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บทที่ 1

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การศึกษาเป็ นเครื่ องแสดงถึ งความเจริ ญก้าวหน้าของแต่ละประเทศอย่างหนึ่ ง ประเทศที่
เจริ ญย่อมมีความต้องการใฝ่ หาความรู ้ ความเข้าใจและนาทักษะทางเทคนิ ควิทยาต่าง ๆ มาใช้การจัด
การศึ ก ษาเป็ นการลงทุ นที่ สาคัญเพราะการศึ กษาจะช่ วยผลิ ตทรัพ ยากรมนุ ษย์ให้เป็ นผูม้ ี ความรู้
ความสามารถ ย่อมก่ อให้เกิ ดประโยชน์กบั ประเทศชาติ จึ งนับว่าประเทศชาติ น่าจะได้ลงทุ นจัด
การศึกษาให้มากและมีประสิ ทธิ ภาพ (กิติมา ปรี ดีดิลก. 2522 : 41) การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นแต่
การพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว โดยละเลยการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ถือได้วา่ เป็ นการพัฒนาที่
ไม่ ย งั่ ยื น เนื่ อ งจากทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ที่ มี คุ ณ ภาพจะสามารถพัฒ นาประเทศให้ เ จริ ญ รุ่ ง เรื อ งได้
การศึกษาเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้ทรัพยากรมนุ ษย์ของประเทศมีคุณภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
จัดการศึกษาในระดับพื้นฐาน
สมเกียรติ พ่วงรอด (2544 : 5-6) กล่าวว่า ในการบริ หารงานมีปัจจัยหลัก 4 ประการ คือ คน
(Man) เงิน (Money) อุปกรณ์ (Materials) และการบริ หารจัดการ (Management) จากปั จจัยดังกล่าว
“คน” ที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นปั จจัยที่จะทาให้การดาเนิ นงานในองค์การเป็ นไปโดยบรรลุเป้ าหมาย
สามารถพัฒนาองค์การให้เจริ ญก้าวหน้าขึ้น สถาบันการศึกษาจัดตั้งขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์หลัก เพื่อ
พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ และเอกภาพในการทางาน สามารถผลิตนักเรี ยนให้มี
ความเป็ นเลิศทางวิชาการ ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ของโลกที่กาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว มี
ความรู้ ความสามารถตามศักยภาพของแต่ละบุ คคล มีวินัย มีคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นมนุ ษย์ที่
สมบูรณ์ (Perfect Man) เคารพยึดมัน่ ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิ ปไตย อันมี พระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นพระประมุข และ มีจิตสานึ กในการอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย ทรั พยากรธรรมชาติ ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมให้ค งอยู่เป็ นสมบัติของชาติ สืบไป
(กระทรวงศึกษาธิ การ : 2550) ในการที่จะพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นผูท้ ี่ มีคุณสมบัติดงั กล่ าวได้น้ นั
จาเป็ นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการด้วยกันเช่น บุคลากรที่มีคุณภาพ เงินทุนที่เพียงพอ วัสดุ
อุปกรณ์ วิธีการจัดการ การบริ หาร หลักสู ตรการเรี ยนการสอน สภาพแวดล้อม ซึ่ งองค์ประกอบ
เหล่านี้สนับสนุนให้สถาบันการศึกษาสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายได้
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จังหวัดสมุทรสาครมีสถานศึกษา ทั้งหมด 192 แห่ ง แบ่งเป็ น โรงเรี ยน 149 แห่ ง วิทยาลัย
อาชีวศึกษา 3 แห่ง และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 40 แห่ ง (สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร: 2555) และงานด้านการเงินและบัญชี เป็ นตาแหน่ งที่ มี
ความสาคัญของสถานศึกษา
มีหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จัดเบิกเงินงบประมาณ เงินรายได้ การทาบัญชีเงินงบประมาณของสถานศึกษา เงินรายได้ การจัดทา
ทะเบียนรายจ่าย ทารายงานการเงิน การตรวจสอบ ความถูกต้องในการเบิกจ่าย การเตรี ยมข้อมูลเพื่อ
ทางบประมาณประจาปี (การบริ หารการเงินสถานศึกษา 2547: 4-5)
ปั จจุบนั การดาเนินงานเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและงบประมาณมีความสลับซับซ้อนมากทั้งนี้
เนื่ องจากการบริ การให้แก่นกั เรี ยนนักศึกษา และนโยบาลของภาครัฐ มีขอบเขตกว้างขวางและมี
ปริ มาณเพิ่มขึ้นและการปฏิ บตั ิงานด้านการเงิ นมี ระเบียบ ข้อบังคับต้องปฏิ บตั ิตามหลายฉบับ ผูท้ ี่
ปฏิบตั ิงานด้านการเงินและบัญชี จะต้องมีความเข้าใจใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เป็ นอย่างดีหากการ
ปฏิ บ ัติ ง านผิ ดพลาดจะท าให้ ก ารเงิ นของสถานศึ ก ษานั้น ล่ า ช้า เสี ย เวลา เกิ ด ความเสี ย หายแก่
สถานศึกษา ส่ วนงานราชการ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี จะต้องรับผิดชอบทุกกรณี
เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารงบประมาณ ต้องมีการฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและ
บัญชี ให้สามารถปฏิ บตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามเป้ าหมายของสถานศึกษา และการจัดหา
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อบรรจุเข้าสู่ ตาแหน่งจะทาให้การดาเนิ นการภายในขอบข่ายของ
ตาแหน่ง นั้น ๆ ดาเนิ นไปได้ดว้ ยดี จึงต้องให้ความสาคัญต่อการสรรหาบุคคลที่มีคุณภาพ เพื่อให้
สามารถคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่งขององค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร
จะเห็นได้วา่ ตาแหน่ งด้านการเงิ นและบัญชี มีความสาคัญต่อสถานศึกษาเป็ นอย่างยิ่ง ดังนั้น
จึงจาเป็ นต้องมีคุณลักษณะเฉพาะตาแหน่ง เพื่อให้การปฏิบตั ิงานที่มีประสิ ทธิ ภาพและเกิ ดความพึง
พอใจต่อผูร้ ับบริ การ จากความสาคัญของตาแหน่งด้านการเงินและบัญชี ดงั กล่าว ทาให้ผวู ้ ิจยั สนใจที่
จะศึกษาถึงคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี ที่สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครพึง
ประสงค์วา่ ประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อเป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี ที่
มีอยู่ ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์รวมทั้งเป็ นแนวทางในการคัดเลื อกเจ้าหน้าที่ ดา้ นการเงิ นและ
บัญชีที่มีลกั ษณะเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ทาให้การบริ หารทรัพยากรทางการศึกษาเกิดประโยชน์
สู งสุ ด
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วัตถุประสงค์
เพื่ อศึ ก ษาถึ ง คุ ณลัก ษณะของเจ้าหน้าที่ ด้านการเงิ นและบัญชี ที่ ส ถานศึ ก ษาในจังหวัด
สมุทรสาครพึงประสงค์ทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและการให้บริ การ และด้านคุณธรรมและ
จริ ยธรรม

ประโยชน์ ของการวิจัย
1. ใช้เป็ นแนวทางในการฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานด้านการเงินและ
บัญชี
2. ใช้เป็ นแนวทางในการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชีที่มีลกั ษณะที่พึงประสงค์
และเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ ของสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาที่ เกี่ ยวข้องในด้านการเงินและบัญชี ในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 192สถานศึกษา
สถานศึกษาละ 1 คน รวม 192 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หรื อ ผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องในด้านการเงินและบัญชี ในจังหวัดสมุทรสาคร จานวน 138 คน ได้มาจาการ
สุ่ มอย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับฉลาก
2. ตัวแปรที่ศึกษา แบ่งเป็ น
2.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ สถานภาพ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทางาน
2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ คุ ณลักษณะของเจ้าหน้า ที่ ด้านการเงิ นและบัญชี ที่พึงประสงค์
ทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและการให้บริ การ และด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม
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นิยามศัพท์ เฉพาะทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1. เจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี หมายถึง บุคลากรสายการเงินและบัญชี 3 ประเภท ที่
เป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานด้านการเงินและบัญชี คือ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี พนักงานการเงินและบัญชี
นักวิชาการเงินและบัญชี
2. คุณลักษณะ หมายถึง เครื่ องหมายหรื อสิ่ งชี้ให้เห็นความดีหรื อลักษณะประจาของบุคคล
ในงานวิจยั นี้
หมายถึ ง พฤติกรรม ลักษณะท่าที อุปนิ สัย คุ ณสมบัติ ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ความ
ประพฤติและปฏิบตั ิ ในงานวิจยั นี้ได้แบ่งคุณลักษณะออกเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
2.1 คุ ณลักษณะด้านวิชาชี พ หมายถึ ง พฤติกรรมเกี่ ยวกับการแสวงหาความรู ้ ความ
ชานาญ ความรอบรู้ ในงานที่จะปฏิ บตั ิและงานอื่น ที่ เกี่ ย วข้องกับตาแหน่ ง ความสามารถในการ
แก้ปัญหา เชาว์ปัญญา ความถนัดเฉพาะงาน นาหลักวิชามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อพัฒนา
ตนเองและหน่วยงานให้เจริ ญก้าวหน้า
2.2 คุ ณลัก ษณะด้า นบุ ค ลิ ก ภาพและการให้ บ ริ ก าร หมายถึ ง พฤติ ก รรมทั่วไปที่
แสดงออกทางกายหรื อวาจา เช่น ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา กิริยามารยาท การแต่งกาย การรู ้จกั วาง
ตน การควบคุมอารมณ์ ความรู้สึก มีทกั ษะ ขยันอดทนในการปฏิบตั ิ จิตวิทยา การให้บริ การด้าน
การเงินและบัญชี ดว้ ยความเป็ นกันเอง มีมนุ ษย์สัมพันธ์ มีทกั ษะในการให้คาแนะนา ให้ขอ้ มูลการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ สามารถแก้ปัญหาด้วยเหตุผลได้ถูกต้องเหมาะสม
2.3 คุ ณลักษณะด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม หมายถึง พฤติกรรมเกี่ ยวกับการปฏิบตั ิ
ภารกิจด้านการเงินและบัญชีดว้ ยความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต มีความยุติธรรม มีคุณธรรมในการปฏิบตั ิงาน
3. ผูบ้ ริ หาร หมายถึ ง ผูด้ ารงตาแหน่ งบริ หารระดับสู งของสถานศึกษา ซึ่ งมีอานาจหน้าที่
ในการตัดสิ นใจกาหนดคุณลักษณะในการบรรจุบุคคลเข้าทางานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิ น
และบัญชี ได้แก่ ผูอ้ านวยการรองผูอ้ านวยการ หรื อหัวหน้างาน
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ ได้ดาเนิ นการโดยมีกรอบความคิดโดยคาดว่า สถานภาพ ระดับการศึ กษา
และประสบการณ์ในการทางาน จะส่ งผลต่อความต้องการคุ ณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงิ น
และบัญชีที่พึงประสงค์ 3 ด้านแตกต่างกัน โดยแบ่งเป็ นคุณลักษณะทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพ
และการให้บริ การและด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม ซึ่ งเขียนสรุ ปได้ดงั นี้
ตัวแปรอิสระ
ตัวแปรตาม
สถานภาพในการทางาน
ระดับการศึกษา
ประสบการณ์ในการทางาน

คุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและบัญชี
ที่พึงประสงค์
- ด้านวิชาชีพ
- ด้านบุคลิกภาพและการให้บริ การ
- ด้านคุณธรรมและจริ ยธรรม

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจยั

สมมติฐานงานวิจัย
1. บุคลากร ที่มีสถานภาพในการทางานต่างกัน มี ความต้องการคุ ณลักาณะของเจ้าหน้าที่ ดา้ น
การเงินและบัญชีที่พึงประสงค์ แตกต่างกัน
2. บุคลากร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความต้องการคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและ
บัญชีที่พึงประสงค์ แตกต่างกัน
3. บุคลากร ที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความต้องการคุณลักษณะของเจ้าหน้าที่ดา้ น
การเงินและบัญชีที่พึงประสงค์ แตกต่างกัน

