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บทที่ 5

สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีที่
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครพึงประสงค์ โดยในบทนี้จะเป็ นการรายงานสรุ ป อภิปรายผลและ
ข้อเสนอแนะดังรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีที่สถานศึกษาใน
จังหวัดสมุทรสาครพึงประสงค์ ผลการศึกษาสรุ ปได้ดงั นี้
1. วิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนตัวของผูต้ อบแบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง 138 คน พบว่า
1.1 ผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นรองผูอ้ านวยการ/รองครู ใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชี
คิดเป็ นร้อยละ 44.93 รองลงมาเป็ นผูอ้ านวยการ/ครู ใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 32.60 และเป็ นหัวหน้างาน
ฝ่ ายการเงินและบัญชี คิดเป็ นร้อยละ 22.47
1.2 ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 65.94
รองลงมามีระดับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 19.56 และระดับสู งกว่าปริ ญญาโท คิด
เป็ นร้อยละ 14.50
1.3 ผูต้ อบแทนสอบถามมี ประสบการณ์ ใ นการท างาน ในสถาบัน การศึ ก ษา
มากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 42.7 รองลงมามีประสบการณ์ 5-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.6 และน้อย
กว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 19.7
2. ศึกษาคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี ที่พึงประสงค์ ด้านวิชาชี พ ด้าน
บุคลิกภาพและการให้บริ การและด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
2.1 คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีที่สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
พึงประสงค์ โดยรวมทุกด้าน มีความต้องการระดับมาก ( = 4.07, S.D. = .526) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความต้องการระดับมากเช่นกัน
2.2 คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีที่สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
พึงประสงค์ ด้านวิชาชีพโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.03, S.D. = .559) และเมื่อพิจารณาเป็ นราย

46

ข้อพบว่าส่ วนใหญ่มีความต้องการระดับมาก ยกเว้น ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานธุ รการและสารบรรณ
มีความต้องการในระดับปานกลาง
2.3 คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีที่สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร
พึงประสงค์ ด้านบุคลิกภาพและการให้บริ การ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.053, S.D. = .629)
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ทุ กข้อมีความต้องการระดับมาก ยกเว้นความสามารถในการ
ควบคุมอารมณ์ตนเอง และแต่งกายสุ ภาพ เรี ยบร้อย สะอาด มีความต้องการในระดับปานกลาง
2.4 คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีที่สถานศึกษาในจังหวัดสมุ ทรสาคร
พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.15, S.D. = .542) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนมากมีความต้องการระดับมาก ยกเว้น ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ตต้องการมากที่สุด

การอภิปรายผล
จากการศึ ก ษาคุ ณลัก ษณะของเจ้าหน้าที่ ด้านการเงิ นและบัญชี ที่ ส ถานศึ ก ษาในจังหวัด
สมุทรสาครพึงประสงค์ มีประเด็นสาคัญนามาอภิปรายผลได้ดงั นี้
การศึกษาคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีที่สถานศึกษาในจังหวัด
สมุ ทรสาครพึ งประสงค์ ด้า นวิช าชี พ ด้านบุคลิ กภาพและการให้บริ การ และด้านคุ ณธรรมและ
จริ ยธรรม จาแนกตามสถานภาพ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางานในสถานศึกษา
พบว่า
1. จาแนกตามสถานภาพ พบว่า
1.1 ผูอ้ านวยการ/ครู ใหญ่ มีความต้องการคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิน
และบัญชี ด้านวิช าชี พ โดยรวม มี ความต้องการระดับมาก และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า มี
ความรู ้ เกี่ ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถูกต้อง มีความรู ้ เกี่ ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เป็ น
ปั จ จุ บ ัน อยู่เ สมอ ผูป้ ฏิ บ ัติ ง านการเงิ น มี ค วามรู ้ ด้า นการเงิ น อย่า งเพี ย งพอแก่ ก ารปฏิ บ ัติ ห น้า ที่
ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านบัญชี มี ค วามรู ้ ด้า นบัญชี อย่า งเพี ย งพอแก่ ก ารปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ปฏิ บตั ิ งานตามระเบี ย บ
กฎหมายและข้อบังคับเกี่ ยวกับปฏิ บตั ิของสถานศึกษา ปรับปรุ งพัฒนาการปฏิบตั ิงานของตนให้มี
ประสิ ท ธิ ภาพอยู่เสมอ มี ค วามละเอี ย ดรอบคอบในการรั บ – จ่ ายเงิ น และปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความ
ละเอียด แม่นยา มีความต้องการอยูใ่ นระดับมากที่สุด นาเอาความรู ้ความสามารถจากหลักวิชาการที่
ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิงานการเงิ นมีประสบการณ์ ในการทางานด้าน
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การเงิ น ผูป้ ฏิ บตั ิ งานบัญชี มีประสบการณ์ ในการทางานด้านบัญชี สามารถให้คาแนะนาเกี่ ยวกับ
ระเบียบและวิธีปฏิ บตั ิ งานที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ สามารถใช้ทรัพยากรของหน่ วยงานให้เกิ ด
ประโยชน์อย่างเต็มที่ มีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการปฏิบตั ิงานได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุ ปกรณ์ สานักงานเพื่อประยุกต์ใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อหน่ วยงาน มี
ความรู ้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบนั เช่น ด้านกฎหมาย เศรษฐกิจและสังคม มีความต้องการระดับมาก
และต้องการให้มีความรู้ในการปฏิบตั ิงานธุ รการและงานสารบรรณมีความต้องการระดับปานกลาง
ในด้านบุคลิ กภาพและการให้บริ การ โดยรวมและรายข้อพบว่า มีความต้องการระดับมาก ยกเว้น
ปฏิบตั ิงานด้วยความขยันขันแข็ง คล่องแคล่ว ให้บริ การผูม้ าติดต่องานด้วยความเป็ นกันเองและเต็ม
ใจ ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้องมีความรักในงานบริ การ ปฏิ บตั ิงานด้วยความเชื่ อมัน่ ใน
ตนเอง สามารถปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีความต้องการระดับมากที่สุด ยกเว้นหัวข้อรับฟั งความ
คิดเห็ นของผูอ้ ื่นเพื่อพัฒนางานให้มีประสิ ทธิ ภาพ ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเองใน
สถานการณ์ต่างๆ แต่งกายสุ ภาพเรี ยบร้อย สะอาด แสดงกิริยาวาจาสุ ภาพต่อผูม้ าติดต่องาน สามารถ
ประสานงานกับ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้องในการปฏิ บตั ิ ง านได้เป็ นอย่า งดี ปฏิ บ ตั ิ งานด้วยความยิ้มแย้ม
แจ่มใส มีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี มีความต้องการระดับมาก ในด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรม โดยรวมและ
รายข้อ พบว่า มีความต้องการระดับมาก ยกเว้น ปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต รักษา
ความลับของทางราชการ มี ความยุติธรรมในการปฏิ บตั ิ งาน มี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย และเป็ นผูม้ ีความศรัทธาในวิชาชีพ มีความต้องการระดับมากที่สุด
1.2 รองผูอ้ านวยการ/รองครู ใหญ่ฝ่ายการเงินและบัญชี มีความต้องการคุณลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี ด้านวิชาชี พ โดยรวมและรายข้อ พบว่า มีความต้องการระดับ
มาก ยกเว้น มีความรู้ในการปฏิบตั ิงานธุรการและงานสารบรรณมีความต้องการระดับปานกลาง ใน
ด้านบุคลิกภาพและการให้บริ การ และด้านคุณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวมและรายข้อพบว่า มีความ
ต้องการระดับมาก
1.3 หัวหน้างานฝ่ ายการเงินและบัญชี มีความต้องการคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ น
การเงิ นที่พึงประสงค์ ด้านวิชาชี พ โดยรวมและรายข้อ พบว่า มีความต้องการระดับมาก ยกเว้น มี
ความรู ้ เกี่ ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถูกต้อง มี ความละเอียดรอบคอบในการรั บ – จ่ายเงิ น
ปฏิ บ ตั ิ ง านด้วยความละเอี ย ด แม่ น ย า มี ค วามต้อ งการระดับ มากที่ สุ ด ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพและการ
ให้บริ การ และด้านคุ ณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวมและรายข้อพบว่า มี ความต้องการระดับมาก
ยกเว้น ปฏิ บ ตั ิ งานในหน้า ที่ ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและรั ก ษาความลับของสถานศึ ก ษามี ความ
ต้องการระดับมากที่สุด
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2. จาแนกตามระดับการศึกษา พบว่า
2.1 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีความต้องการคุณลักษณะของ
เจ้าหน้าที่ด้านการเงินที่พึงประสงค์ ในด้านวิชาชี พ โดยรวมพบว่า ความต้องการอยู่ในระดับมาก
และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ส่ วนมากมี ค วามต้องการระดับมาก ยกเว้น มี ความรู ้ ใ นการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านธุ รการและงานสารบรรณ มี ความต้องการระดับปานกลาง ด้านบุ ค ลิ ก ภาพและการ
ให้บริ การ และด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม โดยรวมและรายข้อ มีความต้องการระดับมาก ยกเว้น
ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความต้องการระดับมากที่สุด
2.2 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริ ญญาโท มีความต้องการคุณลักษณะของ
เจ้าหน้าที่ ด้านการเงิ นที่พึ งประสงค์ ในด้านวิชาชี พ ด้านบุคลิ กภาพและการให้บริ ก ารและด้าน
คุณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวมและรายข้อ มีความต้องการระดับมาก ยกเว้น ปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความต้องการระดับมากที่สุด
2.3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาโท มีความต้องการคุณลักษณะ
ของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินที่พึงประสงค์ ในด้านวิชาชี พ โดยรวมและรายข้อ มีความต้องการระดับ
มาก ยกเว้น มีความรู ้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ โดยถูกต้อง มีความรู ้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ
ต่างๆ เป็ นปั จจุ บนั อยู่เสมอ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานการเงิ นมี ความรู ้ ด้านการเงิ นอย่างเพียงพอแก่ การปฏิ บตั ิ
หน้าที่ มีความต้อ งการระดับมากที่สุด ด้านบุคลิ กภาพและการให้บริ การและด้านคุ ณธรรมและ
จริ ยธรรม โดยรวมและรายข้อ มีความต้องการระดับ มาก ยกเว้น ปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความต้องการมากที่สุด
3. จาแนกตามประสบการณ์ในการทางานในสถานศึกษา พบว่า
3.1 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางานในสถานศึกษาน้อยกว่า 5 ปี มีความ
ต้องการคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินที่พึงประสงค์ ในด้านวิชาชี พ โดยรวมและรายข้อ มี
ความต้องการระดับมาก ยกเว้น มีความละเอียดรอบคอบในการับ – จ่ายเงิ น และปฏิ บตั ิงานด้วย
ความละเอี ย ด แม่ นย า มี ค วามต้องการระดับ มากที่ สุ ด ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพและการให้บ ริ ก าร ด้า น
คุณธรรมและจริ ยธรรมโดยรวมและรายข้อ มีความต้องการระดับมาก ยกเว้น ปฏิบตั ิงานในหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต มีความต้องการระดับมากที่สุด
3.2 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางานในสถานศึกษา 5 – 10 ปี และมากกว่า
10 ปี มีความต้องการคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินที่พึงประสงค์ ในด้านวิชาชี พ โดยรวม
และรายข้อ มีความต้องการระดับมาก ยกเว้น มีความรู้ในการปฏิบตั ิงานธุ รการและงานสารบรรณมี
ความต้องการระดับปานกลาง ด้านบุคลิกภาพและการให้บริ การ และด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม

49

โดยรวมและรายข้อ มีความต้องการระดับมาก ยกเว้น ปฏิบตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มี
ความต้องการระดับมากที่สุด
จากการศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุ ปคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี ที่
สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครพึงประสงค์ ได้ดงั นี้
1. ด้านวิชาชีพ มีความต้องการให้มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยถูกต้องเป็ น
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ สามารถให้คาแนะนาเกี่ ยวกับระเบียบและวิธีปฏิ บตั ิงาน ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ
ได้ ปฏิ บ ตั ิ ง านตามระเบี ย บ กฎหมายและข้อบัง คับ เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ตั ิ ของสถานศึ ก ษา มี ความ
ละเอียดรอบคอบในการรับ – จ่ายเงิ น และปฏิ บตั ิงานด้วยความละเอี ยด แม่นยา มี ความต้องการ
ระดับมาก และต้องการเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี ที่มีความรู้ในการปฏิบตั ิงานธุ รการและงาน
สารบรรณ มีความต้องการระดับปานกลาง
สอดคล้องกับ ดร.ป๋ วย อึ้งภากรณ์ (สนอง สุ วรรณวงศ์ 2538 : 198) และกิ ติมา ปรี ดีดิลก
(2522 : 67) ได้อธิ บายว่าต้องมีความเอาใจใส่ ขยันขันแข็ง มี ความรอบคอบละเอียดละออ ต้องมี
ความรู้พอสมควร มีความรอบคอบ มีสามัญสานึก มีความรู้ทางการบัญชี ระเบียบการเงิน การพัสดุ
เป็ นอย่างดี มี ความรั บผิดชอบสู ง ไม่ปล่ อยปละละเลยในงานที่ ตนรั บผิดชอบ ฉัตรชัย อรณนันท์
(2522 : 161) กล่าวว่า ต้องเป็ นผูม้ ีความละเอียดถี่ถว้ น รอบคอบ ไม่ทิ้งงานและอุทิศเวลาให้แก่งาน
เสมอและรอบรู ้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับโดยถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ชารี มณี ศรี (2527 :
69-70) กล่าวว่า ต้องปฏิบตั ิตามระเบียบการจ้างและการพัสดุ จัดทารายงานการเงินและการพัสดุได้
ถู กต้อง มี ความแม่นยาในระเบี ยบการเงิ นและพัสดุ สามารถให้คาปรึ ก ษาชี้ แจงแก่ ผูอ้ ื่ นได้อย่า ง
ถูกต้อง ประเสริ ฐ เชษฐพันธ์ (2542 : 7) กล่าวว่า ต้องมีความรอบคอบ รอบรู ้ในการปฏิบตั ิงานด้าน
การเงิน เป็ นอย่างดี
2. ด้า นบุ ค ลิ ก ภาพและการให้ บ ริ ก าร ต้อ งการให้ ป ฏิ บ ัติ ง านด้ว ยความขยัน ขัน แข็ ง
คล่องแคล่ว แสดงกิริยาวาจาสุ ภาพต่อผูม้ าติดต่องาน ให้บริ การผูม้ าติดต่องานด้วยความเป็ นกันเอง
และเต็มใจ ให้บริ การด้วยความรวดเร็ วและถูกต้อง ปฏิ บตั ิงานด้วยความเชื่ อมัน่ ในตนเองสามารถ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้ มีความต้องการระดับมาก
สอดคล้องกับ กิ ติม า ปรี ดีดิล ก ที่ ก ล่ า วว่า ผูป้ ฏิ บ ตั ิ ง านด้า นการเงิ นและบัญชี ค วรมี
มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็ นคนเปิ ดเผย เพราะงานการเงินนั้นจะต้องสัมพันธ์กบั หน่วยงานต่างๆ ตลอดเวลา
มีอารมณ์ มนั่ คงฉัตรชัย อรณนันท์ ได้กล่าวว่า ต้องเป็ นผูม้ ีมนุ ษย์สัมพันธ์ดี สามารถประสานได้กบั
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องได้ดี ชารี มณี ศรี กล่าวถึงต้องมีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ าย
ให้บริ การและอานวยความสะดวกแก่ผรู ้ ่ วมงานได้อย่างรวดเร็ ว กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ
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(2539 : 4-17) ศึ ก ษาถึ ง คุ ณ ภาพก าลัง คนที่ นายจ้า งทั้ง ในภาครั ฐและเอกชนต้องการ พบว่า
คุณลักษณะของบัณฑิ ตหรื อ ผูจ้ บการศึกษาที่นายจ้างต้องการ บุคลิ กภาพในการปฏิ บตั ิงาน ได้แก่
ขยัน อดทน รับผิดชอบ กระตือรื อร้น ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต คล่องตัว ตรงต่อเวลา ละเอียดรอบคอบ เอาใจ
ใส่ /ตั้งใจทางาน มีระเบียบวินยั ใช้ทรัพยากรที่ จากัดได้อย่างเป็ นประโยชน์ บุคลิ กภาพทางสังคม
ได้แก่ มี มนุ ษย์สัม พันธ์ ดี มี ค วามเป็ นผูน้ า มี ความเชื่ อมัน่ ในตนเอง กล้าแสดงออก/กล้าพูดในที่
ประชุ ม ปรับตัวเข้ากับสังคม/ยอมรับการเปลี่ ยนแปลง สุ ภาพเรี ยบร้ อย พูดจาไพเราะ มีเหตุผล ฟั ง
ความเห็ นผูอ้ ื่น เอื้ อเฟื้ อเผื่อแผ่ มี น้ าใจ เสี ยสละ มี ไหวพริ บ รั กษาชื่ อเสี ยงของบริ ษทั และของตน
บุ คลิ กภาพด้านอารมณ์ ได้แก่ มี ความสุ ขุม เยือกเย็น ใจเย็น ความคุ มอารมณ์ ไ ด้ดี ยิ้มแย้ม ร่ าเริ ง
แจ่มใส บุคลิกภาพด้านสุ ขภาพ ได้แก่ ร่ างกายแข็งแรง สมบูรณ์ คล่องแคล่ว ว่องไว กระฉับกระเฉง
สะอาดเรี ยบร้อย การแต่งการดี สุ ภาพ
3. ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ต้องการให้ปฏิบ ัติงานในหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต มี
ความต้องการระดับมากที่สุด
สอดคล้องกับ ดร.ป๋ วย อึ้ ง ภากรณ์ และกิ ติม า ปรี ดีดิล ก และฉัตรชัย อรณนันท์ ได้
อธิ บ ายว่า ต้อ งมี ค วามซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต ในหน้า ที่ ก ารงาน ชารี มณี ศ รี กล่ า วว่า ต้อ งเป็ นผูม้ ี ค วาม
รับผิดชอบในการับจ่ายเงินด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรม ประเสริ ฐ เชษฐพันธ์ กล่าวว่า ผูม้ ี
หน้าที่รับผิดชอบด้านการเงิ นต้องมีความซื่ อสัตย์สจริ ต กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ พบว่า
คุณลักษณะของบัณฑิตหรื อ ผูจ้ บการศึกษาที่นายจ้างต้องการ คือ ซื่ อสัตย์สุจริ ต ละเอียดรอบคอบ
เอาใจใส่ /ตั้งใจทางาน มีระเบียบวินัย สอดคล้องกับ กระมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิ์ ผ่องแผ้ว
(2541 : 37) ได้กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาอุดมการณ์ขา้ ราชการว่าระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าสู่
ระบบข้าราชการ ต้องให้ความสาคัญมากขึ้นต่อการวัดมาตรฐานทางศีลธรรมของผูส้ มัครและระบบ
การฝึ กอบรมต้องครอบคลุมเนื้อหาทางวิชาชีพและมาตรฐานทางศีลธรรมอย่างสมดุล สอดคล้องกับ
บุญคง หันจางสิ ทธิ์ (2540 : 450) ที่กล่าวว่าความเป็ นมนุ ษย์จะมีมากน้อยเพียงไรไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั
ความรู ้และความสามารถเท่านั้น แต่ยงั ขึ้นอยูก่ บั คุณธรรม จริ ยธรรม ความรับผิดชอบชัว่ ดีต่อสังคม
ประเทศชาติและเพื่อนมนุ ษย์ ดวงเดือน พันธุ มนาวิน (2538 : 117-122) กล่าวว่า ข้าราชการที่ดี
จาเป็ นต้องมี พฤติกรรมทางจริ ยธรรมสู งในการทางานซึ่ งหมายถึง พฤติกรรมการทาตาม กฎหมาย
ซื่ อสัตย์ รับผิดชอบต่อ ผูอ้ ื่นและสังคม ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่นและตนเอง รักษาระเบียบวินยั ทางราชการ
มีจรรยาในวิชาชีพตน
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ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. ควรมีการจัดการฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิ นและบัญชี จากคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ท้ งั 3 ด้าน คือ ด้านวิชาชีพ เพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยถูกต้อง เป็ น
ปั จจุบนั อยูเ่ สมอ ด้านบุคลิกภาพและการให้บริ การ เพื่อให้มีการปฏิบตั ิงานด้วยความขยันขันแข็ง
คล่ องแคล่ ว ให้ บ ริ ก ารด้วยความรวดเร็ ว และถู ก ต้อง และด้า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เพื่ อ ให้
ปฏิ บตั ิงานในหน้าที่ดว้ ยความซื่ อสัตย์สุจริ ต รักษาความลับของสถานศึกษา มีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. สถานศึกษาควรใช้แบบทดสอบคุณธรรม เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่จะเข้ามาปฏิบตั ิ
หน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี
3. หน่ ว ยงานการบริ หารและจัด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ห รื อด้ า นการฝึ กอบรมของ
สถานศึกษาควรนาคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีที่พึงประสงค์ ด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม ด้านบุค ลิ กภาพและการให้บริ การ และด้านวิชาชี พ มาจัดทาหรื อปรับปรุ งคาบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) สาหรับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี เพื่อพัฒนาบุคลากร
ที่ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัย
1. ควรสารวจความต้องการของผูใ้ ช้บริ การอื่นๆ ด้วย เช่ น นักศึกษา บุคคลภายนอกที่ใช้
บริ การด้านการเงินและบัญชี ซึ่ งจะทาให้ผลการวิจยั ครอบคลุมผูใ้ ช้บริ การทั้งหมด

