการสอนต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานไม่ต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  และ  3. ดา้นระบบและเทคโนโลยมีีค่า Sig. เท่ากบั 
0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั  H0 และยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า 
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดั
นครราชสีมา  ท่ีมีระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการสอนต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   

 
ตารางที่ 4.28  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม

จาํแนกตามจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษา  
ปัจจัยทีมี่ผลต่อการ

ปฏิบตัิงาน 
จํานวนนักเรียน/นักศึกษา SD. SE. MS. F Sig. 

1.  ดา้นขอ้มูล นอ้ยกวา่ 500 คน 0.577 0.333 1.333 4.000 0.184 

  500 - 1,000 คน 0.000 0.000 0.333   

  1,001 - 2,000 คน 0.816 0.408    

  มากกวา่ 2,000 คน ข้ึนไป 0.577 0.289 0.083 0.250 0.667 

2.  ดา้นบุคลากร นอ้ยกวา่ 500 คน 0.000 0.000 0.333   

  500 - 1,000 คน 0.500 0.250    

  1,001 - 2,000 คน 0.577 0.289    

  มากกวา่ 2,000 คน ข้ึนไป 0.000 0.289  
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ตารางที ่4.28  (ต่อ)  

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

จํานวนนักเรียน/นักศึกษา SD. SE. MS. F Sig. 

3.  ดา้นระบบและ
เทคโนโลย ี

นอ้ยกวา่ 500 คน 0.000 0.000 0.333 1.000 0.423 

  500 - 1,000 คน 0.577 0.289 0.333   

  1,001 - 2,000 คน 0.577 0.289    

  มากกวา่ 2,000 คน ข้ึนไป 0.000 0.289    

4.  ดา้นการควบคุม นอ้ยกวา่ 500 คน 0.000 0.000 0.333 1.000 0.423 

  500 - 1,000 คน 0.577 0.289 0.333   

  1,001 - 2,000 คน 0.577 0.289    

  มากกวา่ 2,000 คน ข้ึนไป 0.000 0.289    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.28 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี   ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษามีค่า Sig.  ดงัน้ี 1. ดา้นขอ้มูล  
2. ดา้นบุคลากร 3. ดา้นระบบและเทคโนโลย ี4. ดา้นการควบคุมเท่ากบั 0.184, 0.667, 0.423, 0.423 ซ่ึง
มากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า เจา้หนา้ท่ีการเงิน
และบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมี
จาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษาต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทาง
สถิติ 0.05   

 
ตารางที่ 4.29  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม

จาํแนกตามการจดัการเรียนการสอน(สาขาวิชา) 

ปัจจัยทีม่ผีลต่อการปฏิบตัิงาน การจัดการเรียนการสอน (สาขาวชิา) SD. SE. MS. F Sig. 

1.  ดา้นขอ้มูล นอ้ยกวา่ 5 สาขาวชิา 0.000 0.000 0.667 0.000 0.000* 

  5 - 10 สาขาวชิา 0.000 0.000    

  มากกวา่ 10 สาขา วชิาข้ึนไป 0.816 0.408    
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ตารางที ่4.29  (ต่อ) 
ปัจจัยทีม่ผีลต่อการปฏิบตัิงาน การจัดการเรียนการสอน (สาขาวชิา) SD. SE. MS. F Sig. 

2.  ดา้นบุคลากร นอ้ยกวา่ 5 สาขาวชิา 0.000 0.000 0.250 0.000 0.000* 

  5 - 10 สาขาวชิา 0.000 0.000    

  มากกวา่ 10 สาขา วชิาข้ึนไป 0.500 0.250    

3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี นอ้ยกวา่ 5 สาขาวชิา 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000* 

  5 - 10 สาขาวชิา 0.000 0.000    

  มากกวา่ 10 สาขา วชิาข้ึนไป 0.577 0.289    

4.  ดา้นการควบคุม นอ้ยกวา่ 5 สาขาวชิา 0.000 0.000 0.333 0.000 0.000* 
  5 - 10 สาขาวชิา 0.000 0.000    

  มากกวา่ 10 สาขา วชิาข้ึนไป 0.577 0.289    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.29 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา จาํแนกตามการจดัการเรียนการสอน (สาขาวิชา) มีค่า Sig. 
ดงัน้ี  1.  ดา้นขอ้มูล 2. ดา้นบุคลากร 3. ดา้นระบบและเทคโนโลย ี4. ดา้นการควบคุม เท่ากบั 0.000 ซ่ึง
นอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 และยอมรับสมมติฐานรอง  H1 หมายความว่า  เจา้หนา้ท่ีการเงิน
และบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ท่ีมีการ
จดัการเรียนการสอน (สาขาวิชา) ต่างกนั ซ่ึงเป็นปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานต่างกนัท่ีระดบั
นยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   
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ตารางที่ 4.30  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม
จาํแนกตามบุคลากรท่ีปฏิบติังานสอนหนงัสือ พร้อมทั้งปฏิบติังานการเงิน/บญัชี 

ปัจจัยทีมี่ผลต่อ         
การปฏิบตัิงาน 

บุคลากรทีป่ฏบิัติงานสอน
หนังสือ พร้อมทั้งปฏิบตังิาน

การเงิน/บัญชี 
SD. SE. MS. F Sig. 

1.  ดา้นขอ้มูล 1 - 2 คน  0.000 0.000 1.000 0.000 0.000* 

  3 - 4 คน 0.000 0.000 0.000   

  5 - 6 คน   0.000 0.000    

  มากกวา่ 6 คน  0.816 0.408    

2.  ดา้นบุคลากร 1 - 2 คน  0.000 0.000 0.375 0.000 0.000* 

  3 - 4 คน 0.000 0.000 0.000   

  5 - 6 คน   0.000 0.000    

  มากกวา่ 6 คน  0.500 0.250    

3.  ดา้นระบบและ 1 - 2 คน  0.000 0.000 0.500 0.000 0.000* 

      เทคโนโลย ี 3 - 4 คน 0.000 0.000 0.000   

  5 - 6 คน   0.000 0.000    

  มากกวา่ 6 คน  0.577 0.289    

4.  ดา้นการควบคุม 1 - 2 คน  0.000 0.000 0.250 0.500 0.707 

  3 - 4 คน 0.000 0.000 0.500   

  5 - 6 คน   0.707 0.500    

  มากกวา่ 6 คน  0.577 0.289    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.1.30  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจังหวดันครราชสีมา จาํแนกบุคลากรท่ีปฏิบัติงานสอนหนังสือ พร้อมทั้ ง
ปฏิบติังานดา้นการเงิน/บญัชี มีค่า Sig. ดงัน้ี 4. ดา้นควบคุม เท่ากบั 0.707 ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่คือ ยอมรับ
สมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี                 
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจังหวดันครราชสีมา ท่ีมี
บุคลากรท่ีปฏิบติังานสอนหนงัสือ พร้อมทั้งปฏิบติังานการเงิน/บญัชีต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการ



108 
 

ปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 และ  1. ดา้นขอ้มูล 2. ดา้นบุคลากร 3. ดา้นระบบ
และเทคโนโลย ีมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000  ซ่ึงนอ้ยกว่า  0.05  นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0  และ
ยอมรับสมมติฐานรอง H1 หมายความว่า  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  ท่ีมีบุคลากรท่ีปฏิบติังานสอนหนงัสือ 
พร้อมทั้งปฏิบติังานการเงิน/บญัชีต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญั
ทางสถิติ 0.05   
 
ตารางที่ 4.31  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม

จาํแนกตามบุคลากรท่ีปฏิบติังานการเงิน   

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการปฏิบัตงิาน 
บุคลากรที่

ปฏิบตัิงานการเงิน 
SD. SE. MS. F Sig. 

1.  ดา้นขอ้มูล 1 - 2 คน  0.000 0.000 1.000 0.000 0.000* 

  3 - 4 คน 0.816 0.408 0.000   

  5 - 6 คน   0.000 0.000 0.000   

  มากกวา่ 6 คน  0.000 0.000 0.000   

2.  ดา้นบุคลากร 1 - 2 คน  0.000 0.000 0.375 0.000 0.000* 

  3 - 4 คน 0.500 0.250 0.000   

  5 - 6 คน   0.000 0.000 0.000   

  มากกวา่ 6 คน  0.000 0.000 0.000   

3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 1 - 2 คน  0.000 0.000 0.500 0.000 0.000* 

  3 - 4 คน 0.577 0.289 0.000   

  5 - 6 คน   0.000 0.000 0.000   

  มากกวา่ 6 คน  0.000 0.000 0.000   

4.  ดา้นการควบคุม 1 - 2 คน  0.707 0.500 0.250 0.500 0.507 

  3 - 4 คน 0.577 0.289 0.500   

  5 - 6 คน   0.000 0.000 0.000   

  มากกวา่ 6 คน  0.000 0.000 0.000   

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.31  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา  จาํแนกตามบุคลากรท่ีปฏิบติังานการเงินมีค่า Sig. ดงัน้ี        
4. ดา้นการควบคุม เท่ากบั 0.507  ซ่ึงมากกว่า 0.05 นัน่คือยอมรับสมมติฐานหลกั H0 และปฏิเสธสมมติ
ฐานรอง H1  หมายความว่า   เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจังหวดันครราชสีมา ท่ีมีบุคลากรท่ีปฏิบติังานการเงินต่างกัน ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานไม่ต่างกนั ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05  และ 1. ดา้นขอ้มูล  2. ดา้นบุคลากร        
3. ดา้นระบบและเทคโนโลย ี มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0 
และยอมรับสมมติฐานรอง H1  หมายความว่า เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีบุคลากรท่ีปฏิบติังานการเงิน
ต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานแตกต่างกนัท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   

 
ตารางที่ 4.32  แสดงผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานโดยรวม

จาํแนกตามบุคลากรท่ีปฏิบติังานบญัชี   

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

บุคลากรที ่
ปฏิบตัิงานบัญชี 

SD. SE. MS. F Sig. 

1.  ดา้นขอ้มูล 1 - 2 คน  0.657 0.000 0.500 0.000 0.000* 

  3 - 4 คน 0.000 0.408 0.000   

  5 - 6 คน   0.250 0.000 0.000   

  มากกวา่ 6 คน  0.000 0.000 0.000   

2.  ดา้นบุคลากร 1 - 2 คน  0.611 0.000 1.039 1.948 0.130 

  3 - 4 คน 0.988 0.250 0.533   

  5 - 6 คน   0.641 0.000    

  มากกวา่ 6 คน  0.000 0.000    

3.  ดา้นระบบและ
เทคโนโลย ี

1 - 2 คน  1.036 0.000 1.432 1.895 0.138 

  3 - 4 คน 0.510 0.289 0.756   

  5 - 6 คน   0.463 0.000    
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ตารางที ่4.32  (ต่อ)   

ปัจจัยทีมี่ผลต่อการ
ปฏิบตัิงาน 

บุคลากรที ่
ปฏิบตัิงานบัญชี 

SD. SE. MS. F Sig. 

4.  ดา้นการควบคุม 1 - 2 คน  1.452 0.000 10.934 5.981 0.001* 

  3 - 4 คน 1.383 0.500 1.828   

  5 - 6 คน   0.354 0.289    

  มากกวา่ 6 คน  0.707 0.000    

* มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี 4.32  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ภาพรวมปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบติังานของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  จาํแนกตามบุคลากรท่ีปฏิบติังานบญัชี มีค่า Sig.   ดงัน้ี  2.  ดา้น
บุคลากร   3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี เท่ากบั  0.130,  0.138   ซ่ึงมากกว่า 0.05  นัน่คือ  ยอมรับ
สมมติฐานหลกั H0  และปฏิเสธ สมมติฐานรอง H1 หมายความว่า เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี                
ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานบญัชีต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานไม่ต่างกนัท่ีระดบันัยสาํคญัทางสถิติ 
0.05  และ 1. ดา้นขอ้มูล  4. ดา้นการควบคุมมีค่า Sig. เท่ากบั 0.000, 0.001 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05 นัน่คือ
ปฏิเสธสมมติฐานหลกั H0  และยอมรับสมมติฐานรอง H1  หมายความว่า เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานบญัชีต่างกนั ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานต่างกนั  ท่ีระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05   
 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 4.3.1.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดา้นประชากรศาสตร์ 
 
ตารางที ่4.33  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบดา้นประชากรศาสตร์ไดด้งัน้ี 

      สมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบ 

1.  ดา้นประชากรศาสตร์ มีสมมติฐาน คือ   
 H0  :  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานการเงินและบญัชีไม่ต่างกนั   
 H1  :  ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานการเงินและบญัชีต่างกนั 



111 
 

ตารางที ่4.33  (ต่อ) 

      สมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบ 
1.1  ดา้นเพศต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี คือ 

       ดา้นขอ้มุล และดา้นการควบคุม t-test มีนยัสาํคญัทางสถิติ
       ดา้นบุคลากร และดา้นระบบและ 
        เทคโนโลย ี

t-test ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

1.2  ดา้นสถานศึกษาท่ีสงักดัต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
การเงิน และบญัชี คือ 
           ดา้นบุคลากร ดา้นระบบและ
เทคโนโลย ี และดา้นการควบคุม 

(One-way ANOVA) 
 

ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 

           ดา้นขอ้มูล (One-way ANOVA) มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
1.3  ดา้นสถานภาพต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและ
บญัชี คือ 
           ดา้นบุคลากร ดา้นระบบและ
เทคโนโลย ี และดา้นการควบคุม 

(One-way ANOVA) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

           ดา้นขอ้มูล (One-way ANOVA) มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
1.4  ดา้นอายแุตกต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี 
คือ 
           ดา้นบุคลากร ดา้นระบบและ
เทคโนโลย ี และดา้นการควบคุม 

(One-way ANOVA) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

           ดา้นขอ้มูล (One-way ANOVA) มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
1.5  ดา้นระดบัการศึกษาต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงิน
และ บญัชี คือ 
           ดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคลากร  ดา้น
ระบบ  และเทคโนโลย ี และดา้นการ
ควบคุม 

(One-way ANOVA) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ
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ตารางที ่4.33  (ต่อ) 

      สมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบ 
1.6  ดา้นตาํแหน่งงานต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและ       
       บญัชี คือ 
             ดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคลากร  ดา้น
ระบบ   และเทคโนโลย ี และดา้น 
การควบคุม 

(One-way ANOVA) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

1.7  ดา้นประสบการณ์ทาํงานต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
การเงิน  และบญัชี  คือ 
           ดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคลากร  ดา้น
ระบบ   และเทคโนโลย ี และดา้น 
การควบคุม 
 

(One-way ANOVA) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

 
 4.3.2.  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยเกีย่วกบัทรัพยากรทางการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.34  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบดา้นทรัพยากรทางการศึกษา           

ไดด้งัน้ี 
สมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบ

2.  ดา้นทรัพยากรศาสตร์ มีสมมติฐาน คือ 
      H0 : ปัจจยัดา้นทรัพยากรศาสตร์ต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคใน 
การปฏิบติังานการเงินและบญัชีไม่แตกต่างกนั  
     H1  : ปัจจยัดา้นทรัพยากรศาสตร์ต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคใน 
การปฏิบติังานการเงินและบญัชีแตกต่างกนั 
2.1  ดา้นการกาํหนดลกัษณะงาน ( Job  description ) ต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรค 
       ในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี คือ 
           ดา้นการควบคุม t-test ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ
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ตารางที ่4.34  (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบ
           ดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคลากร  และ 
           ดา้นระบบและเทคโนโลย ี

t-test มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2.2  ดา้นระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการสอนต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและ 
       อุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี คือ 
           ดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคลากร  และ 
           ดา้นการควบคุม 

(One-way ANOVA) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

           ดา้นระบบและเทคโนโลย ี (One-way ANOVA) มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
2.3  ดา้นจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษาต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
       การเงินและบญัชี คือ 
           ดา้นขอ้มูล ดา้นบุคลากร  ดา้น
ระบบ และเทคโนโลย ี และดา้นการ
ควบคุม 

(One-way ANOVA) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2.4  ดา้นการจดัการเรียนการสอน (สาขาวชิา) ต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคใน         
       การปฏิบติังานการเงินและบญัชี คือ 
           ดา้นขอ้มูล ดา้นบุคลากร  ดา้น
ระบบและ เทคโนโลย ี และดา้นการ
ควบคุม 

(One-way ANOVA) มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2.5  ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานสอนหนงัสือ พร้อมทั้งปฏิบติังานดา้นการเงิน/บญัชีต่างกนัส่งผลต่อ 
       ปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี คือ 
           ดา้นการควบคุม (One-way ANOVA) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ
           ดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคลากร   และ  
           ดา้นระบบและเทคโนโลย ี

(One-way ANOVA) มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.34  (ต่อ) 

สมมติฐาน สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบ ผลการทดสอบ
2.6  ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานการเงินต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังาน  การเงินและบญัชี คือ 
           ดา้นการควบคุม (One-way ANOVA) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ
           ดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคลากร   และ  
           ดา้นระบบและเทคโนโลย ี

(One-way ANOVA) มีนยัสาํคญัทางสถิติ 

2.7  ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานบญัชีต่างกนัส่งผลต่อปัจจยัของปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
       การเงินและบญัชี คือ 
           ดา้นบุคลากร   และ 
           ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 

(One-way ANOVA) ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ

           ดา้นขอ้มูลและดา้นการควบคุม (One-way ANOVA) มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 



บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัย  การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 ผลการศึกษาเร่ือง ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติังานการเงินและบญัชี ในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา  โดยมีวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั 1.  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติังานการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา และ 2.  เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี ในสถานศึกษาสังกัด
สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 5.1  สรุปผลการศึกษา 
 5.2  อภิปรายผลการวิจยั 
 5.3  ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวิจยั   
 5.4  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในอนาคต 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 
 ตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ของแบบสอบถาม  จากแบบสอบถามทั้งส้ิน 71  ฉบบั            
เม่ือตรวจสอบแลว้  สามารถสรุปผลเป็นขอ้ ๆ ได ้ดงัน้ี 
  5.1.1  สถานภาพทางประชากรศาสตร์ 
   5.1.1.1  ดา้นเพศ  ในการศึกษาคร้ังน้ีจากผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด  71  คน  
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 69 คน  ท่ีเหลือเป็นเพศชาย 1 คน  และผูต้อบแบบสอบถามไม่ระบุเพศ 1 คน  
   5.1.1.2 ด้านสถานศึกษาท่ีเจา้หน้าท่ีสังกัดอยู่ในปัจจุบนั   ส่วนใหญ่สังกัดท่ี
วิทยาลยัเทคนิคนครราชสีมา จาํนวน 8 คน รองลงมาวิทยาลยัการอาชีพบวัใหญ่  วิทยาลยัการอาชีพปาก
ช่อง  แต่ละสถานศึกษา จาํนวน 7 คน  วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยนีครราชสีมา    วิทยาลยัเทคนิค
ปักธงชยั  วิทยาลยัเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ  วิทยาลยัเทคนิคสุรนารี  วิทยาลยัการอาชีพชุมพวง แต่ละ
สถานศึกษา มีจาํนวน 6 คน  วิทยาลยัสารพดัช่างนครราชสีมา  วิทยาลยัการอาชีพพิมาย  วิทยาลยัอาชีวศึกษา
นครราชสีมา  แต่ละสถานศึกษา มีจาํนวน 5 คน  วิทยาลยับริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวนครราชสีมา 
จาํนวน 4 คน 
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   5.1.1.3 ดา้นสถานภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส      
37  คน   มีสถานภาพโสด  31  คน   มีสถานภาพเป็นหมา้ย  2  คน ท่ีเหลือไม่ระบุสถาน  1  คน 
   5.1.1.4   ดา้นอาย ุ  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายมุากกว่า 35 ปี  จาํนวน  
22  คน รองลงมาอายรุะหว่าง 31 - 35 ปี จาํนวน 19 คน  อายรุะหว่าง 26 - 30 ปี จาํนวน 14 คน  อายตุ ํ่า
กวา่ 25 ปี จาํนวน 10 คน และ อายรุะหวา่ง 36 - 35 ปี จาํนวน 6 คน ตามลาํดบั 
   5.1.1.5 ดา้นการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี จาํนวน 42 คน รองลงมา คือ จบการศึกษาระดบัปริญญาโท จาํนวน 16 คน จบการศึกษา
ระดบั ปวส./อนุปริญญา จาํนวน 12 คน  และจบการศึกษาระดบัปวช. จาํนวน 1 คน จากแบบสอบถามใน
ดา้นการศึกษา  
 ผูต้อบแบบสอบถามได้กรอกขอ้มูลเก่ียวกับสาขาวิชาสรุปขอ้มูล  ดงัน้ี  สาขาการบญัชี  
จาํนวน 41 คน  รองลงมา คือ สาขาการจดัการทัว่ไป  จาํนวน 6 คน  สาขาการตลาด จาํนวน 3 คน สาขา
การเงินการธนาคาร จาํนวน 3 คน  สาขาบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ จาํนวน 3 คน  สาขาบริหารธุรกิจ จาํนวน     
3 คน  สาขาระบบสารสนเทศ จาํนวน 1 คน  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จาํนวน 1 คน  สาขา
หลกัสูตรและการสอน จาํนวน 1 คน  สาขาศึกษาศาสตร์บณัฑิต (การศึกษาผูใ้หญ่) จาํนวน 1 คน  
สาขาภาษาไทย จาํนวน 1 คน  สาขาจิตวิทยาการแนะแนว จาํนวน 1 คน  สาขาบริหารงานทัว่ไป จาํนวน 
1 คน  สาขาธุรกิจบริการ จาํนวน 1 คน  สาขาเกษตรศาสตร์  จาํนวน 1 คนและไม่ระบุ จาํนวน 3 คน 
   5.1.1.6  ดา้นตาํแหน่งงาน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตาํแหน่งพนกังาน/
เจา้หนา้ท่ี/ ผูป้ฏิบติังานการเงิน จาํนวน 32 คน  รองลงมาตาํแหน่งพนกังาน/เจา้หนา้ท่ี/ผูป้ฏิบติังาน
บญัชี  จาํนวน 17 คน ตาํแหน่งหวัหนา้งานบญัชี จาํนวน 12 คน และตาํแหน่งหวัหนา้งานการเงิน จาํนวน    
9 คน ตามลาํดบัและไม่ระบุ จาํนวน 1 คน 
   5.1.1.7  ดา้นประสบการณ์ทาํงาน  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีประสบการณ์
ทาํงานตํ่ากว่า 5 ปี จาํนวน 41 คน รองลงมาเป็น มีประสบการณ์ ระหว่าง 6 - 10 ปี จาํนวน 16 คน 
ประสบการณ์ มากกว่า 15 ปี ข้ึนไป จาํนวน 9 คน และประสบการณ์ ระหว่าง 11 - 15 ปี จาํนวน 4 คน 
ตามลาํดบั และไม่ระบุ จาํนวน 1 คน 
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  5.1.2 ปัจจัยเกีย่วกบัทรัพยากรทางการศึกษา 
   5.1.2.1  ดา้นการกาํหนดลกัษณะงาน  (Job  description)  ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ท่ีตอบว่ามีการกาํหนดลกัษณะงาน (Job description) จาํนวน 70 คน ท่ีเหลือ สถานศึกษาไม่มีการ
กาํหนดลกัษณะงาน  (Job  description)  จาํนวน 1 คน   
   5.1.2.2  ดา้นระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการสอน  ส่วนใหญ่ผูต้อบ
แบบสอบถามตอบว่ามีเปิดการเรียนการสอนแบบเทียบโอนประสบการณ์ จาํนวน 40 คน  รองลงมา
เปิดการเรียนการสอน ระดบั ปวส./อนุปริญญา จาํนวน 21 คน  เปิดการเรียนการสอนระดบัทวิภาคี 
จาํนวน 9 คน และเปิดการเรียนการสอน ปวช.จาํนวน 1 คน ตามลาํดบั  
   5.1.2.3  ดา้นจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษาในสถานศึกษา ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม
ตอบว่าสถานศึกษาท่ีมีจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษา มากกว่า 2,000 คน ข้ึนไป จาํนวน 23 คน  รองลงมา 
สถานศึกษามีจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษา 1,001 - 2,000 คน จาํนวน 22 คน สถานศึกษามีจาํนวน นกัเรียน/
นกัศึกษา 500 - 1,000 คน มีจาํนวน 20 คน  สถานศึกษามีจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษา นอ้ยกว่า 500 คน 
จาํนวน 5 คน ตามลาํดบั และผูต้อบแบบสอบถามไม่ระบุขอ้มูลดา้นจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษาในสถานศึกษา 
จาํนวน 1 คน ตามลาํดบั 
   5.1.2.4  ดา้นการจดัการเรียนการสอน (สาขาวิชา)   ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม
ตอบว่าสถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอน นอ้ยกว่า 5 สาขาวิชา จาํนวน 46 คน รองลงมาสถานศึกษา 
มีการจดัการเรียนการสอน 5 - 10 สาขาวิชา จาํนวน 23 คน สถานศึกษามีการจดัการเรียนการสอน มากกว่า
10 สาขา วิชาข้ึนไป จาํนวน 1 คน  และผูต้อบแบบสอบถามไม่ระบุขอ้มูลดา้นการจดัการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา จาํนวน 1 คน  ตามลาํดบั 
   5.1.2.5  ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นการสอนหนงัสือ  พร้อมทั้งปฏิบติังานดา้น
การเงิน/บญัชี  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามตอบว่า มีจาํนวน 5 - 6 คน  มีจาํนวน 25 คน  จาํนวน 1 - 2 คน  
มีจาํนวน 22 คน  จาํนวน  3 - 4 คน มีจาํนวน 20 คน และจาํนวนมากวา่ 6 คน มีจาํนวน 4 คน ตามลาํดบั 
   5.1.2.6  ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานการเงิน  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามตอบ
ว่า จาํนวน 3 - 4 คน  มีจาํนวน 44 คน  จาํนวน 5 - 6 คน  มีจาํนวน 15 คน  จาํนวน 1 - 2 คน  มีจาํนวน           
10 คน  และจาํนวนมากวา่ 6 คน มีจาํนวน 2 คน ตามลาํดบั 
   5.1.2.7  ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานปฏิบติังานบญัชี  ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม
ตอบวา่จาํนวน  1 - 2 คน มีจาํนวน 41 คน  จาํนวน 3 - 4 คน มีจาํนวน 20 คน จาํนวน 5 - 6 คน  มีจาํนวน 8  คน  
และจาํนวนมากวา่ 6 คน มีจาํนวน 2 คน ตามลาํดบั 
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  5.1.3  สรุปผลสมมติฐานการวจัิย 
   สมมติฐานการวิจยัจาํแนกตามประชากรศาสตร์   ท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบติังานการเงินและบญัชี  ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 
   5.1.3.1  ดา้นเพศ  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่า  ปัจจยัดา้นเพศส่งผลต่อปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นขอ้มูล  และดา้นการควบคุม ของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีไม่แตกต่างกนั 
แต่ปัจจยัดา้นเพศส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นบุคลากร และดา้นระบบและเทคโนโลย ี
ของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีแตกต่างกนั  
   5.1.3.2  ดา้นสังกดัสถานศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัดา้นสังกดั
สถานศึกษาส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นบุคลากร ดา้นระบบและเทคโนโลย ี และ
ดา้นการควบคุม ของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นสังกดัสถานศึกษาส่งผลต่อ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีแตกต่างกนั 

5.1.3.3  ดา้นสถานภาพ  ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่าปัจจยัดา้นสถานภาพ
ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นบุคลากร ดา้นระบบและเทคโนโลยี  และดา้นการควบคุม 
ของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีไม่แตกต่างกนั   แต่ปัจจยัดา้นสถานภาพส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบติังานดา้นขอ้มูลของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีแตกต่างกนั 
 5.1.3.4  ดา้นอาย ุ ผลการทดสอบสมมติฐาน  พบว่าปัจจยัดา้นอายสุ่งผลต่อปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นบุคลากร ดา้นระบบและเทคโนโลย ี และดา้นการควบคุม ของเจา้หนา้ท่ี
การเงินและบญัชีไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นอายสุ่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นขอ้มูล 
ของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีแตกต่างกนั 
 5.1.3.5  ดา้นระดบัการศึกษา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัระดบัการศึกษา
ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นขอ้มูล   ดา้นบุคลากร  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี
และดา้นการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีไม่แตกต่างกนั  
 5.1.3.6  ดา้นตาํแหน่งงาน  ผลการทดสอบสมมติฐาน  ปัจจยัดา้นตาํแหน่งงานส่งผลต่อ 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคลากร  ดา้นระบบและเทคโนโลยี  และดา้นการควบคุม
ของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีไม่แตกต่างกนั  
 5.1.3.7  ดา้นประสบการณ์ทาํงาน ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัดา้นประสบการณ์
ทาํงานส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคลากร  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี
และดา้นการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีไม่แตกต่างกนั 
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 สมมติฐานการวิจัยจาํแนกตามทรัพยากรทางการศึกษาท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานการเงินและบญัชี  ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา ดงัน้ี 
   5.1.3.8  ดา้นการกาํหนดลกัษณะงาน (Job description) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบวา่ปัจจยัดา้นการกาํหนดลกัษณะงานส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นการควบคุม
ของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นการกาํหนดลกัษณะงานส่งผลต่อ ปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นขอ้มูล ดา้นบุคลากร และดา้นระบบและเทคโนโลยขีองเจา้หนา้ท่ีการเงิน
และบญัชีแตกต่างกนั 
  5.1.3.9 ดา้นระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการสอน  ผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการสอนส่งผลต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นขอ้มูล  ดา้นบุคลากร และดา้นควบคุมของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีไม่
แตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นระดบัการเรียนการสอนท่ีสถานศึกษาเปิดการสอนส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบติังานดา้นระบบและเทคโนโลยขีองเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีแตกต่างกนั 
  5.1.3.10 ด้านจาํนวนนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษา ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่าปัจจยัดา้นจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษาของสถานศึกษาส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบติังานดา้นขอ้มูล ดา้นบุคลากร ดา้นควบคุม  และดา้นระบบและเทคโนโลยขีองเจา้หนา้ท่ีการเงิน
และบญัชี  ไม่แตกต่างกนั  
  5.1.3.11  ดา้นการจดัการเรียนการสอน (สาขาวิชา) ผลการทดสอบสมมติฐาน 
พบว่าปัจจยัดา้นการจดัการเรียนการสอน (สาขาวิชา) ส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน
ดา้นขอ้มูล ดา้นบุคลากร ดา้นควบคุม และดา้นระบบและเทคโนโลยี  ของเจา้หนา้ท่ีเจา้หนา้ท่ีการเงิน
และบญัชีแตกต่างกนั 
  5.1.3.12  ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานสอนหนังสือ พร้อมทั้งปฏิบติังานดา้น
การเงิน/บญัชีผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าปัจจยัส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นการ
ควบคุม ของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีไม่แตกต่างกนั  แต่ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานสอนหนังสือ 
พร้อมทั้ งปฏิบัติงานด้านการเงิน/บัญชีส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านข้อมูล          
ดา้นบุคลากร และดา้นระบบและเทคโนโลยเีทคโนโลยขีองเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีแตกต่าง 
  5.1.3.13  ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานการเงิน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานการเงินส่งผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นควบคุมของ
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีไม่แตกต่างกนั  แต่ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานเงินส่งผลต่อปัญหาและ
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อุปสรรคในการปฏิบติังานด้านขอ้มูล  ด้านบุคลากร และด้านระบบและเทคโนโลยีเทคโนโลยีของ
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีแตกต่าง 
  5.1.3.14  ดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานบญัชี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า
ปัจจยัดา้นบุคลากรท่ีปฏิบติังานบญัชี ส่งผลต่อ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นบุคลากร  และ
ดา้นระบบและเทคโนโลย ีของเจา้หนา้ท่ีบญัชีไม่แตกต่างกนั  แต่ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 
ดา้นขอ้มูล   และดา้นการควบคุมของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี  แตกต่าง 
 5.1.4  สรุปปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 
 ปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา มีความเป็นจริงระดบัมาก เรียงตามลาํดบั
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ด้านขอ้มูล ดา้นบุคลากร และการควบคุม ใน        
ภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 คือ   
 ปัญหาดา้นขอ้มูล พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาเร่ืองการขาดความรู้ความเขา้ใจวิธีการ
แยกประเภทเอกสารบญัชี  รายละเอียดของเอกสารมีความซํ้ าซอ้น การแยกประเภทรายได ้ การวาง
ระบบบญัชี ปัญหาการจัดระเบียบเอกสารการบนัทึกบญัชีให้ถูกตอ้ง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน       
การปฏิบติังาน รวมถึงปัญหาการรับงานและการส่งงานต่อใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ปัญหาดา้นบุคลากร พบว่า พนักงานท่ีมีประสบการณ์ต่างกนั ต่างก็นาํแนวคิด หลกัการ 
กระบวนการปฏิบติังานมาใชใ้นการปฏิบติังานแตกต่างกนั ขาดการร่วมมือกนั ในการปฏิบติัภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมายในโรงเรียน ไม่ว่าจะมีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี หรือปริญญาตรี ปฏิบติังานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการทางการเงินและบญัชี ไม่ตรงตามระเบียบ กฎเกณฑท่ี์มีอยู ่ 
 ปัญหาดา้นการควบคุมการตรวจสอบ พบว่า ปัญหาจากบุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ทาํงานตํ่ากว่า 5 ปี ส่งผลให้ความชาํนาญในการตรวจสอบขอ้มูล การรับรู้และเกณฑ์ในการตดัสิน   
เร่ืองต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการคิดวิเคราะห์ในการปฏิบติังานตรวจสอบบญัชีเกิดความผดิพลาด  
 รองลงมาคือปัญหาด้านระบบและเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อการปฏิบติังานของบุคคลากร
การเงินและบญัชีมี พบว่า โรงเรียนบางแห่งประสบปัญหาด้านฮาร์ดแวร์หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์       
ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน บุคคลากรขาดความรู้ ความเขา้ใจในการใชง้านระบบ ปฏิบติั การ GFMIS     
ท่ี เ ช่ือมโยงกัน  การนําข้อมูลเข้าระบบ การบันทึกรายการเข้าสู่ระบบ ไม่ครบถ้วน  ส่งผลให ้              
การประมวลผลระบบงานไม่ถูกตอ้ง และกระทบต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
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5.2  การอภิปรายผลการวจัิย 
 5.2.1  ด้านข้อมูล  ด้านการควบคุม  และ ด้านบุคลากร ดงัน้ี 
 ปัจจยัดา้นขอ้มูล  ปัจจยัดา้นการควบคุม  และ ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบติังานการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ี
จงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ท่ีสอดคลอ้งกบั งานวิจยั เกตุสิณี  (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง
ปัญหา อุปสรรคและความพึงพอใจ การบริหารงานคลงั ของเทศบาลตาํบล  ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา  พบว่า 
บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบติังาน บุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจ เช่น งานดา้นพสัดุ งานจดัเก็บ
รายได ้องคก์รมีการโอนยา้ย มีนโยบายผูบ้ริหารท่ีประหยดั งบประมาณดา้นบุคลากร การปฏิบติัหนา้ท่ี
แต่งตั้งบุคคลหน่ึงคนแต่ปฏิบติัหนา้ท่ีหลายตาํแหน่งให้รับผิดชอบ ทาํให้การปฏิบติังานล่าชา้ และ     
การตรวจสอบความถูกตอ้งดา้นเอกสารตั้งแต่เร่ิมจนแลว้เสร็จ มอบหมายให้บุคคล เดียวดาํเนินการ 
และ สอดคลอ้งกบังานวิจยั วราภรณ์ (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัญหาการดาํเนินงานดา้นบญัชีของโรงเรียน
เอกชนในจงัหวดัปทุมธานีตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 โดยทาํการ ศึกษาปัญหา    
การดาํเนินงานด้านบัญชีในด้านรายละเอียดของเอกสาร ปัญหาการแยกประเภทรายได้ ปัญหา         
การควบคุมดา้นรับจ่าย ปัญหาการวางระบบบญัชี โรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาขอ้บงัคบัเก่ียวกบังาน
ดา้นบญัชีท่ียงัไม่เรียบร้อย ปัญหาโปรแกรมบญัชีสาํเร็จรูปไม่เหมาะสมกบัโรงเรียนและอุปกรณ์จดัทาํ
บญัชีไม่ทนัสมยั ปัญหาระบบตรวจสอบบญัชีของโรงเรียนไม่ครบถว้นเพียงพอ และปัญหาการจดัหา
ผูท้าํบญัชีตามท่ีกฎหมายกาํหนดมีค่าใชจ่้ายสูง ปัญหาการดาํเนินงานดา้นบญัชีและการจดัทาํบญัชีตาม
คู่มือการปฏิบติังานของสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนส่วนใหญ่มี
ปัญหาเร่ืองการขาดความรู้ความเขา้ใจในการรับรู้รายไดว้่าควรเป็นประเภทใด ถึงแมว้่าจะมีการแบ่ง
ประเภทรายไดต้ามคู่มือฯ  แลว้ก็ตาม แต่ปัจจยัดา้นขอ้มูล  ดา้นการควบคุม  และ ดา้นบุคลากร ท่ีมีผลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ          
การอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
นายสัมฤทธ์ิ (2554) ท่ีศึกษาเร่ืองการจดัการความรู้งานพสัดุดว้ยโปรแกรมพสัดุเพื่อพฒันางานพสัดุ
โรงเรียนสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพฒันาบุคลากรเก่ียวกบังานพสัดุแนะนาํวิธีการและขั้นตอนท่ี
ถูกต้องในการปฏิบัติงานพัสดุอย่างใกล้ชิด  เ กิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์ความรู้เ ก่ียวกับ                  
การดาํเนินงาน พสัดุไปสู่การปฏิบติังานในกลุ่มสาระการเรียนรู้จากกรอบการพฒันา ผลการศึกษา
คน้ควา้ปรากฏดงัน้ี ระบบทั้ง 3 ดา้น คือ 1. ดา้นการจดัหาพสัดุ มีการวางการจดัซ้ือจา้งอย่างถูกตอ้ง      
2. ดา้นการควบคุมพสัดุ ไดแ้ก่ การเก็บรักษาพสัดุ การเบิก-จ่ายพสัดุ การลงทะเบียนครุภณัฑ์ และ     
การตรวจสอบพสัดุประจาํปี เจา้หนา้ท่ีมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถตรวจสอบและรายงานผลไดท้นั
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ตามกําหนดเวลา  3.  ด้านการจําหน่ายพัสดุ  เจ้าหน้าท่ีพัสดุมีความรู้ความเข้าใจในขั้ นตอน                  
การปฏิบติังานเป็นอย่างดีและสามรถดาํเนินการไดอ้ย่างถูกตอ้งตามระเบียบของทางราชการมีความ
ชํานาญและความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมพัสดุมากยิ่ง ข้ึน  สามารถแก้ปัญหา                  
การปฏิบติังานพสัดุดา้นการควบคุมพสัดุอยูใ่นระดบัดีมาก  
 
5.3  ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 
 จากขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากการศึกษามีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย ท่ีสาํคญัดงัน้ี  
 5.3.1  ควรส่งเสริมบทบาท การมีส่วนร่วมของเจา้หนา้ท่ีในการสอบถามปัญหา ในการปฏิบติังานและ
ความตอ้งการในการฝึกอบรม เพื่อพฒันาทกัษะ สมรรถนะการทาํงาน ไดแ้ก่  ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ระเบียบงานการบริหารการเงิน การบญัชี ของส่วนราชการ  และ การใช้ระบบบริหารการเงินการคลงั
ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) เพื่อยกระดับ การบริหารงานการเงินการคลงัให้เกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี                    
ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 5.3.2  สถานศึกษา/สังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรจดัให้มีกิจกรรมส่งเสริม     
ความสามคัคี หรือกิจกรรมท่ีตอ้งทาํร่วมกนั เช่น การแข่งขนักีฬา  การนันทนาการภายในองคก์ร          
เพื่อเป็นการกระชบัความสัมพนัธ์ท่ีดี ควรสนบัสนุนใหมี้การแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นในการปฏิบติังาน เพ่ือ
ก่อใหเ้กิดความร่วมมือในการปฏิบติังาน และส่งเสริมการทาํงานร่วมกนั  
 5.3.3  สถานศึกษา/สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาควรมีสวสัดิการท่ีดีใหก้บั
พนักงานทุก ๆ ระดับเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจ  และทําให้พนักงานเห็นถึงความมั่นคง                 
ในอาชีพและชีวิตต่อไปในอนาคต  
 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัปัญหาการปฏิบตัิงาน 
 ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ เก่ียวกบัปัญหาการปฏิบติังานการเงินและบญัชี ประกอบดว้ย 2 ดา้น 
ดงัน้ี  
 1.  ดา้นการรับเงิน  ควรบรรจุเจา้หนา้ท่ีใหต้รงกบัตาํแหน่งงาน  และ ใหเ้พียงพอ กบัการปฏิบติังานใน
แต่ละดา้น  และเนน้จดัอบรมผูป้ฏิบติังานใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในระเบียบ และแนวทางในการปฏิบติัอยา่ง
ชดัเจน รวมทั้งหาวิธีปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
 2.  ดา้นการเกบ็รักษาเงิน ควรมีการตรวจสอบรายงานการเงินท่ีเจา้หนา้ท่ีจดัทาํเสนอผูบ้ริหารอยา่ง
สมํ่าเสมอ และควรแต่งตั้งใหมี้เจา้หนา้ตรวจสอบภายใน เพ่ือทาํการตรวจสอบการปฏิบติังานอยูเ่สมอ นาํผล
ท่ีได้จากการศึกษาปัญหาการปฏิบติังานการเงินและบญัชีไปกาํหนดกรอบ และตาํแหน่งงานรวมถึง       
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การฝึกอบรมในดา้นการจดัทาํบญัชี ดา้นการรับ-จ่ายเงิน  และดา้นการเก็บรักษาเงินให้กบัเจา้หนา้ท่ี
การเงินและบญัชี  
 
5.4  งานวจัิยทีเ่กีย่วเน่ืองในอนาคต 
 1.  ควรทาํการศึกษาในประเด็นเร่ืองสมรรถนะการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีปฏิบติัหน้าท่ี
การเ งินและบัญชีเพื่อ ศึกษาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรด้านการเ งินและบัญชี                   
ของสถานศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา ให้
สามารถรับทราบปัญหาและแนวทางในการดาํเนินงานท่ีชดัเจนมากยิง่ข้ึน 
 2. ควรทาํการศึกษาในประเด็นเร่ืองการจดัการความรู้ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (GFMIS) ของ
บุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ีการเงินและบญัชี เพื่อยกระดับการบริหารงานการเงินการคลงัให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  
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แบบสอบถามเพือ่การวจิยั 
 

เร่ือง  ปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีงานการเงินและบญัชี                          
ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
กรณศึีกษา  เจา้หนา้ท่ีการเงิน และเจา้หนา้ท่ีบญัชี ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ                
การอาชีวศึกษา  เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา   จาํนวน 12 แห่ง
................................................................................................................................................................ 
คาํช้ีแจง    1.  แบบสอบถามฉบบัน้ี แบ่งออกเป็น 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1  สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษา                  
สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
 ตอนที ่2  สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลสภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา ในการบริหารงาน        
ของสถานศึกษา 
 ตอนที ่3  สอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของ              
เจา้หนา้ท่ีงานการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตพื้นท่ี              
จงัหวดันครราชสีมา รวม 4 ดา้น ดงัน้ี 

1.  ดา้นขอ้มูล   2.  ดา้นบุคลากร 
3.  ดา้นระบบและเทคโนโลย ี 4.  ดา้นการควบคุม 

ตอนที ่4  เป็นแบบแสดงขอ้คิดเห็น/ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม เป็นส่วนของขอ้คาํถามและ                  
เน้ือท่ีวา่งท่ีใชบ้นัทึกคาํตอบเก่ียวกบัสภาพปัญหาท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของ       
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ี               
จงัหวดันครราชสีมา  

ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจริง เพราะคาํตอบท่ีแทจ้ริงและสมบูรณ์  
เท่านั้นท่ีจะช่วยใหก้ารวิจยัคร้ังน้ีเกิดประโยชน์อยา่งเตม็ท่ี 
 1.  คาํตอบของท่านมีคุณค่ายิง่ต่อการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน                
ของเจา้หนา้ท่ีงานการเงินและบญัชี  ในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา                  
เขตพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
             จึงขอให้ท่านตอบคาํถามโดยอิสระและคาํตอบของท่านจะใชป้ระโยชน์เพ่ือการวิจยั  และ                   
นาํเสนอผลโดยภาพรวม  
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ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ คงจะไดรั้บความร่วมมือจากท่านเป็นอยา่งดี ขอขอบคุณเป็นอยา่งสูง 
มา ณ โอกาสน้ี 
 
ตอนที ่1  ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง � หนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีกาํหนด 
ใหต้ามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
 
1.  เพศ 

� (1) ชาย          �(2) หญิง 
2.  สถานศึกษาท่ีท่านสงักดัในปัจจุบนั 

�(1) วท. นครราชสีมา  �(2) วษท. นครราชสีมา 
�(3) วท. ปักธงชยั   �(4) วช. นครราชสีมา   
�(5) วท. หลวงพอ่คูณ ปริสุทฺโธ �(6) วก. บวัใหญ่    
�(7) วท. สุรนารี   �(8) วก. พิมาย 
�(9) วอศ. นครราชสีมา    �(10) วก. ชุมพวง 

�(11) วบท. นครราชสีมา  �(12) วก. ปากช่อง  
3.  สถานภาพ 

� (1) โสด              � (2) สมรส 
� (3) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)…..........………....………..........…………......  

4.  อายขุองท่านในปัจจุบนั 

� (1) อายตุ ํ่ากวา่ 25 ปี   � (2) อายรุะหวา่ง 26 - 30 ปี 

� (3) อายรุะหวา่ง 31 - 35 ปี  � (4) อายรุะหวา่ง 36 - 35 ปี 
� (5) อายมุากกวา่ 35 ปี 
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5.  ระดบัการศึกษาของท่านในปัจจุบนั 

�(1) ระดบั ปวช.    สาขา………………………………………………… 

�(2) ระดบั ปวส./อนุปริญญา   สาขา………………………………………………… 
�(3) ระดบั ปริญญาตรี  สาขา………………………………………………… 

�(4) ระดบั ปริญญาโท  สาขา………………………………………………… 

�(5) ระดบั ปริญญาเอก   สาขา………………………………………………… 

6.  ตาํแหน่งงานของท่านในปัจจุบนั 

 � (1) หวัหนา้งานการเงิน  � (2) พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี/ผูป้ฏิบติังานการเงิน 
 � (3) หวัหนา้งานบญัชี  � (4) พนกังาน/เจา้หนา้ท่ี/ผูป้ฏิบติังานบญัชี 

7.  ประสบการณ์ทาํงานของท่านในปัจจุบนั  ดา้นการเงิน/การบญัชี  

� (1) ตํ่ากวา่ 5 ปี   � (2) ระหวา่ง 6 - 10 ปี 

� (3) ระหวา่ง 11 - 15 ปี   � (4) มากกวา่ 15 ปีข้ึนไป 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง � หนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีกาํหนด 
ใหต้ามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
1.  สถานศึกษาของท่านมีการกาํหนดลกัษณะงาน (Job description) ในการปฏิบติัหรือไม่ 

� (1) มี    � (2) ไม่มี 
2.  สถานศึกษาของท่านเปิดการเรียนการสอนระดบัใดในปัจจุบนั (เลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

�(1) ปวช.    �(2) ปวส./อนุปริญญา 
�(3) ปริญญาตรี/เทียบเท่า  �(4) ทวิภาคี 
�(5) เทียบโอนประสบการณ์  �(6) อ่ืน ๆ ระบุ ……………………………………… 
3.  สถานศึกษาของท่านมีจาํนวนนกัเรียน/นกัศึกษา 

� (1) นอ้ยกวา่ 500 คน   � (2) 500 - 1,000 คน 
� (3) 1,001 - 2,000 คน   � (4) มากกวา่ 2,000 คน ข้ึนไป 
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ตอนที ่2  ข้อมูลเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษา (ต่อ) 
คาํช้ีแจง  โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงในช่อง � หนา้ขอ้ความ หรือเติมขอ้ความลงในช่องวา่งท่ีกาํหนด 
ใหต้ามความเป็นจริงเก่ียวกบัตวัท่าน 
4.  สถานศึกษาของท่านมีการจดัการเรียนการสอน 

� (1) นอ้ยกวา่ 5 สาขาวิชา   
� (2) 5 - 10 สาขาวิชา  � (3) มากกวา่ 10 สาขา วิชาข้ึนไป 
5.  สถานศึกษาของท่านมีบุคลากร (ขา้ราชการครู/ขา้ราชการพลเรือน/ลูกจา้งประจาํ/ลูกจา้งชัว่คราว/
พนกังานราชการ) ท่ีปฏิบติังานดา้นการสอนหนงัสือ พร้อมทั้งปฏิบติังานดา้นการเงินการบญัชี 
� (1) 1 - 2 คน    � (2) 3 - 4 คน 
� (3) 5 - 6 คน    � (4) มากกวา่ 6 คน  
6.  สถานศึกษาของท่านมีบุคลากร (ขา้ราชการครู/ขา้ราชการพลเรือน/ลูกจา้งประจาํ/ลูกจา้งชัว่คราว/
พนกังานราชการ) ปฏิบติังานการเงิน 
� (1) 1 - 2 คน    � (2) 3 - 4 คน 
� (3) 5 - 6 คน    � (4) มากกวา่ 6 คน 
7.  สถานศึกษาของท่านมีบุคลากร (ขา้ราชการครู/ขา้ราชการพลเรือน/ลูกจา้งประจาํ/ลูกจา้งชัว่คราว/
พนกังานราชการ) ปฏิบติังานบญัชี 

� (1) 1 - 2 คน    � (2) 3 - 4 คน 
� (3) 5 - 6 คน    � (4) มากกวา่ 6 คน 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตอนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีงานการเงินและบญัชี ใน
สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   เขตพื้นท่ีจงัหวดันครราชสีมา 
คําช้ีแจง  โปรดพิจารณารายการในแต่ละขอ้วา่ท่านมีระดบัความคิดเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน   ดา้นการเงิน
และบญัชีของเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ในสถานศึกษาของท่านว่าอยูใ่นระดบัใด แลว้เขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน
ช่องระดบัปัญหาท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  

5 หมายถึง ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่ออุปสรรค/ปัญหา อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่ออุปสรรค/ปัญหา อยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึงความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่ออุปสรรค/ปัญหา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่ออุปสรรค/ปัญหา อยูใ่นระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่ออุปสรรค/ปัญหา อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีงาน
การเงินและบัญชี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจังหวดั
นครราชสีมา  

 

 

เกณฑ์ในการพจิารณา 
ปัญหาและอุปสรรคทีมี่ผลต่อการปฏิบัตงิานการเงินละบญัชี 

ระดับความคดิเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ระดับความคดิเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัตงิาน 5 4 3 2 1 

1. ด้านข้อมูล 
1.1 ความล่าชา้ในการรับเอกสารจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

     

1.2 ความน่าเช่ือถือของเอกสารท่ีไดรั้บจากหน่วยงานอ่ืน  เช่น  
       ใบเสร็จรับเงินไดรั้บจากบริษทัท่ีมีการประกอบการอยูจ่ริง 

     

1.3 ความครบถว้น ความถูกตอ้งของเอกสารทางการเงินท่ีไดรั้บ     
       จากหน่วยงานอ่ืน เช่น เอกสารท่ีนาํมาตั้งเบิกเงินงบประมาณ 

     

1.4 ความปลอดภยัของสถานท่ีใชใ้นการจดัเกบ็เอกสารทาง 
การเงินและบญัชี 

     

2. ด้านบุคลากร 
2.1 ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบงานท่ีท่านรับผดิชอบ 

     

2.2 คู่มือ/แนวทางท่ีนาํมาใชใ้นการปฏิบติังานมีความเหมาะสม      
2.3 การรับการอบรมเพ่ือเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ใน 
      การทาํงาน 

     

2.4 มนุษยสมัพนัธ์ในการติดต่อประสานงาน      
3. ด้านระบบและเทคโนโลย ี

3.1 จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานการเงิน/บญัชี   
(โปรแกรม Microsoft  Office) เพียงพอต่อความตอ้งการในการ
ปฏิบติังาน 
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ตอนที่ 3  ขอ้มูลเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีงาน
การเงินและบัญชี ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เขตพื้นท่ีจังหวดั
นครราชสีมา (ต่อ) 

4.    ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ (ถา้มี โปรดระบุ) 
…………..……………………………………………………………………………………………...
.......…………………....……………………………………………………………………..........……
……………....………………………………………………………………………..........…………... 
……………....………………………………………………………………………..........…………... 

ขอขอบพระคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

เกณฑ์ในการพจิารณา 
ปัญหาและอุปสรรคทีมี่ผลต่อการปฏิบัตงิานการเงินละบญัชี 

ระดับความคดิเห็น 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

ระดับความคดิเห็นต่อปัญหาและอุปสรรคในการปฏบิัตงิาน 5 4 3 2 1 

3. ด้านระบบและเทคโนโลย ี(ต่อ) 
3.2 จาํนวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นระบบ GFMIS เพียงพอต่อ
ความตอ้งการในการปฏิบติังาน 

     

3.3 การเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศระหวา่งหน่วยงานภายใน
สถานศึกษา เช่น งานทะเบียน งานพสัดุ งานการเงิน งานบญัชี 

     

3.4 ความรู้ ความเขา้ใจ ในการปฏิบติังานในระบบ GFMIS      

4. ด้านการควบคุม 
4.1 กาํหนดใหมี้ผูล้งลายมือช่ือในการสัง่จ่ายเช็ค ตั้งแต่จาํนวน  
2 คน ข้ึนไป 

     

4.2  การกาํหนดใหมี้กรรมการตรวจนบัเงินสดทุกส้ินวนั พร้อมลง
ลายมือช่ือดา้นหลงัสาํเนาใบเสร็จรับเงินท่ีสรุปรายไดเ้ม่ือส้ินวนั   

     

4.3 การปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัการรับ-จ่ายเงิน      

4.4 การประทบัตรา “ลงบญัชีแลว้” ดา้นหลงัสาํเนาใบเสร็จรับเงิน
ท่ีสรุปรายไดเ้ม่ือส้ินวนั   
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ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ 
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Reliability 
Reliability 
Notes 
 
Output Created 15-JAN-2012 08:27:01 
Comments   
Input Filter <none> 

Weight <none> 
Split File <none> 
N of Rows in Working 
Data File 31 

Syntax RELIABILITY  /VARIABLES=a b c d e f g h 
i j k l m n o p  /FORMAT=NOLABELS  

/SCALE(ALPHA)=ALL/MODEL=ALPHA  
/SUMMARY=TOTAL . 

Resources Elapsed Time 0:00:00.02 
 
 ****** 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 
 
A             44.7000       208.4931        .7306           .9645 
B             45.2000       205.1310        .7111           .9650 
C             44.8000       200.4414        .8926           .9618 
D             45.0667       211.5816        .7041           .9650 
E             45.0333       201.1368        .8920           .9619 
F             45.1667       204.5575        .8659           .9625 
G             44.9000       211.2655        .5962           .9667 
H             45.1667       202.3506        .8188           .9631 
I             45.0000       199.8621        .8179           .9632 
J             45.1333       206.3264        .7238           .9647 
K             44.8667       203.2230        .7993           .9634 
L             45.0667       207.9954        .8061           .9635 
M             45.1000       203.4034        .8711           .9623 
N             45.1000       202.6448        .8708           .9623 
O             45.3000       201.3207        .8284           .9629 
P             44.4000       208.9379        .6644           .9656 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 16 
 
Alpha =    .9659 
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ประวตัผู้ิเขียน 

 
ช่ือ-สกลุ    นางสาวรัตนาภรณ์  ศุภประเสริฐ 
วนั เดือน ปีเกดิ   12  กมุภาพนัธ์  2519 
ทีอ่ยู่    269/238  หมู่บา้นทิพยสุ์วรรณ  หมู่ท่ี 6  ถนนบางกรวย-ไทรนอ้ย 

ตาํบลโสนลอย  อาํเภอบางบวัทอง  นนทบุรี   
การศึกษา   สาํเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบณัฑิต   

สาขาวิชาบญัชี  เอกบญัชีตน้ทุน 
    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  วทิยาเขตพณิชยการพระนคร 

ปี พ.ศ. 2541 
    สาํเร็จการศึกษานิติศาสตร์บณัฑิต  

 สาขานิติศาสตร์ 
    มหาวิทยาลยัสุโขทยั ปี พ.ศ.  2548 
ประการณ์การทาํงาน  พ.ศ. 2541   สาํนกังานภาษีสรรพากรพื้นท่ี 4  
                                                      ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 1    

พ.ศ. 2544   สาํนกังานภาษีสรรพากรพื้นท่ี 14  
                                                      ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีสรรพากร 2    

พ.ศ. 2544   สาํนกังานภาษีสรรพากรพื้นท่ี 3  
                                                      ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภาษี 3 

พ.ศ. 2547   สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
                                                      ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 4 
    ปัจจุบนั   สาํนกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ตาํแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายในชาํนาญการ 
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