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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาตารา เอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ คุ ณลัก ษณะของ
เจ้า หน้า ที่ ด้า นการเงิ น และบัญ ชี ที่ ส ถานศึ ก ษาในจัง หวัด สมุ ท รสาคร พึ ง ประสงค์ โ ดยจ าแนก
สาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ข้อมูลทัว่ ไปและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
2. การบริ หารการเงินและบัญชีในสถานศึกษา
3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4. แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์
5. คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีที่พึงประสงค์
6. มาตรฐานกาหนดตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

1. ข้ อมูลทัว่ ไปและสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครเป็ นจังหวัดชายทะเล ตั้งอยู่ริมฝั่ งแม่น้ าท่าจีนในเขตพื้นที่ภาคกลาง
ตอนล่างของประเทศไทย เป็ นจังหวัดปริ มณฑล ห่ างจากกรุ งเทพมหานครประมาณ 30 กิ โลเมตร
มีพ้ืนที่ 872.347 ตารางกิ โลเมตร หรื อประมาณ 545,216 ไร่ มี อาณาเขตติดต่อ ดังนี้ (สานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, 2555)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับจังหวัดนครปฐม
ทิศใต้
ติดทะเลอ่าวไทย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับกรุ งเทพมหานคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดราชบุรี
ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดสมุทรสาคร มีลกั ษณะภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล สู งจากระดับน้ าทะเล
ประมาณ 1.00 - 2.00 เมตร มีแม่น้ าท่าจีนไหลผ่านตอนกลางจังหวัด ไหลคดเคี้ยวตามแนวเหนื อใต้
ลงสู่ อ่าวไทยที่อาเภอเมืองสมุทรสาคร ระยะทางยาวประมาณ 70 กิโลเมตร พื้นที่ตอนบนในเขต
อาเภอบ้านแพ้วและอาเภอกระทุ่มแบนมีความอุดมสมบูรณ์ ของดิ นและมีโครงข่ายแม่น้ าลาคลอง
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เชื่ อมโยงถึงกันกระจายอยูท่ วั่ พื้นที่กว่า 170 สาย จึงเหมาะที่จะทาการเพาะปลูกพืชนานาชนิด และ
บางส่ วนเป็ นย่านธุ รกิจ อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดในเขตอาเภอเมือง
สมุ ท รสาครอยู่ติดชายฝั่ ง ทะเลยาว 41.8 กิ โลเมตร จึ ง เหมาะที่ จะประกอบอาชี พ ประมงทะเล
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งและทานาเกลือ ดังนั้นอุตสาหกรรมสาคัญของจังหวัดสมุทรสาคร คือ การ
ประมง นอกจากการทาประมงนอกชายฝั่งแล้ว ยังมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเศรษฐกิจตามชายฝั่งด้วย
สัตว์น้ าที่เพาะเลี้ยง ได้แก่ กุง้ กุลาดา กุง้ แชบ๊วย ปลากะพงขาว หอยแครง และหอยแมลงภู่ และยัง
เป็ นศูนย์กลางการซื้ อขายอาหารทะเลที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศ
อีกทั้งจังหวัดสมุทรสาครยังเป็ นแหล่งสถานศึกษา ปัจจุบนั ในปี 2555 จังหวัดสมุทรสาคร มี
สถานศึกษาทั้งหมด 192 แห่ ง แบ่งเป็ น โรงเรี ยน 149 แห่ ง วิทยาลัยอาชี วศึกษา 3 แห่ ง และศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 40 แห่ง แบ่งออกเป็ น (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสาคร: 2555)
1. โรงเรี ยนในอาเภอเมืองสมุทรสาคร 83 โรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนในอาเภอกระทุ่มแบน 31 โรงเรี ยน
3. โรงเรี ยนในอาเภอบ้านแพ้ว 35 โรงเรี ยน
4. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอเมืองสมุทรสาคร 18 ศูนย์การ
เรี ยน
5. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอกระทุ่มแบน 10 ศูนย์การเรี ยน
6. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอบ้านแพ้ว 12 ศูนย์การเรี ยน
7. วิทยาลัยระดับอาชีวศึกษา 3 วิทยาลัย

2. การบริหารการเงินและบัญชีในสถานศึกษา
กิติมา ปรี ดีดิลก ได้กล่าวว่า เนื่องจากการบริ หารการเงินหรื อการบริ หารการคลังโรงเรี ยน
เป็ นกิจกรรมที่สาคัญอันหนึ่งในการบริ หารการศึกษา หลักการบริ หารการคลังโรงเรี ยน มีลกั ษณะ
ไม่ห่างไกลจากการบริ หารการคลังในสาขาอื่น เพียงแต่ขอบเขตและวัตถุประสงค์ในการบริ หาร
แตกต่างกันเท่านั้น
ความหมาย
สาหรับความหมายของการบริ หารการคลังโรงเรี ยนนั้น ได้มีผใู้ ห้ความหมายจาแนก
แตกต่างกันออกไปดังนี้
ฮันท์ และเพียซ (Hunt & Pierce) ได้กล่าวถึงเรื่ องการคลังโรงเรี ยนไว้วา่ การคลังโรงเรี ยน
หมายถึง แผนการเงินของโรงเรี ยน การพัฒนาสถานภาพทางการเงินของโรงเรี ยน รายจ่ายของ
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โรงเรี ยน หลักและวิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับงบประมาณ หน่วยงานหรื อแหล่งของรายรับของโรงเรี ยน
การตรวจสอบการเงิ น และการอุดหนุ นทางการเงิ นแก่ โรงเรี ยน ส่ วนคิ มบรอก และนันเนอร์
(Kimbrough & Nunnery) กล่าวว่า การคลังโรงเรี ยน หมายถึง การหาวิธีจะให้ได้มาซึ่ งรายได้
และเพิ่มรายได้ของโรงเรี ยนให้สูงขึ้น การจัดสรรเงิ นเพื่อก่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยพยายาม
จัดสรรเงินที่ได้มาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการทางด้านการเงินของ หน่วยงานย่อย
เช่น ผูบ้ ริ หารการศึกษาระดับสู งควรพิจารณาความต้องการทาง ด้านการเงิน โรงเรี ยนต่าง ๆ ที่อยูใ่ น
สังกัดอย่างเหมาะสม เช่ นเดียวกับผูบ้ ริ หารการศึกษาระดับโรงเรี ยนจะต้องพิจารณาความต้องการ
ทางการเงิน ของหน่วยงานย่อยของโรงเรี ยนและโครงการต่าง ๆ ของโรงเรี ยน อย่างเหมาะสมด้วย
หาวิธีใช้จ่ายเงินของโรงเรี ยนและทรัพยากรอื่น ๆ ของโรงเรี ยน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของโรงเรี ยน
ให้มากที่สุด อีกทั้งจะต้องพิจารณาถึ งผลกระทบกระเทือนของภาระเศรษฐกิ จและสังคมที่มีผลต่อ
รายได้และรายจ่ายของโรงเรี ยน
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น อาจสรุ ปได้วา่ การบริ หารการเงินของโรงเรี ยนหมายถึงการ
ดาเนิ นการเพื่อให้ได้มาซึ่ งเงินเพื่อนามาใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรี ยนการจัดการเกี่ยวกับการใช้
จ่าย ตลอดจนการควบคุมการดาเนิ นงานทางด้านการเงินให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ต้ งั ไว้ ใน
การบริ หารการเงิ น โรงเรี ย นมี สิ่ ง ที่ เ ป็ นอุ ป สรรคบางอย่า งเข้า มาเกี่ ย วข้อง เช่ น อิ ท ธิ พ ลของ
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของการเมืองและรัฐบาล เป็ นต้น อย่างไรก็ตาม
ขอบข่ายในการบริ หารการเงินของโรงเรี ยนควรจะประกอบด้วยสิ่ งต่อไปนี้ (เรื องศรี ศรี ทอง และ
คณะ,2550)
1. การวางแผนการเงิ นของโรงเรี ยน มีการคาดการณ์ ล่วงหน้าเกี่ ยวกับการใช้จ่ายและ
การเงินของโรงเรี ยน ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบกระเทือนที่มีต่อการให้
ได้มาหรื อการจ่ายไปซึ่ งการเงิ นของโรงเรี ยน เช่ น ฐานะทางเศรษฐกิ จของประเทศ
รายได้ของประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ เป็ นต้น
2. การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของโรงเรี ยนโดยส่ วนรวม เช่น ที่ดิน และสิ่ งก่อสร้าง
วัสดุครุ ภณั ฑ์ต่าง ๆ ของโรงเรี ยนเป็ นต้น
3. การควบคุมการดาเนินงานทาง ด้านการเงิน เพื่อให้มีประสิ ทธิภาพให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานและกฎเกณฑ์เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วยระบบบัญชี และวิธีการต่าง ๆ ใน
การตรวจสอบเงินและทรัพย์สินของโรงเรี ยน
4. การจัดการเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินของโรงเรี ยนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพสอดคล้องกับ
หลักการทางเศรษฐศาสตร์ หลักการทางการบริ หารและรวมทั้งหลักการคลังทัว่ ไป
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การบริ หารงานมี ค วามส าคั ญ ต่ อ ผู ้ บ ริ หารมากเนื่ อ งจากผลของการปฏิ บ ั ติ ง าน
กระทบกระเทื อนทั้งต่อหน่ วยงานและประเทศชาติ หน่ วยงานจะพัฒนาได้มากน้อยเพียงใด
ย่อมขึ้นอยูก่ บั การบริ หารการเงินว่าดีหรื อไม่เพียงใด หากผูบ้ ริ หารมีความรู้ความเข้าใจเรื่ องการเงิน
ของหน่วยงานของตนและหน่วยงานที่ตอ้ งเกี่ยวข้องด้วยแล้ว ผลก็จะทาให้หน่วยงานพัฒนาและได้
ชื่อว่าเป็ นผูบ้ ริ หารงานที่มีความสามารถ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยเฉพาะโรงเรี ยน เป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่ตอ้ งใช้เงินใน
การดาเนินงานและพัฒนาตนเอง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงจาเป็ นต้องมีค วามเข้าใจเกี่ยวกับการบริ หาร
การเงินของโรงเรี ยนเป็ นอย่างดีดว้ ย ไม่วา่ จะเป็ นนโยบายการจัดสรรเงินเพื่อการศึกษา แนวปฏิบตั ิ
ในการบริ หารการเงินในโรงเรี ยน ซึ่ งประกอบด้วย งานการรับเงิน, การจ่ายเงิน, การเก็บรักษาเงิน,
การนาส่ ง, การซื้ อ, การจ้าง, บัญชีพสั ดุ, การตรวจสอบและรายงานการเงินเป็ นต้น
การเงินที่ผบู้ ริ หารการศึกษาควรทราบเพื่อยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิตามระเบียบของราชการ ซึ่ งมี
การเปลี่ ยนแปลงไปตามคาสั่งของทางราชการ บางครั้งก็เปลี่ ยนไปตามฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ บางครั้งก็เปลี่ยนไปตามความผันผวนทางการเมืองและบางครั้งก็ข้ ึนอยูก่ บั ทัศนคติและ
หลักการที่ผบู ้ ริ หารระดับสู งในส่ วนกลางยึดถือตามแนวที่ตนคิดว่าดีหรื อควรปฏิบตั ิ
ผูบ้ ริ หารการศึกษาระดับสู งควรจะทาหน้าที่หาเงินหรื อจัดตั้งงบประมาณเพื่อการศึกษาด้วย
มิใช่มีหน้าที่เพียงใช้เงินอย่างผูบ้ ริ หารระดับโรงเรี ยนส่ วนมากทาอยูเ่ พียงอย่างเดียว
ความไม่ ท ราบทฤษฎี ก ารเงิ นโรงเรี ย นท าให้ผูบ้ ริ หารการศึ ก ษาในประเทศไทยจัดสรร
งบประมาณและการเงิ นให้แก่ โรงเรี ยนตามความพอใจของส่ วนบุ คคลและตามวิธีทางการเมื อง
ตลอดมาทุ ก ยุค ทุ ก สมัย
จะเห็ นได้ว่า สภาพโรงเรี ย นปั จจุ บ นั นี้ โรงเรี ย นที่ ดีอยู่แล้วกลับ ได้
งบประมาณมากขึ้นทุกปี แต่โรงเรี ยนที่ขาดแคลนก็ยิ่งขาดแคลนลง เพราะการให้เงินงบประมาณ
มักจะคิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์ของงบประมาณที่ได้รับเดิม จึงทาให้ดูคล้ายกับว่าการได้รับงบประมาณ
ของโรงเรี ยนมีสภาพเป็ นโรงเรี ยนที่ตอ้ งการเงินมากกลับได้น้อยโรงเรี ยนที่ตอ้ งการเงินน้อยกลับ
ได้มาก
ผูบ้ ริ หารมี ห น้า ที่ ใ นการบริ หารการเงิ น ให้เ ป็ นไปตามกฎหมายและระเบี ย บกฎเกณฑ์
หน้าที่เกี่ยวกับการเงินพอสรุ ปได้ดงั นี้
1. งานเกี่ยวกับการเงิน
1.1 ทาการรับเงินค่าธรรมเนียม
1.2 รับเงินบริ จาค
1.3 รับเงินผลประโยชน์อื่น ๆ
1.4 รับเงินทุนการศึกษา ซึ่ งมีผมู ้ อบให้เพื่อจ่ายเป็ นทุนอุดหนุนการศึกษา
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1.5 รับฝากเงินรายได้ของหน่วยงานในสังกัด
1.6 รับฝากเงินค่าประกันของเสี ยหาย และเงินประกันสัญญา
1.7 จ่ายเงินงบประมาณทุกหมวด
1.8 จ่ายเงินรายได้ สาหรับการดาเนินงานของหน่วยงาน
1.9 จ่ายเงินบริ จาคเพื่อกิจการของหน่วยงาน
1.10 จ่ายเงินอุดหนุ นการศึกษา
1.11 จ่ายคืนเงินฝาก
1.12 ทาฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณทุกหมวด และเงินนอกงบประมาณ
1.13 ตรวจสอบใบสาคัญและหลักฐานรับ - จ่ายเงินทุกประเภท
1.14 คานวณ และเก็บภาษีหกั ณ ที่จ่าย เพื่อแจ้งและส่ งสรรพากร
1.15 ดูแลรักษา เงินสดให้ถูกต้อง เพื่อส่ งมอบกรรมการรักษาเงิน
1.16 จัดเตรี ยมใบเสร็ จรับเงิน เมื่อรับเงินประเภทต่าง ๆ
1.17 เบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ
1.18 เบิกเงินและนาเงินฝากธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิ ชย์
1.19 เก็บหลักฐานการเงิน
1.20 จัดทาหลักฐานจ่ายเงินเดือนและลูกจ้าง
1.21 ทาใบส่ งเงิน กระทรวงการคลัง
2. งานเกี่ยวกับบัญชี
2.1 จัดทาบัญชีการเงินประเภทต่าง ๆ ตามหลักบัญชีส่วนราชการ ทั้งเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ
2.2 ทาบัญชีลูกหนี้เงินยืมทดลองราชการ และเงินยืมนอกงบประมาณ
2.3 ลงทะเบียนรายจ่ายย่อยตามงบประมาณ
2.4 ลงทะเบียนรายจ่ายเงินรับฝากต่าง ๆ
2.5 จัดทารายงานการเงินทุกประเภท
2.6 จัดทางบเงินเดือนเงินงบประมาณทุกหมวด
2.7 จัดทางบเดือนรายได้ของหน่วยงาน
2.8 จัดทาทะเบียนการชาระเงินค่าบารุ งของนิสิต
2.9 ดาเนินการรวบรวมรายละเอียด ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
หน่วยงาน
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2.10 รวบรวมรายละเอียดเสนอตั้งงบประมาณประจาปี
2.11 ดาเนินการจัดทารายละเอียดของเงินประจางวดจากสานักงบประมาณสาหรับ
หน่วยงาน
2.12 ดาเนินการจัดสรรเงินไปตั้งจ่ายทางจังหวัดสาหรับหน่วยงานในสังกัด
2.13 ดาเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
2.14 ดาเนินการขอโอน เปลี่ยนแปลงหมวดเงินงบประมาณ เมื่อจาเป็ น
2.15 ดาเนินการขออนุมตั ิกนั เงิน ตัดฝาก ขยายเวลาตัดฝาก เงินงบประมาณ
2.16 ดาเนินการ ขออนุมตั ิจดั ซื้ อ จ้างทา วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ตลอดจนการจัดสร้างอาคาร
ต่าง ๆ
2.17 ดาเนินการ จัดทาสัญญาซื้ อขาย จ้างทาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์ ตลอดจนสัญญาจ้างเหมา
ก่อสร้าง
3. งานเกี่ยวกับพัสดุครุ ภณั ฑ์
3.1 ดาเนินการ จัดหา วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ แบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการของ
หน่วยงาน
3.2 ดูแลรักษา ซ่อมแซม เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่าง ๆ เพื่อใช้ในกิจการของหน่วยงาน
3.3 ดูแลรักษาซ่อมแซมยานพาหนะ
3.4 ดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ
3.5 จัดทาทะเบียนครุ ภณั ฑ์
3.6 จัดทาบัญชีพสั ดุ
3.7 เขียนหมายเลขประจาครุ ภณั ฑ์
3.8 จ่ายพัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
3.9 เก็บรักษาทะเบียนยานพาหนะ
3.10 สารวจวัสดุครุ ภณั ฑ์คงเหลือ
3.11 จัดทารายงานการสารวจทรัพย์สิน
3.12 จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
4. งานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
4.1 ตรวจนับเงินสดคงเหลือประจาวันที่ทาการตรวจสอบ
4.2 ตรวจหลักฐานการรับเงิน
4.3 ตรวจหลักฐานและใบสาคัญการจ่ายเงิน
4.4 ตรวจสอบการลงบัญชีต่าง ๆ
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4.5 ตรวจสอบทะเบียนต่าง ๆ
4.6 ตรวจสอบบัญชีพสั ดุครุ ภณ
ั ฑ์
4.7 ตรวจสอบหลักฐานการฝากเงินกับธนาคาร
4.8 รายงานการตรวจสอบและเสนอแนะวิธีการแก้ไข
ในการปฏิบตั ิ อาจจะมีเปลี่ยนแปลงแนวการจัดงานต่างไปจากข้างต้นที่กล่าวมาบ้างทั้งนี้
แล้วแต่ผบู ้ ริ หารที่จะพิจารณาตามขนาด และงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
การจัดบุคลากรการเงิน
บุคลากรที่ทางานเกี่ยวกับการเงิน จะมาจากสายงานฝ่ ายธุรการซึ่งควบคุมโดยผูบ้ ริ หาร
บุคลากรการเงินอีกทีหนึ่ง ปริ มาณบุคลากรการเงิน จะแตกต่างกันไปตามขนาดของโรงเรี ยน โดย
ปกติแล้วมักนิ ยมจัดเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 คน ซึ่ งงานที่ได้รับมอบหมายจะเป็ นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
งบประมาณ พนักงานบัญชี และพนักงานเบิกจ่าย เป็ นต้น สาหรับโรงเรี ยนเล็ก ๆ การจัดทาการเงิน
นั้น ส่ วนมากจะมีคนเดี ยว แต่ตอ้ งมีกรรมการการเงินครบ 3 คน ตามระเบียบดังผังการบริ หาร
การเงินดังนี้
ผูบ้ ริ หาร

หัวหน้าฝ่ ายธุรการ

เจ้าหน้าที่งบประมาณ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

ภาพที่ 2 แสดงผังการบริ หารการเงิน

เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน
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หน้าที่ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารในเรื่ องเกี่ยวกับการเงินของโรงเรี ยน ก็คือ ควบคุมสัง่
การ และตรวจสอบ
ผูช้ ่ วยครู ใหญ่ฝ่ายธุ รการ มีหน้าที่ปฏิ บตั ิตามคาสั่ง เสนอปั ญหาหรื อรับคาปรึ กษาจาก
ครู ใหญ่ สัง่ การเจ้าหน้าที่ผรู ้ ่ วมงาน และควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่และผูร้ ่ วมงานปฏิบตั ิให้เป็ นไปตาม
ระเบียบ
เจ้าหน้าที่บญั ชี มีหน้าที่จดั ทาบัญชีทุกประเภทให้ถูกต้องตามระเบียบ เสนอผูช้ ่วยครู ใหญ่
หรื อครู ใหญ่ตรวจสอบได้ทุกเวลา
เจ้าหน้า ที่งบประมาณ มี หน้าที่ จดั ทาและเสนอของบประมาณโดยอยู่ในความดู แลขอ
คาปรึ กษาหารื อจากผูช้ ่วยครู ใหญ่ฝ่ายธุ รการ หรื อครู ใหญ่
เจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงิน มีหน้าที่ทาการเบิกเงิน จ่ายเงินทุกอย่างของโรงเรี ยนทั้งนี้ อยูใ่ นความ
ควบคุมดูแลของผูช้ ่วยครู ใหญ่ฝ่ายธุ รการ และครู ใหญ่เช่นกัน
เป็ นที่น่าสังเกตว่า ตามโรงเรี ยนระดับเล็ก เช่ นโรงเรี ยนสังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
ส่ วนมากไม่วา่ จะเป็ นโรงเรี ยนใหญ่หรื อเล็ก มักจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ทางการเงินขึ้นครบ 3 คน ตาม
ระเบียบ แต่ในทางปฏิบตั ิจริ ง ๆ ผูช้ ่วยครู ใหญ่ฝ่ายธุ รการจะทาหน้าที่ท้ งั หมด เช่น ทาบัญชี ทาการ
เบิกจ่าย และทางบประมาณ สาหรับ โรงเรี ยนเล็กจริ ง ๆ ปริ มาณนักเรี ยนและครู มีนอ้ ย หน้าที่
การเงินทั้งหมดจะเป็ นหน้าที่ครู ใหญ่คนเดียว ไม่จาเป็ นต้องตั้งเจ้าหน้าที่การเงินฝ่ ายต่าง ๆ เพราะ
ปริ มาณงานมีนอ้ ย
หลักในการบริหารการเงินโรงเรียน
ในการบริ หารการเงิ นโรงเรี ย นนั้น
ย่อมต้องอาศัย หลัก การมากมายเพื่ อก่ อให้เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร หลักการบริ หารการเงินโรงเรี ยนที่ผบู้ ริ หารทุกระดับจะต้องคานึงถึงมี
ดังต่อไปนี้
1. หลักสารัตถประโยชน์ (Utility Principle ) ในการบริ หารการเงินโรงเรี ยนนั้น จะต้อง
คานึงถึงการใช้เงินให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่ ง
จัดว่าเป็ นประเทศที่ยากจน มีงบประมาณในการจัดการศึกษาอยู่ในขอบเขตอันจากัด
ดังนั้นการใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ควรเป็ นไปเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อนั สู งสุ ด
2. หลักแห่ งเอกภาพ (Unity Principle ) ใน การบริ หารงานการคลังทัว่ ไปนิ ยมการแยก
รายการต่าง ๆ ออกจากกันและรวมกันไว้เป็ นหมวดหมู่เดียวกัน ให้เป็ นเอกภาพ เช่น
เป็ นหมวดรายจ่าย หมวดรายรับ หมวดหนี้ สิน เป็ นต้น นอกจากนี้ เอกสารและบัญชี
ต่าง ๆ มักจะแยกประเภทเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
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3. หลักแห่ งความสมดุลย์ (Balance Principle ) เนื่ องจากหน้าที่รับผิดชอบของรัฐนั้นมี
มากมาย ดังนั้นการทุ่มเงินส่ วนใหญ่มาใช้ทางการศึกษา โดยไม่สมดุลย์กบั รายจ่าย
ด้านอื่น ๆ ย่อมไม่เกิดผลดีอย่างแน่นอน ดังนั้นผูบ้ ริ หารการศึกษาจะต้องพิจารณาใน
แง่ของประเทศโดยส่ วนรวมด้วย
4. หลักความเป็ นธรรม (Equity Principle ) ในการพิจารณาจัดสรรเงินใช้ในโรงเรี ยนควร
พิจารณาตามความจาเป็ นและความเหมาะสม ตามหลักการแห่ งเหตุผลอันแท้จริ ง มิ
ควรพิจารณาจัดสรรเงินตามความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็ นหลัก
5. หลักแห่งความชัดเจน แจ่มแจ้ง (Clarity Principle ) ในการจัดการเกี่ยวกับการเงินของ
โรงเรี ยนจะต้องทาให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องเข้าใจทุกอย่าง เพื่อให้การปฏิบตั ิเป็ นไปตามแนวทาง
เดียวกัน เช่น เกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ การปฏิบตั ิ การจัดรายการ จานวนเงินที่ใช้
จ่ายหรื อได้มาเป็ นต้น ซึ่ งจะก่อให้เกิ ดความสะดวกในการพิจารณาการกาหนดแยก
รายการเป็ นหมวดหมู่เพื่อให้เข้าใจง่าย และการคานวณตัวเลขให้แน่ นอนเป็ นการ
สนับสนุนหลักการนี้เช่นเดียวกัน
6. หลักจารี ตประเพณี นิยม (Conservative Principle ) ในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการเงินนั้น
เรามักจะประพฤติป ฏิ บตั ิไปในทานองเดี ยวกัน และสื บทอดกันมาตั้งแต่อดี ตและ
ปัจจุบนั เป็ นการทาให้เกิดความเข้าใจและง่ายต่อการปฏิบตั ิ
7. หลักสมานฉันท์ ( Harmony Principle ) การบริ หารงานคลังจะต้องคานึงถึงการขจัดข้อ
ขัดแย้งระหว่างบุคคลและหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกิ จการทุกอย่างเกี่ยวกับการคลัง
ของโรงเรี ยนจะต้องได้รับการยอมรับจากทุกคน และไม่ขดั แย้งซึ่ งกันและกัน และ
พยายามก่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่ งกันและกันด้วย
8. หลักความถูกต้องกับความเป็ นจริ ง (Accuracy Principle ) ในการบริ หารการเงิน
โรงเรี ยน จะต้องมีลกั ษณะเปิ ดเผย สามารถพิสูจน์ความบริ สุทธิ์ ได้ทุกเวลาและทุ ก
รายการ
9. หลักการกาหนดเวลา (Annularity Principle ) ในการบริ หารงานคลังโรงเรี ยน
จาเป็ นต้องก าหนดเวลาไว้ใ ห้แน่ นอน เพื่ อสะดวกในการติ ดตามและประเมินผล
โดยทัว่ ไปจะกาหนดไว้เป็ นหนึ่งปี โดยให้สอดคล้องกับปี งบประมาณ
10. หลักการคาดการณ์ ล่วงหน้า (Foresight Principle ) ในการบริ หารการเงินผูบ้ ริ หาร
จะต้องรู ้จกั คาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง เพื่อความรอบคอบในการปฏิบตั ิงาน
11. หลักความมีลกั ษณะเฉพาะอย่าง (Specification Principle ) การปฏิบตั ิงานในหน่วยงาน
การเงิ นควรแบ่งงานรับผิดชอบระหว่างบุคลากรในหน่ วยงานให้แน่ นอนและเฉพาะ
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บุคคลไม่กา้ วก่ายหน้าที่ซ่ ึ งกันและกัน เช่น แยกฝ่ ายปฏิบตั ิการกับฝ่ ายตรวจสอบออก
จากกัน เป็ นต้น การให้ผรู ้ ับผิดชอบงานเฉพาะอย่างนั้นเป็ นการทาให้คนได้ทางาน
เฉพาะอย่าง ซึ่ งทาให้เกิดความแน่นอนในการปฏิบตั ิงาน ป้ องกันความผิดพลาดที่จะ
เกิดขึ้นได้
12. หลักการประหยัด (Economy Principle ) การใช้เงินทุกอย่างของโรงเรี ยนควรเป็ นไป
โดยความประหยัด พิจารณาถึงความจาเป็ นในการดาเนินการงานใดที่ตอ้ งใช้เงินมาก
และเป็ นงานที่ไม่จาเป็ น และไม่เป็ นประโยชน์ ควรตัดรายการนั้นทิ้งไป
นอกจากหลัก การบริ ห ารการเงิ น โรงเรี ย นดัง กล่ า วข้า งต้น แล้ว ฮัน ต์ และเพี ย ซ
(Hunt & Pierce) ยังได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริ หารการเงินดังนี้
1. การวางแผนการเงิ น ควรวางแผนไว้เป็ นระยะยาวที่ สุ ด และแบ่ งกระบวนการ
ปฏิบตั ิการเป็ น ช่ วง ๆ ไป ทั้งนี้ ตอ้ งคอยตรวจสอบและปรับปรุ งให้เข้า กับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและการศึกษาอยูต่ ลอดเวลา
2. ควรมีการสนับสนุนให้ผปู้ กครองนักเรี ยน นักเรี ยน ครู และผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้มีโอกาส
ร่ วมในการกาหนดแผนงานการศึกษาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การใช้เงิ นเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
3. งบประมาณของโรงเรี ยน ควรจะพิจารณาตามแผนงานของการศึกษาของโรงเรี ยนใน
ระยะ 5 ปี หรื อ 1 ปี (ถ้าเป็ นไปได้) ไม่ควรกาหนดเพียงแต่พิจารณาเพื่อการใช้จ่ายโดย
ปราศจากการวางแผนเท่านั้นและเงิ นของโรงเรี ยนควรจะเพิ่ม (หรื อลด) ตามความ
ต้องการทางการศึกษาของชุมชน
4. โรงเรี ยนควรมีอิสระอย่างเพียงพอในการตัดสิ นใจและไม่ให้มีขอ้ ผูกมัดใดมาเกี่ยวข้อง
กับ การบริ หารการเงินโรงเรี ยน
5. การบริ หารการเงิ นโรงเรี ยนควรเป็ นไปเพื่อการพัฒนาทางการศึกษามากกว่าที่จะมุ่ง
แข่งขันซึ่ งกันและกัน
ขอบข่ ายเกีย่ วกับงานการเงินโรงเรียน
งานเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งผูบ้ ริ หารการศึกษา พึงกระทามีพอสรุ ปดังนี้
1. การจ่ายเงิ นเดือน ( Salary Principle ) ผูบ้ ริ หารจะต้องจัดการเกี่ ยวกับการวางแผน
อัตรากาลังของครู อาจารย์ และบุคลากรอื่น ๆ ของโรงเรี ยน
2. การใช้จ่ายทางด้านอื่น ๆ (Purchasing) ของโรงเรี ยน ได้แก่การจัดการเกี่ยวกับการใช้
จ่ายทางด้านการบริ หารอาหารกลางวันนักเรี ยน การจัดการเกี่ยวกับการบริ การห้องสมุด
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3. การตรวจสอบบัญชีจ่ายเงินภายใน (Internal Auditing of Expenditure) ได้แก่การตั้ง
กรรมการตรวจสอบ การวางระเบียบกฎเกณฑ์การจ่ายเงินตลอดจนการกาหนดระบบ
การตรวจสอบ เป็ นต้น
4. การรายงานการเงิน (Preparation of Financial Report) ในการบริ หารงานโรงเรี ยนนั้น
ย่อมมีหน่วยงานเหนื อขึ้นไปตามลาดับ ในประเทศไทยมีหน่วยงานควบคุมอยูห่ ลาย
หน่วย เช่น กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง สานักงบประมาณ และ
คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นต้น ผูบ้ ริ หารงานโรงเรี ยนต้องรายงาน
หน่วยงานที่เหนือขึ้นไป
5. บัญชีการเงินของโรงเรี ยน(Financial Accounting) เพื่อสะดวกในการควบคุมและ
ตรวจสอบการบริ หารการเงินโรงเรี ยน จึงจาเป็ นต้องมีระบบบัญชีการเงินและทรัพย์สิน
ของโรงเรี ยน เพื่อป้ องกันการรั่วไหล และการใช้เงินที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา
ซึ่ งหัวหน้าสถานศึกษาจะต้องทาตามระบบบัญชีที่หน่วยงานที่เหนื อขึ้นไปกาหนด
รายได้ รายจ่ ายของรัฐ
ในการบริ หารประเทศของแต่ละประเทศ รัฐบาลมีหน้าที่จดั ดาเนินการต่างๆ ซึ่งต้องใช้เงิน
และมีหน้าที่หารายรับมาเพื่อใช้จ่ายภายในประเทศ การใช้จ่ายของรัฐจาเป็ นจะต้องทาอย่างรอบคอบ
มีหลักเกณฑ์และมีความสมดุลย์ หรื อไม่ทาให้ขาดดุลกับรายรับที่พึงจะได้ การหารายได้ของรัฐมี
ความสัมพันธ์กบั รายจ่ายคือ รายได้กาหนดรายจ่าย
รายได้ ของรัฐบาล
ไพศาล ชัยมงคล ให้ความหมายของคาว่ารายรับ (Receipt) หมายถึง "รายได้" (Revenue)
กับ "เงินกู"้ (Borrowing หรื อ Loan) และเงินคงคลัง (Treasury Balance) แต่ส่วนใหญ่ของรายรับนั้น
ได้มาจากรายได้ และได้จาแนกรายได้ของรัฐบาลออกเป็ น 4 ทาง คือ
1. รายได้จากภาษีอากร ประกอบด้วยภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บริ ษทั ห้างหุ ้นส่ วนนิ ติ
บุคคล ภาษีการค้า อากรแสตมป์ ภาษีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ อากรขาออก อากรขาเข้า
ภาษีลกั ษณะการอนุญาตและการผูกขาด ภาษีจากทรัพย์สิน
2. รายได้จากการขายสิ่ งของและบริ การ ได้แก่ค่าขายทรัพย์สินสิ่ งของค่าขายผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ ค่าจาหน่ ายบริ การสาธารณู ปโภค ค่าขายหนังสื อราชการ ค่าขายสิ่ งของ
อื่น ๆ ค่าบริ การและค่าเช่าเป็ นต้น
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3. รายได้จากรั ฐพาณิ ชย์ ได้แก่ รายได้จากองค์การของรั ฐบาลและหน่ วยงานธุ รกิ จที่
รัฐบาลเป็ นเจ้าของเงินส่ วนแบ่งและเงินปั นผล
4. รายได้อื่น ๆ ได้แก่ เงิ นค่าปรับ เงิ นส่ งคื นและชดใช้ ตลอดจนรายได้เบ็ดเตล็ด
เทเลอร์ (Taylor) ได้จาแนกรายได้ออกเป็ น
4.1 รายรับที่ไม่เป็ นรายได้
4.2 รายรับที่เป็ นรายได้
รายรับที่ไม่เป็ นรายได้ ได้แก่รายได้จากการกูย้ มื ซึ่งเป็ นรายได้ที่รัฐมีภาระผูกพันต้องใช้
คืนในอนาคต
รายรับที่เป็ นรายได้ ได้แก่รายได้จากการอุ ทิศให้จากค่าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาตค่าปรั บ
รายได้จากรัฐวิสาหกิจและจากการจัดเก็บภาษีอากร
รายได้เหล่านี้รัฐบาลจะนาไปจัดสรรให้หน่วยงานของราชการและรัฐวิสาหกิจทั้งหมด เรี ยก
เงินงบประมาณแผ่นดิน หรื อเงินงบประมาณประจาปี จัดทาเป็ นประจาทุกปี
รายจ่ ายของรัฐบาล
ตามที่กล่าวข้างต้นแล้วว่ารัฐบาลของทุกประเทศมีหน้าที่จดั ดาเนิ นการต่าง ๆ ซึ่ งต้องใช้เงิน
เพื่อจะทาให้ประชาชนมีความสุ ข มีความเป็ นอยูด่ ี รัฐบาลรับผิดชอบในการป้ องกันประเทศและภัย
อันอาจจะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีหน้าที่จดั หาบริ การต่าง ๆ ให้แก่ประชาชน
เช่นจัดการศึกษา การรักษาพยาบาล การคมนาคม และการสื่ อสารต่าง ๆ เป็ นต้น ดังนั้นรัฐบาล
จึงมีความจาเป็ นต้องใช้จ่ายเงินหลายทางสุ ดแท้แต่วตั ถุประสงค์ของการใช้จ่าย บางอย่างใช้จ่ายเพื่อ
ก่อให้เกิ ดประโยชน์ทางเศรษฐกิ จและสังคม เช่ น รายจ่ายในการลงทุนด้านอุตสาหกรรมหรื อ
เกษตรกรรม การศึกษาและสาธารณสุ ข เป็ นต้น รายจ่ายเหล่านี้ ไม่ได้รับผลตอบแทนเป็ นตัวเงิน แต่
เป็ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถ มีความเป็ นอยูด่ ี
จากสถิติรายจ่ายของรัฐบาลจะเห็นว่า รายจ่ายได้เพิ่มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ อาจจะเนื่องจากประเทศ
เราก าลัง พัฒนาและเนื่ องจากการเพิ่ ม ของประชากร และมาตรฐานการครองชี พที่ สู ง ขึ้ นของ
ประชาชน ตลอดจนการสงคราม มีส่วนทาให้รายจ่ายของรัฐเพิ่มขึ้นด้วย
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แหล่งของเงินทีใ่ ช้ เพือ่ การศึกษา
เงิ นงบประมาณหรื อ เงิ น ที่ ใ ช้จ่ า ยในด้า นการศึ ก ษาของประเทศนั้น มิ ไ ด้มี เฉพาะแต่
งบประมาณของรัฐบาล เพียงอย่างเดียว แต่ยงั ได้มาจากเอกชนด้วย ในปี หนึ่ง ๆ ได้มีเอกชน บริ ษทั
ห้างร้าน องค์การและมูลนิธิต่าง ๆ บริ จาคให้แก่สถานศึกษาไม่ใช่นอ้ ยซึ่ งสถาบันการศึกษาสามารถ
นาไปใช้จ่ายภายในระเบียบข้อบังคับโดยมิตอ้ งนาส่ งเป็ นรายได้ของแผ่นดินเหมือนรายได้ประเภท
อื่น ๆ
เงินที่ใช้จ่ายในการศึกษาของโรงเรี ยนรัฐบาลมีที่มา 3 ทาง คือ
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินรายได้แผ่นดิน
สาหรับเงินรายได้แผ่นดินนั้น ส่ วนมากเมื่อได้มาแล้วจะต้องนาส่ งคลังทันที จึงไม่ค่อย
จะมีผกู ้ ล่าวถึงและในที่น้ ีจะกล่าวเฉพาะเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณเท่านั้น

3. แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในการปฏิบตั ิงานขององค์กรจะพบปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน จึงจาเป็ นต้องมี
การพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู ้ ความสามารถโดยการฝึ กอบรมหรื อสนับสนุ นให้ศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น ซึ่ งจะช่วยให้เกิดการรับรู ้และเกิดประสิ ทธิ ภาพในการทางานได้ดียงิ่ ขึ้น
ศรี สอางค์ วงศ์ทองดี (2543 : 34-38) กล่าวว่า องค์ประกอบที่เป็ นทรัพยากรซึ่ งมีชีวิตจิตใจ
ทักษะ ความชานาญและความสามารถที่จะปฏิบตั ิงานตามที่กาหนดไว้ การบริ หารทรัพยากรมนุ ษย์
จึงต้องมีการใช้คนให้ เหมาะสมกับงาน (Put the Right Man on The Right Job) องค์การส่ วนใหญ่
จึงจัดให้มีการพัฒนาบุคลากรในรู ปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
บุญคง หันจางสิ ทธิ์ (2544 : 182-183) กล่ าวว่า การลงทุนทางการศึกษาเป็ นขบวนการ
ปรับปรุ งคุณภาพทรั พยากรมนุ ษย์ให้มีความรู้ ความชานาญ สามารถทางานได้ดี มีประสิ ทธิ ภาพ
มากกว่าผูม้ ีการศึกษาด้อยกว่า การลงทุนการศึกษาเป็ นกิจกรรมที่เพิ่มผลผลิตและรายได้ในอนาคต
เป็ นตัวเพิ่มทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่ งทาให้เพิ่มพลังในการหารายได้พลังในการเพิ่มผลผลิตใน
ตัวมนุ ษย์ การลงทุนทางการศึกษาโดยการอบรม (Training) เป็ นกรรมวิธีที่จะเพิ่มสมรรถภาพใน
การท างานของผูป้ ฏิ บ ตั ิง านให้พ ฒ
ั นาในด้านความคิ ด การกระท า ความสามารถ ความรู้ ความ
ชานาญและทัศนคติต่าง ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะยกระดับประสิ ทธิ ภาพในการทางานและเพิ่ม
ผลผลิ ตส่ วนเพิ่ม (Marginal
Product) ของแรงงานทั้งในปั จจุบนั และอนาคต ตามหลักวิชา
เศรษฐศาสตร์ ถือว่าการศึกษาเป็ นกระบวนการผลิต (Production Process) ซึ่ งเปลี่ยนแปลงคุณภาพ

19

ของมนุ ษย์ให้ดีข้ ึน มีความรู ้ และทักษะเพิ่มขึ้นซึ่ งนักเศรษฐศาสตร์ เรี ยกว่า “ทุนมนุษย์” การลงทุน
ทางการศึกษาจึงเป็ นส่ วนที่สาคัญที่สุดในการสร้างหรื อสะสมทุนมนุ ษย์ นักเศรษฐศาสตร์ จึงเรี ยกว่า
เป็ นการลงทุนด้านมนุษย์ (Human Investment)
สุ ภาพร พิศาลบุตร และ ยงยุทธ เกษสาคร (2544 : 9) กล่ าวว่า การพัฒนาทรั พยากร
มนุ ษ ย์ เป็ นกระบวนการที่ จ ะเพิ่ ม พู นความรู ้ (Knowledge) ทัก ษะ (Skill) และความสามารถ
(Capacities) ของบุคคลในสังคมใดสังคมหนึ่งหรื อองค์การใดองค์การหนึ่งและยังหมายถึงกรรมวิธี
ใหม่ที่จะเพิ่มพูนสมรรถภาพในการทางานของผูป้ ฏิ บตั ิ งานทั้งด้านความคิด การกระทา ความรู้
ความสามารถ ความชานาญและบุคลิกภาพให้ความก้าวหน้าเพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้นและประสบความสาเร็ จยิง่ ขึ้น
3.1 วัตถุประสงค์ ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สมเกียรติ พ่วงรอด (2544 : 127-128) กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคคลเพื่อให้
บุคลากรในองค์การเข้ามาปฏิบตั ิงานอยูไ่ ด้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์และทักษะที่จาเป็ น
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้นและเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต
สุ ภาพร พิศาลบุตร และ ยงยุทธ เกษสาคร (2544 : 15) กล่าวว่า การพัฒนาบุคคลเป็ น
กลไกที่ จะช่ วยในการบริ หารงานทั้งในด้า นองค์ก ารและด้า นบุ ค คลเป็ นไปทิ ศ ทางเดี ย วกันและ
สอดคล้องกันเพื่ อนาความสาเร็ จมาสู่ องค์การหรื อหน่ วยงานนั้นเป็ นส่ วนรวม การพัฒนาบุ คคล
เท่ากับเป็ นการเพิ่มคุณค่า (Value) ของตัวบุคคลที่จะส่ งผลถึงองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม
พนัส หันนาคินทร์ (2542 : 78) ได้แบ่งวัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคคลไว้ 2 ประการ
1. วัตถุประสงค์ขององค์การ คือ เพื่อพัฒนาประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน เพื่อลดความ
สู ญเสี ย เพื่อลดอุบตั ิภยั ในการปฏิบตั ิงาน เพื่อพัฒนาความเข้าใจระหว่างผูป้ ฏิบตั ิงานกับหัวหน้างาน
เพื่อส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มและเพื่อเตรี ยมบุคลากรสาหรับงานใหม่
2. วัตถุประสงค์ของบุคคลในองค์การ คือ เพื่อสนองความต้องการที่จะก้าวหน้า เพื่อสร้าง
ขวัญและกาลังใจ เพื่อเพิ่ มพูนความรู ้ และสมรรถภาพในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่อลดอุ บตั ิ ภยั และเพื่ อ
ก่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุผลนโยบายขององค์การ
ศรี สองค์ วงศ์ทองดี (2543 : 34-38) การบริ หารมนุษย์ มี วตั ถุประสงค์ คือ การสรรหาและ
คัดเลื อกเพื่อบรรจุ กาลังคนที่ มีคุณภาพเข้ามาในองค์การ การฝึ กอบรมและพัฒนากาลังคนให้มี
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ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ความชานาญเพื่อความคงอยู่และการเติบโตและพัฒนาองค์การ การ
สรรหาและการคัดเลือกบุคลากรนั้น
เดชา เตชะวัฒนไพศาล (2543 : 11) กล่ าวว่า ผูบ้ ริ หารสามารถสรรหาและคัดเลื อก
บุ คลากรที่ มี คุณลัก ษณะที่ ดี เป็ นผูท้ ี่ มี ความรู ้ และความสามารถ มี พฤติ ก รรมที่ เหมาะสมกับงาน
เพื่ อให้ ไ ด้ผ ลการปฏิ บ ตั ิ ง านที่ องค์ก รต้องการอย่า งแท้จริ ง รวมทั้ง องค์ก รสามารถส่ ง เสริ ม ให้
พนักงานมีทกั ษะ ความรู้ ทัศนะคติ ในการปฏิบตั ิ งานในตาแหน่ งปั จจุบนั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และสามารถเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
3.2 วิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (สมเกียรติ พ่วงรอด 2544 : 131) ได้กาหนด
วิธีและกิจกรรมในการพัฒนาบุคคลไว้ 3 ประเภท คือ
1. การพัฒนาบุคคลในขณะปฏิบตั ิงาน (On the job Training) ได้แก่ การสอน การเรี ยน
งาน การให้ทดลองงาน การให้รักษาการแทน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การสับเปลี่ยนหมุนเวียน
งานกันทา
2. การพัฒนาบุคคลนอกระบบงาน (Off the job Training) ได้แก่ การเข้าประชุมทาง
วิชาการโครงการฝึ กอบรมสัมมนา การศึกษาเพิ่มเติมจากสถาบันการศึกษา
3. การพัฒนาตนเอง (Self Development Activities) ได้แก่ การศึกษาจากคู่มือการเรี ยนการ
สอนทางไกล การศึกษาจากบทเรี ยนสาเร็ จรู ป การศึกษาจากเอกสาร ตารา บทความและอินเตอร์เน็ต
สุ ภาพร พิศาลบุตร และยงยุทธ เกษสาคร (2544 : 74-76) แบ่งประเภทของการฝึ กอบรม
มี 3 หลักเกณฑ์ได้แก่
1. การฝึ กอบรมโดยยึดวัตถุประสงค์เป็ นเกณฑ์ แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
1.1 การฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ พูนความรู ้เกี่ยวกับงาน (Technical Know – how Training)
จาเป็ นอย่างยิ่งสาหรับองค์การที่มีการเปลี่ยนลักษณะงาน ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย วิธีการปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ หรื อมีการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้
1.2 การฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะหรื อประสบการณ์ (Skill or Experiences Training)
บุคลากรในแต่ละระดับขององค์การจะต้องใช้ทกั ษะในการทางานหรื อต้องการทักษะเพิ่มขึ้นในการ
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2. การฝึ กอบรมโดยการยึดระยะเวลาการทางานเป็ นเกณฑ์ แบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ
2.1 การฝึ กอบรมก่อนเข้าทางาน (Pre – service Training) องค์การต้องการให้บุคลากร
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ที่รับเข้ามาใหม่ได้มีความรู ้ความชานาญเกี่ยวกับงานในส่ วนที่ตอ้ งรับผิดชอบก่อนที่จะเข้าทางาน
2.2 การฝึ กอบรมเมื่อได้ทางานแล้ว (In – service Training) เป็ นการฝึ กอบรมสาหรับผู้
ที่กาลังปฏิบตั ิงานให้เกิดการเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ และเจตคติของผูร้ ับการฝึ กอบรมให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
3. การฝึ กอบรมโดยยึดระดับของผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมเป็ นเกณฑ์ แบ่งเป็ น 5 ระดับ คือ
3.1 ระดับผูใ้ ช้แรงงาน (Lay Man Training) เป็ นการฝึ กอบรมบุคลากรระดับล่างสุ ดใน
องค์การซึ่งใช้กาลังกายหรื อฝี มือแรงงาน เพื่อให้เกิดการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพ
3.2 ระดับเสมียนพนักงาน (Clerk Training) เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งใช้กาลังกายและความคิด
ควบคู่กนั เพราะอาจต้องตัดสิ นใจและสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้
3.3 ระดับหัวหน้างานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาขั้นต้น (Supervisor Training) ซึ่งทาหน้าที่
ควบคุมผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ต้องมีความรู ้ ความชานาญในขอบเขตที่รับผิดชอบ มีทกั ษะเบื้องต้นใน
การบริ หารและสามารถสอนงานผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้สามารถปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3.4 ระดับผูบ้ ริ หารระดับกลาง (Middle Manager Training) จะเป็ นผูใ้ ช้ความรู้
ความสามารถในการบริ หารงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ
3.5 ระดับผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Executive Training) เป็ นผูท้ าหน้าที่ตดั สิ นใจวาง
นโยบายและแผนงาน ต้องอาศัยความรู ้ ความสามารถในการบริ หารและใช้กาลังสมองอย่างมาก
สรุ ป ได้ว่า การพัฒนาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ เป็ นกระบวนการที่ ท าให้ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ใ น
องค์การเกิ ดการเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงาน
เนื่องจากมนุษย์เป็ นทรัพยากรที่มีความสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ ความก้าวหน้าขององค์กรนั้น ๆ
การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้มีความรู ้ ทักษะ มีคุณลักษณะที่เหมาะสมก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่า งคุ ้ม ค่ า และเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ท าให้บุ ค ลากรสามารถปฏิ บ ัติ ง านอย่า งมี ค วามสุ ข และมี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เกิ ดผลดี ต่อจิ ตใจ และระบบการดาเนิ นงานขององค์กรอีกด้วยและรู ปแบบ
ของการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์มีหลายรู ปแบบสามารถเลื อกโดยขึ้นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์ของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ
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4. แนวคิดเกีย่ วกับความต้ องการของมนุษย์
ความต้องการเป็ นสิ่ งหนึ่ งที่ทาให้มนุ ษย์ถูกกระตุน้ ให้เกิ ดความปรารถนาที่จะสนองตอบ
ความต้อ งการของตน ซึ่ งความต้อ งการได้รั บ การศึ ก ษาอบรม เพิ่ ม พู น ความรู ้ ทัก ษะในการ
ปฏิบตั ิงาน ความมัน่ คงและความเจริ ญก้าวหน้าในอาชีพ ทาให้เกิดแรงจูงใจ เกิดขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้เกิดความคิดสร้ างสรรค์ เกิดประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงาน เป็ นผลที่เกิดจาก
ความต้องการของมนุษย์ท้ งั สิ้ น เพราะฉะนั้นการศึกษาถึงความต้องการของมนุ ษย์จะทาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์การได้ ทฤษฏีเกี่ยวกับความต้องการเป็ นที่แพร่ หลาย
ได้แก่ (สงวน สุ ทธิ เลิศอรุ ณ 2543 : 309-319)
4.1ทฤษฎีความต้ องการตามลาดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow Hierachy of Needs)
ลาดับความต้องการของมาสโลว์แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.1.1 ความต้องการทางด้านสรี ระวิทยา (Physiological Needs) เป็ นความต้องการ
ขั้นพื้นฐานของมนุ ษย์ เช่ น ความต้องการอาหาร น้ า อากาศ เครื่ องนุ่ งห่ ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย
และความต้องการทางเพศ เป็ นต้น
4.1.2 ความต้องการความมัน่ คงและปลอดภัยของชีวติ (Safety and Security
Needs)ได้แก่ ค วามต้องการที่ จะอยู่อย่า งมัน่ คงปลอดภัย จากการถู ก ท าร้ า ยร่ า งกายหรื อถู กขโมย
ทรัพย์สินหรื อความมัน่ คงในการทางานและการมีชีวติ อยูอ่ ย่างมัน่ คงในสังคม
4.1.3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) ได้แก่ ความต้องการความรักความ
ต้องการที่จะให้สังคมยอมรับว่าตนเป็ นส่ วนหนึ่งของสังคม
4.1.4 ความต้องการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสี ยง (Esteern Needs) ได้แก่ ความภาคภูมิ
ใจ ความต้องการดีเด่นในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่จะให้ได้รับการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการด้าน
นี้ เป็ นความต้องการระดับสู งที่เกี่ ยวกับความมัน่ ใจในตนเองในเรื่ องของความรู ้ ความสามารถและ
ความสาคัญของมนุษย์
4.1.5 ความต้องการความสาเร็ จแห่งตน (Self – Actualization Needs) เป็ นความ
ต้องการในระดับสู งสุ ด ซึ่ งเป็ นความต้องการที่ อยากจะให้เกิ ดความสาเร็ จในทุ กสิ่ งทุ กอย่างตาม
ความนึ กคิดของตนเอง เพื่อที่จะพัฒนาตนเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ เป็ นความต้องการพิเศษของ
บุคคลที่จะพยายามผลักดันชีวติ ของตนเองให้เป็ นไปในแนวทางที่ดีที่สุดตามที่ตนคาดหวังเอาไว้
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4.2 ทฤษฎีความต้ องการของแอลเดอร์ เฟอร์ (Alderfer’s ERG Needs Theory) กล่าว
ว่ามนุษย์มีความต้องการที่สาคัญ 3 ประการ คือ
4.2.1 ความต้องการการดารงชีวติ อยู่ (Existence Needs) มนุษย์มีความต้องการทาง
สรี ระวิทยาหรื อทางร่ างกายและความต้องการความมัน่ คงปลอดภัยในชี วิต ตรงกับความต้องการ
ตามทฤษฎีของมาสโลว์ในขั้นที่ 1 และ 2
4.2.2 ความต้องการการติดต่อสัมพันธ์กบั เพื่อนมนุษย์ (Relatedness Needs) มนุษย์
เป็ นสัตว์สังคมจึงต้องการติดต่อสัมพันธ์กบั เพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกันทาให้เกิ ดความรักในเพื่อนมนุ ษย์
เกิดความสามัคคีในการติดต่อและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตรงกับความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์
ในขั้นที่ 3
4.2.3 ความต้องการการเจริ ญก้าวหน้า (Growth Needs) มนุษย์มีตวั ตน มีอารมณ์ มี
ความรู ้สึกและความโลภจึงต้องการเจริ ญก้าวหน้าจะได้มีเกียรติยศ ชื่ อเสี ยง ลาภ ยศ สรรเสริ ญ และ
ของขวัญของฝาก ตรงกับความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ในขั้นที่ 4 และ 5
4.3 ทฤษฎีการจูงใจด้ วยสองปั จจัยของเฮอร์ เบริ์ก (Herzberg’sTwo – Factor Theory
of Motivation)
4.3.1 ปั จจัยจูงใจ (Motivators Factors) ปั จจัยจูงใจเป็ นปั จจัยที่ทาให้มนุ ษย์เกิ ด
ความพึงพอใจในงาน ประกอบด้วย ปั จจัยต่าง ๆ ซึ่ งมีความสาคัญเรี ยงตามลาดับคือ ความสาเร็ จของ
งาน การได้รับการยกย่องชมเชย ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ โอกาสก้าวหน้า และการได้รับ
การพัฒนา เพราะมนุ ษย์ทุกคนต้องการความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงานก่อนที่จะได้รับการ
เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ งหนื อเพิ่มความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน มนุ ษย์จะต้องได้รับการพัฒนา
โดยการได้ รั บ การคัด เลื อกสนั บ สนุ น และส่ งเสริ มให้ ไ ด้ ศึ ก ษาต่ อ ไปศึ ก ษาดู ง าน อบรม
ประชุ มสัมมนา เป็ นปั จจัยจูงใจให้พนักงานตั้งใจปฏิบตั ิหน้าที่ ผลิตความคิดสร้างสรรค์พฒั นางาน
ในความรับผิดชอบของตนให้กา้ วหน้า เด่น และทันสมัยยิง่ ขึ้น
4.3.2 ปั จจัย อนามัย (Hygiene Factors) เป็ นปั จจัยที่จะทาให้มนุ ษย์เกิดความไม่
พึ ง พอใจในงานประกอบด้ว ยปั จ จัย ต่ า ง ๆ ซึ่ งมี ค วามส าคัญ เรี ย งล าดับ คื อ นโยบายและการ
บริ ห ารงาน การนิ เ ทศงาน ความสั ม พัน ธ์ ก ับ เพื่ อ นร่ ว มงาน สภาพการท างาน เงิ น เดื อ นและ
ผลประโยชน์เกื้อกูล สถานภาพและความมัน่ คง
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4.4 ทฤษฎีความต้ องการความสาเร็ จของแมคแคลแลนด์ (McClelland Achievement
Motivation Theory) ความต้ องการมี 3 ประเภท คือ
4.4.1 ความต้องการความสาเร็ จ (Achievement Need) มนุ ษย์มีความต้องการ
ความสาเร็ จ จึ งกาหนดเป้ าหมายการทางาน มีการวางแผน สร้ างวิสัยทัศน์ ใช้ยุทธศาสตร์ ในการ
ทางาน มีวนิ ยั ในการทางาน ตรงกับความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ในขั้นที่ 5
4.4.2 ความต้องการความผูกพันธ์ (Needs for Affiliation) มนุษย์เป็ นสัตว์สังคม
ต้องการรู ้ จกั และมีความผูกพันธ์กบั เพื่อนมนุ ษย์ด้วยกัน มีความรักความเข้าใจให้ความช่ วยเหลื อ
เกื้อกูลและเอื้ออาทรต่อกัน ตรงกับความต้องการตามทฤษฎีของมาสโลว์ในขั้นที่ 3
4.4.3 ความต้องการอานาจบารมี (Needs foe Power) มนุ ษย์ชอบอยูเ่ ป็ นหมู่ เป็ น
พวก เป็ นคณะ จึงต้องการอานาจบารมีและมีอิทธิ พลเหนื อเพื่อนมนุ ษย์ ซึ่ งตรงกับความต้องการขั้น
ที่ 4 ของมาสโลว์
สรุ ปได้ว่า การที่จะทาให้ทรัพยากรมนุ ษย์สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและ
ตรงตามความต้องการขององค์การมากที่สุดนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
ให้ทนั ต่อสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงความรู ้ที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลาโดยจะต้องศึกษาถึงความ
ต้องการในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์และปั จจัยที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยจะก่อให้เกิดการยอมรับความรู ้ที่เปลี่ยนแปลงไปความเจริ ญก้าวหน้าใน
อาชี พและความสาเร็ จของงาน ซึ่ งจะเป็ นส่ วนสาคัญที่จะทาให้ทรัพยากรมนุ ษย์สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีความสุ ขและประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น

5. คุณลักษณะของเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านการเงินและบัญชีทพี่ งึ ประสงค์
เนื่องจากงานที่เกี่ยวกับการเงินเป็ นงานที่มีลกั ษณะพิเศษกว่างานอื่นทัว่ ไป ซึ่ งต้องการความ
ละเอี ย ดรอบคอบและมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจทั้ง ทางทฤษฎี ก ารเงิ น และลัก ษณะของการเงิ น ทาง
การศึกษาได้มีนกั วิชาการกล่าวถึ งคุ ณลักษณะของผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานด้านการเงิ นและบัญชี ว่าควรจะมี
ลักษณะอย่างไร ดังนี้ คือ
ดร. ป๋ วย อึ้งภากรณ์ (สนอง สุ วรรณวงศ์. 2538 : 198) ได้อธิ บายว่า
1. ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริ ต หมายถึง ปฏิบตั ิราชการด้วยทานองครองธรรม ไม่เห็นแก่
อามิสสิ นจ้างไม่เห็ นแก่ประโยชน์ส่วนตัว มีความเอาใจใส่ ขยันขันแข็งต่อหน้าที่ มีความรอบคอบ
ละเอียดละออ
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2. ต้องมีความรู ้พอสมควร วิชาที่ควรรู ้เป็ นพื้นฐาน คือ วิชากฏหมาย วิชาการบัญชี
เศรษฐศาสตร์ มีความรอบคอบ มีสามัญสานึก
3. สันดานดี ได้แก่ ความสามารถร่ วมงานกับผูอ้ ื่นได้โดยไม่หย่อนและไม่ตึงจนเกินไป
สันดานดีน้ ี รวมคุณลักษณะอยู่หลายอย่าง คือ สัมมาคารวะ ความกล้าหาญ ความสามัคคี ความเห็น
อกเห็นใจ ความเชื่อถือไว้วางใจซึ่ งกันและกัน
กิติมา ปรี ดีดิลก (2522 : 67) กล่าวว่าผูท้ ี่ปฏิ บตั ิงานด้านการเงิ นและบัญชี ควรมีลกั ษณะ
ดัง นี้ คื อ มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ในหน้า ที่ ก ารงาน มี ค วามรู้ ค วามสามารถในงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
โดยทัว่ ไปจะต้องเป็ นผูม้ ีความรู ้ทางการบัญชี ระเบียบการเงิน การพัสดุ เป็ นอย่างดีมีความรู ้ทางด้าน
การศึกษาบ้างพอสมควร มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี เป็ นคนเปิ ดเผย เพราะงาน
การเงินนั้นจะต้องสัมพันธ์กบั หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดเวลา มีอารมณ์มนั่ คง มีความรับผิดชอบสู ง ไม่
ปล่อยปะละเลยในงานที่ตนรับผิดชอบ
ฉัตรชัย อรณนันท์ (2522 : 161) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการเงินและ
บัญชีไว้ดงั นี้ คือ ต้องมีความซื่ อสัตย์สุจริ ต ต้องเป็ นผูม้ ีความละเอียดถี่ถว้ น รอบคอบ ไม่ทิ้งงานและ
อุทิศเวลาให้แก่งานเสมอ ต้องไม่เป็ นผูม้ ีหนี้ สินล้นพ้นตัว เป็ นผูไ้ ม่ชอบเล่นการพนัน มีนิสัยเยือก
เย็น รับฟั งเหตุผลของผูอ้ ื่น ไม่ฉุนเฉี ยว โกรธง่าย เป็ นผูม้ ีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานได้กบั
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้ดี มีความรู ้และประสบการณ์ ทางการเงินและบัญชี มีความรับผิดชอบสู งและ
รอบรู ้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับโดยถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ
ชารี มณี ศรี (2527 : 69-70) กล่าวถึ งคุ ณลักษณะของผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการเงิ นและบัญชี
ดังนี้ เป็ นผูม้ ีความรับผิดชอบในการรับจ่ายเงินด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรม เป็ นผูม้ ีความ
รอบรู ้ เข้าใจในส่ วนต่าง ๆ ของโรงเรี ยน ปฏิ บตั ิตามระเบียบการจ้างและการพัสดุ จัดทารายงาน
การเงิ นและการพัสดุ ได้ถูกต้อง มีความแม่นยาในระเบียบการเงินและพัสดุ สามารถให้คาปรึ กษา
ชี้ แจงแก่ผอู ้ ื่นได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ ายให้บริ การและ
อานวยความสะดวกแก่ ผูร้ ่ วมงานได้อย่างรวดเร็ ว รู ้ จกั ปรั บปรุ งวีธีการทางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สู งขึ้นตลอดเวลา
ประเสริ ฐ เชษฐพันธ์ (2542 : 7) กล่าวว่า การเงินโรงเรี ยนนอกจากจะมีความสาคัญต่อการ
ดาเนิ นการทางด้านต่ าง ๆ ของโรงเรี ย นแล้ว ยัง มี ความสาคัญในตัวของมันเองอี กด้วยเนื่ องจาก
ระเบียบปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการเงิ นมีอยู่มาก ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันการรั่วไหลของเงิ นและการนาเงิ นไปใช้
จ่ายในสิ่ งที่ไม่เป็ นประโยชน์ต่อการศึกษา ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบด้านการเงินจึง
ต้อ ง มี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต มี ค วามรอบคอบ รอบรู ้ ใ นการปฏิ บ ัติ ง านด้า นการเงิ น เป็ นอย่ า งดี
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการเงินในระดับกรมให้เป็ นหน้าที่ของกองคลัง ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนควร
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พิจารณาบุคลากรที่จะมอบหมายให้ทาหน้าที่การเงินอย่างรอบคอบก่อนการแต่งตั้งโดยจะต้องเลือก
จากผูท้ ี่มีประวัติในการทางานดี เป็ นที่เ ชื่ อถื อของบุคลากรฝ่ ายอื่น ๆ ยิ่งถ้าได้บุคคลที่มีฐานะทาง
การเงินดี และมีความสนใจที่จะปฏิบตั ิงานทางด้านการเงินด้วยจะเป็ นการดีมาก
การปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชีมีลกั ษณะการให้บริ การเป็ นหลัก ดังนั้น จึงควรคานึ งถึง
คุณลักษณะของผูใ้ ห้บริ การที่ดี โดยมีนกั วิชาการกล่าวถึงคุณลักษณะของผูท้ ี่ให้บริ การที่ดีวา่ ควรจะมี
ลักษณะอย่างไร ดังนี้ คือ
ศุภนิตย์ โชครัตนชัย (2536 : 39-40) กล่าวว่า คุณสมบัติของผูใ้ ห้บริ การที่ดี คือ
1. Smart คือ มีบุคลิกสง่างาม น่าคบ และรู ้จกั ใช้ความคิด มีทกั ษะมโนภาพ (Conceptual
Skill) รู้กาลเทศะ
2. Smile คือ บุคลิกยิม้ แย้มแจ่มใส มีชีวติ ชีวา เข้าลักษณะ V-UP คือ มีความกระตือรื อร้น มี
ความเข้มแข็ง และความมีคุณค่า
3. Speak คือ พูดจาสุ ภาพ เรี ยบร้อย มีโทนเสี ยงน่าฟัง
4. Seek คือ รู้จกั ค้นหาความต้องการของผูร้ ับบริ การ (ประชาชน)
5. Service คือ มีจิตสานึกการให้บริ การ (Service Mind)
6. Satisfaction คือ ทาให้ผใู้ ช้บริ การ (ลูกค้า ประชาชน) พึงพอใจ ประทับใจ
การบริ หารการบริ การสู่ ความเป็ นเลิศ เพื่อเป็ นหลักคิดแก่ขา้ ราชการยุคใหม่ ได้แก่
1. สร้างจิตสานึกในงานบริ การของข้าราชการยุคใหม่วา่ ทางานเป็ นผูใ้ ห้บริ การต้อง
เสี ยสละ อดทน ช่วยเหลือเกื้อกูล อานวยความสะดวก ให้ความเป็ นธรรม เสมอภาค รู้จกั ให้
2. ข้าราชการยุคใหม่เป็ นผูใ้ ห้บริ การประชาชนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ยุคประชาธิ ปไตย ต้องมีความรับผิดชอบร่ วมกัน
3. เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับข้าราชการ ให้บริ การด้วยจิตสานึกเป็ น
สาคัญ ยึดเป็ นอาชีพและพร้อมใจกันเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
4. ปรับค่านิยมของข้าราชการให้มีความรักในอาชีพราชการ รักประชาชน รักงานที่
ได้ รับมอบหมาย รักการช่วยเหลือและมีส่วนร่ วม รักการบริ การเป็ นสาคัญ
5. ข้าราชการยุคใหม่มุ่งการกระทาจริ งไม่เพียงแต่คิดไม่ลงมือทา
จากการรายงานผลการวิจยั กาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับอุตสาหกรรม
และบริ การโดยกลุ่มวิจยั พัฒนาการจัดการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ (2539 : 4-17)
ถึ งคุ ณภาพกาลังคนที่ นายจ้างทั้งในภาครั ฐและภาคเอกชนต้องการ พบว่าคุ ณลักษษะของบัณฑิ ต
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หรื อ ผูจ้ บการศึ ก ษาที่ นายจ้า งต้อ งการ แบ่ ง เป็ น 2 ด้า น คื อ ด้านความรู้ ความสามารถและด้า น
คุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพ ดังนี้
1. ด้านความรู ้ความสามารถ แยกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้
1.1 ความรู ้ความสามารถเฉพาะสาขา เป็ นความรู ้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบความรู ้
พื้นฐานเกี่ยวกับงานเทคนิค
1.2 ความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานและพัฒนาวิชาชีพ ได้แก่ ความสามารถ
ประยุกต์ความรู ้ เรี ยนรู ้ งานได้เร็ ว เรี ยนรู ้ สิ่งใหม่เกี่ยวกับงาน มีประสบการณ์ ในการปฏิบตั ิงานคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์ ใฝ่ หาความรู ้และทักษะเพิ่มเติม วิเคราะห์และแก้ปัญหา ประสานงาน/ทางานเป็ น
ทีม/ทางานร่ วมกับคนอื่นได้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ พัฒนาศักยภาพในการปฏิบตั ิงาน/
มุ่งมัน่ พัฒนางานและการตัดสิ นใจอย่างมีเหตุผล
1.3 ความรู ้ความสามารถพิเศษ ได้แก่ ความสามารถในการบริ หาร ภาษาต่างประเทศ
เช่ น ภาษาอังกฤษ ความสามารถด้า นคอมพิวเตอร์ งานธุ รการ/พิมพ์ดีด ด้า นจิ ตวิทยา สถิ ติ การ
วางแผน ด้านเทคโนโลยี กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องและการประชาสัมพันธ์
2. ด้านคุณลักษณะเชิงบุคลิกภาพ ซึ่ งแยกเป็ น 4 ลักษณะย่อย ดังนี้
2.1 บุคลิกภาพในการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ ขยัน อดทน รับผิดชอบ กระตือรื อร้น ซื่ อสัตย์
สุ จริ ต คล่องตัว ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ เอาใจใส่ /ตั้งใจทางาน มีระเบียบวินยั มีทศั นคติที่ดีต่อ
งานและนายจ้า ง ไม่ เ ลื อ กงาน ไม่ เ กี่ ย งงาน อุ ทิ ศ ตนเพื่ องาน ใช้ท รั พ ยากรที่ จากัด ได้อย่า งเป็ น
ประโยชน์ และตั้งเป้ าหมายการทางานสู ง
2.2 บุคลิกภาพทางสังคม ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความเป็ นผูน้ า มีความเชื่อมัน่ ใน
ตนเอง กล้าแสดงออก/กล้าพูดในที่ประชุ ม ปรั บตัวเข้ากับสังคม/ยอมรับการเปลี่ ยนแปลงสุ ภาพ
เรี ยบร้ อย พูดจาไพเราะ วางตัวได้เหมาะสม มี เหตุ ผ ล ฟั งความเห็ นผูอ้ ื่ น เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ เห็ นแก่
ส่ วนรวม มีน้ าใจ เสี ยสละ มีไหวพริ บ รักษาชื่อเสี ยงของบริ ษทั และของตน
2.3 บุคลิกภาพด้านอารมณ์ ได้แก่ มีความสุ ขมุ เยือกเย็น ใจเย็น ควบคุมอารมณ์ได้ดี
ยิม้ แย้ม ร่ าเริ ง แจ่มใส
2.4 บุคลิกภาพด้านสุ ขภาพ ได้แก่ ร่ างกายแข็งแรง สมบูรณ์ คล่องแคล่ว ว่องไว
กระฉับกระเฉง สะอาดเรี ยบร้อย การแต่งกายดี สุ ภาพ และหน้าตาดี
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6. มาตรฐานกาหนดตาแหน่ งหน้ าทีข่ องเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านการเงินและบัญชี
ต าแหน่ ง เจ้า หน้า ที่ ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านด้า นการเงิ น และบัญ ชี มี ก ารก าหนดเป็ นสายงาน โดย
แบ่งเป็ น 3 สายงานคือ สายงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สายงานพนักงานการเงินและบัญชี และ
สายงานวิชาการเงิ นและบัญชี ในแต่ละสายงานมีการกาหนดมาตรฐานกาหนดตาแหน่ งในแต่ละ
ระดับ ไว้เป็ นบรรทัดฐาน คื อ ลัก ษณะงานทัว่ ไป คุ ณสมบัติเฉพาะส าหรั บ ตาแหน่ ง และความรู ้
ความสามารถที่ตอ้ งการ
ชื่อสายงาน เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงินและบัญชี
ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้ คลุ มถึ งตาแหน่ งต่าง ๆ ที่ ปฏิ บตั ิ งานทางการเงิ นและบัญชี ซึ่ งมี ลกั ษณะงานที่
ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการเงิ น การรวบรวมรายละเอียดและดาเนิ นงานเกี่ ยวกับการงบประมาณของส่ วน
ราชการ เช่ น การวางฎี กาเตรี ยมการเบิ กจ่ายและสิ่ งแทนตัวเงิ นการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการ
จัดทางบประมาณ เป็ นต้น และปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชี พหรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทาง
บัญชี พณิ ช ยการ เลขานุ ก าร หรื อทางอื่ นที่ ก ฎหมาย ก าหนดว่า ใช้เป็ นคุ ณสมบัติ เฉพาะส าหรั บ
ตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
1. มีความรู ้ในวิชาการเงินและบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิหน้าที่
2. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
3. มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานธุ รการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
4. มีความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยา
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ชื่อสายงาน สายงานพนักงานการเงินและบัญชี
ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้ คลุ มถึ งตาแหน่ งต่าง ๆ ที่ ปฏิ บตั ิ งานทางการเงิ นและบัญชี ซึ่ งมี ลกั ษณะงานที่
ปฏิ บ ตั ิ ค่ อนข้า งยากเกี่ ย วกับ การเงิ น การงบประมาณและการบัญชี รวบรวมรายละเอี ย ดข้อมูล
เกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจาปี ทาหนังสื อชี้ แจง โต้ตอบด้านงบประมาณ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้ รั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ ชั้น สู ง หรื อเที ย บได้ ไ ม่ ต่ า กว่ า นี้ ทางบัญ ชี พณิ ช ยการ
เลขานุ การ การเงินและการธนาคาร การตลาด การขาย คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หรื อทางอื่นที่กฎหมาย
กาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
1. มีความรู ้ในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
2. มีความรู ้ในระเบียบเกี่ยวกับการเงินการคลัง
3. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
4. มีความรู ้ความสามารถในการปฏิบตั ิงานด้านธุ รการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม
แก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความละเอียดแม่นยา
7. มีความสามารถในการให้คาแนะนาเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบตั ิงานที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบ
ชื่อสายงาน สายงานวิชาการเงินและบัญชี
ลักษณะงานโดยทัว่ ไป
สายงานนี้คลุมถึงตาแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบตั ิงานทางการเงินและบัญชี ที่ตอ้ งใช้ความรู ้พ้ืนฐาน
ระดับปริ ญญาซึ่ งมีลกั ษณะงานที่ปฏิ บตั ิเกี่ ยวกับการเงิ นการงบประมาณ การบัญชี ทวั่ ไปของส่ วน
ราชการ การวิเคราะห์งบประมาณ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี ตรวจสอบความถูกต้อง
และผูล้ งบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร และบัญชีแยกประเภทและปฏิบตั ิหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ ง
ได้รับปริ ญญาตรี หรื อเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ทางบัญชี พาณิ ชยศาสตร์ หรื อทางอื่นที่ กฎหมาย
กาหนดว่าใช้เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ ความสามารถทีต่ ้ องการ
1. มีความรู ้ความสามารถในวิชาการเงินและการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานใน
หน้าที่
2. มีความรู ้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการแผ่นดินและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ใน
การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
3. มีความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ของประเทศไทย
4. มีความรู ้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบตั ิงานในหน้าที่
5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุ ปเหตุผล

7. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ องกับตัวแปรทีศ่ ึกษา
จามร ร่ มรื่ น (2541 : 62) ได้ศึกษาถึงปัญหาการปฏิบตั ิงานการเงินตามทัศนะของหัวหน้า
ศูนย์และเจ้าหน้าที่การเงิ นศูนย์บริ การการศึกษานอกโรงเรี ยนอาเภอในภาคตะวันออกพบว่าผูท้ ี่มี
ตาแหน่งต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาการเงินโดยรวมแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิงานการเงินด้านการจ่ายเงิน ด้านการจัดทาบัญชี และด้านการจัดซื้ อจัดจ้างแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้านการรับและการเก็บรักษาเงิ นแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
กานดาภรณ์ จิโรภาส (2533 : 71) ได้ศึกษาถึงรู ปแบบการฝึ กอบรมบุคลากรบริ การของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พบว่า ควรสนับสนุนให้มีการจัดฝึ กอบรมบุคลากรฝ่ ายบริ การทุกระดับ
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างให้บุคลากรทางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและควรส่ งเสริ มให้มีการอบรมทั้งใน
และนอกสถานที่ ห รื อ ให้บุ ค ลากรฝ่ ายบริ ก ารมี ค วามรู้ ความเข้า ใจ ทัก ษะและทัศ นคติ ต่ อ การ
ปฏิบตั ิงานในองค์กรของตนเองดียงิ่ ขึ้น
ณรงค์ ดุ ษ ฎี วรรั ก ษ์ (2537 : 78) ได้ศึ ก ษาถึ งกระบวนการจัดระบบการบริ หารงาน
งบประมาณ กรณี ศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนื อ พบว่า ผูบ้ ริ หารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ ยวข้องกับงานงบประมาณในแต่ละหน่ วยงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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พระนครเหนื อ มีความเห็ นสอดคล้องกันในระดับเห็นด้วย ว่าปั ญหาและอุปสรรคในการจัดระบบ
การบริ หารงานงบประมาณอยูท่ ี่ดา้ นดาเนินการ
พันธ์เพ็ญ หี บแก้ว (2540 : 80) ได้ศึกษาถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู สอนวิชาชีพ
ระยะสั้นตามทัศนะของนักศึกษาผูใ้ หญ่วทิ ยาลัยสารพัดช่างในเขตภาคใต้ พบว่า นักศึกษาผูใ้ หญ่ที่มี
คณะที่ศึกษาต่างกัน มีความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครู สอนวิชาชี พระยะสั้นโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เพราะในการสอนแต่ละคณะวิชามีความแตกต่าง
กันในเนื้อหาวิชาการ เทคนิคการถ่ายทอดของครู แต่ละคณะวิชาย่อมมีความแตกต่างกัน
วินิดา เจียระนัย (2529 : 66) ได้ศึกษาถึงคุณลักษณะที่เป็ นจริ งและคาดหวังของบุคลากร
บริ ก าร มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ นทรวิ โ รฒ วิ ท ยาเขตในกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ ห ารอาจารย์
บุคลากรบริ การและกรรมการนิ สิตที่มีวุฒิการศึ กษาต่างกัน มี ทศั นะต่อคุ ณลักษณะที่ เป็ นจริ งโดย
ส่ วนรวมของบุคลากรบริ การแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิ ติและมีทศั นะต่อคุ ณลักษณะที่
คาดหวังโดยส่ วนรวมของบุคลากรบริ การแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สุ พิชญา อารยะกุลชัย (2543 : 95) ได้ทาการวิจยั เรื่ อง “คุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
พนักงานสาขาตามทัศนะของผูบ้ ริ หารสาขาและพนักงานสาขา ธนาคารรัตนสิ น” ซึ่ งผลการวิจยั ครั้ง
นี้ปรากฏว่าพนักงานสาขาที่มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี มีทศั นะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพนักงาน
ด้านมนุ ษย์สัมพันธ์มากกว่าพนักงานสาขาที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าระดับปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิตระดับ 0.05 และผูบ้ ริ หารที่มีวุฒิสูงกว่าปริ ญญาตรี มีทศั นะเกี่ ยวกับคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้านวิชาชี พเกี่ ยวกับความรู ้ทางวิชาการมากกว่าผูบ้ ริ หารที่มีคุณวุฒิปริ ญญาตรี อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05
กระมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว (2541 : 37) ได้กล่าวถึ ง ปั จจัยสาคัญที่
กาหนดการกระทาหรื อพฤติกรรมของข้าราชการว่าประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ โครงสร้างของระบบ
ข้าราชการ สภาพแวดล้อมและบุคลิ กภาพซึ่ งเป็ นสิ่ งที่กาหนดคุ ณค่าของบุคคลมีส่วนกาหนดรับรู ้
และการกระทาซึ่ งแตกต่างกันออกไปในแต่ละบุคคล
สมบัติ เทศน้อย (2527 : 56-59) ได้ศึกษาถึง ปั ญหาการบริ หารงานในกองธุ รการวิทยาเขต
ที่ สั ง กัด มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ พบว่า งานการเงิ น และบัญ ชี เจ้า หน้า ที่ ป ฏิ บ ัติ ง านมี
กิริยามารยาทที่ไม่สุภาพ

