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บทคัดย่อ

การวิจัยครัง้ นี้มจี ุดมุง่ หมายเพื่อศึกษาสภาพการปฏิบตั ิงาน และแนวทางในการปฏิบตั ิงานด้าน
การเงินและบัญชีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลประกอบไปด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราว ผู้เชี่ยวชาญ
จำ�นวน 97 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) โดยใช้ตารางสำ�เร็จรูปของ Krejcie
and Morgan เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น แบบสอบถามสภาพปัญหาการปฏิบตั งิ านด้าน
การเงินและบัญชี มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 1. สภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี โดยรวม
และรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังนี้ ด้านการรับเงิน ได้แก่ คณะมีการออกใบเสร็จ รับเงินถูกต้อง
ตามประเภทของเงินที่ได้รับ ด้านการจ่ายเงิน ได้แก่ คณะมีการแต่งตั้งผู้มีอำ�นาจในการจ่ายเงิน และ
ขออนุมัติจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและคำ�สั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการเบิก ได้แก่
คณะมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานในการเบิกเงิน ด้านการเก็บรักษาเงิน ได้แก่
คณะมีการส่งมอบเงินคงเหลือประจำ�วันแก่คณะกรรมการทุกครัง้ ด้านการบันทึกบัญชี ได้แก่ คณะมีการ
จัดทำ�ทะเบียนคุมทางการเงินตามระเบียบและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ด้านการจัดทำ�รายงาน ได้แก่
คณะมีการจัดทำ�รายงานเงินคงเหลือเป็นปัจจุบัน เป็นต้น 2. แนวทางการในการปฏิบัติงานด้านการเงิน
และบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ควรจัดทำ�คูม่ อื แนวทางในการปฏิบตั งิ าน
ด้านการเงินและบัญชีในแต่ละด้าน รองลงมา ควรมี Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละด้านแจ้ง
ให้บุคลากรรับทราบร่วมกัน และควรมีการอบรม หรือทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความ
เชี่ยวชาญมากขึ้น
คำ�สำ�คัญ: แนวทางในการปฏิบัติงาน, การเงินและบัญชี, คณะศึกษาศาสตร์
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Abstract

The purposes of this research were to study Guidelines of Operational Finance and
Accounting at the Faculty of Education, Mahasarakham University. The sample group used for
data collection consisted of government officials, university staff, 97 temporary staff experts
selected by purposive sampling using Krejcie and Morgan’s ready-made tables.
The instrument used for data collection was a questionnaire about financial and
accounting operational problems. It had a reliability of 0.93. Data were analyzed using
frequency, percentage, mean and standard deviation. The following results were found.
1. Operational finance and accounting, overall and in each aspect, were considered as
high level. Considering each aspect. First, for receiving money, the faculty always makes out
a receipt correctly based on the genre of received money. Second, payment authorized by the
faculty is controlled, and requires official approval according to government rules and regulation.
Third, withdrawal. The faculty always screens for correctness all documents related to
withdrawal. Fourth, money storage. The faculty always delivers the daily surplus to the council.
Fifth, accounting records. The faculty operated a controlled-money register according to
regulations and guidelines of the institution. Lastly, providing reports. The faculty always
provides financial reports which were always updating the surplus.
2. Guidelines for operational finance and accounting at the faculty of education,
Mahasarakham University were explored. First, it is recommended to provide a guidebook
for operational finance and accounting in each aspect. Second, a flow chart should be provided
to display the operation of each aspect so that the educational personnel could better
understand the information together. Finally, there should be seminars or review sessions
about the operation in order to promote expertise.
Keywords: Guidelines of Operational, Finance and Accounting, Faculty of Education

บทนำ�

งานการเงินและบัญชีเป็นงานที่มีความ
สัมพันธ์กบั ทุกๆ ส่วนของการดำ�เนินงาน และการ
จัดกิจกรรมของหน่วยงานทุกหน่วยงาน เพราะ
การดำ�เนินงานต้องมีงบประมาณในการขับ เคลือ่ น
ให้กิจกรรมนั้นสำ�เร็จ อย่างเช่น การจัดโครงการ
มีขั้นตอนตั้งแต่การเขียนโครงการ การขออนุมัติ
จัดโครงการและของบประมาณ และรวมไปถึง
การเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อโครงการเสร็จสิ้น ทุก
กระบวนการ ล้วน สัมพันธ์กับงานการเงินทั้งสิ้น
ทั้งนี้ยังรวมถึงการเดินทางไปราชการ เพื่อพัฒนา

ศักยภาพของตนเอง หรือเป็นการเดินทางที่มี
ภารกิจต่างๆ ก็ย่อมสัมพันธ์กับงานการเงินตั้งแต่
การขออนุมัติเดินทางและการเบิกจ่าย การกัน
เงิน การยืมเงิน และการรายงานการเดินทางไป
ราชการ แม้กระทั้ง ในการประชุมเพื่อดำ�เนินงาน
ต่างๆ ยังต้องมีการเบิกจ่ายค่ารับรองและพิธีการ
เพื่อให้การประชุมนั้นสำ�เร็จ และลุล่วงไปด้วยดี
ฉะนั้นแล้วแสดงให้เห็นว่า งานการเงินเป็นงาน
ที่ต้องมีการติดต่อ ประสานงาน และสัมพันธ์กับ
ทุกๆ กิจกรรมที่จัดขึ้นในหน่วยงานเพื่อให้งาน
ทุ ก อย่ า งดำ � เนิ น ไปได้ การทำ � งานที่ มี ก ารช่ ว ย
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เหลือกัน และรวมถึงการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นร่วม
กันจะส่งผลให้มีความสุขในการทำ�งานกับทุกๆ
ฝ่าย งานการเงินและบัญชี จัดเป็นงานสนับสนุนที่
สำ�คัญของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนงานหรือนโยบายทีก่ �ำ หนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน
ด้านต่างๆ ได้ (เกสร อินทนะนก, http://www2.
tsu.ac.th/health_sci/page3.php?ids=580&mid
=131&seid=534)
บุ ค ลากรในคณะมี ทั้ ง สายวิ ช าการและ
สายสนับสนุน ซึ่งทุกคนมีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ต่างกันไปตามบริบทของตัวเองซึ่งไม่ได้มีการ
เบิกเงินทุกวัน นานๆ ครั้งถึงมีการเบิกเงิน จาก
ขั้นตอน กระบวนการ และกฎระเบียบต่างๆ มี
มากมาย ทำ � ให้ เ กิ ด ความผิ ด พลาด เกิ ด ความ
เข้ า ใจไม่ ต รงกั น ระหว่ า งผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารและผู้ รั บ
บริการ ผู้วิจัยในฐานะที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่ง
นั ก วิ ช าการเงิ น และบั ญ ชี จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะ
ศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานด้านต่างๆ และนำ�ไปพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางในการปฏิ บั ติ
งานด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กรอบแนวคิดในการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัย โดยประยุกต์
จากระบบการควบคุ ม เงิ น ทดรองราชการ
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม (กองคลังและพัสดุ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554: 28) คือ การ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี 1. การรับเงิน,
2. การจ่ายเงิน, 3. การเบิกเงิน, 4. การเก็บรักษา
เงิน 5. การบันทึกบัญชี, 6. การจัดทำ�รายงาน

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ในขัน้ ตอนของการสร้างและพัฒนาเครือ่ ง
มือ ผู้วิจัยได้ดำ�เนินงานตามลำ�ดับดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตำ�รา และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
เงิ น และบั ญ ชี อี ก ทั้ ง ได้ ทำ � การปรึ ก ษา และขอ
คำ�แนะนำ�จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นแนวทางใน
การกำ � หนดกรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย และสร้ า ง
แบบสอบถาม
2. วิ เ คราะห์ ป ระเด็ น ที่ สำ � คั ญ เกี่ ย วกั บ
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. สร้ า งแบบสอบถามให้ ค รอบคลุ ม
แนวคิดเกีย่ วกับแนวทางในการปฏิบตั งิ านด้านการ
เงินและบัญชีเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดโดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็น 3 ตอน โดย ตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม จำ � นวน 2 ข้ อ
ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ ประเภท
ของบุคลากร และ ประสบการณ์ในการทำ�งาน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านด้าน
การเงินและบัญชีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จำ�นวน 24 ข้อ ลักษณะแบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
และตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิดเพื่อ
เสนอแนะแนวทางในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการ
เงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
4. นำ�แบบสอบถาม ทีส่ ร้างขึน้ ตามกรอบ
แนวคิดแล้วนำ�เสนอพี่เลี้ยงนักวิจัยเพื่อพิจารณา
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ความเหมาะสม ความถูกต้องของการใช้ภาษา
และครอบคลุ ม เนื้ อ หาของการวิ จั ย แล้ ว นำ � มา
ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
5. ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแบบสอบถามตาม
ที่ พี่ เ ลี้ ย งนั ก วิ จั ย แนะนำ � แล้ ว นำ � เสนอต่ อ
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและ
ครอบคลุ ม เนื้ อ หาของการวิ จั ย ซึ่ ง ประกอบ
ด้ ว ยอาจารย์ ป ระจำ � สาขาบริ ห ารการศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำ�นวน 1 ท่าน อาจารย์
ประจำ�สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำ�นวน 1 ท่าน และ
ผู้มีประสบการณ์ในการทำ�งานด้านการเงินและ
บัญชีระดับหัวหน้ากลุ่มงานระดับคณะ จำ�นวน 1
ท่าน
6. นำ�แบบสอบถามฉบับร่างที่ผ่านการ
พิจารณาจากพี่เลี้ยงนักวิจัยแล้วให้ผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้อง
ของข้อคำ�ถาม โดยใช้เทคนิค IOC (Index of
Item-Objective Congruence) (สมบัติ ท้ายเรือคำ�,
2553) โดยคัดเลือกข้อคำ�ถามที่มีค่าดัชนีความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป ซึ่งผลการประเมินค่า
IOC ของผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.601.00 ทุกข้อ
7. ผู้ วิ จั ย นำ � แบบสอบถามที่ ผ่ า นการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงจากผู้เชี่ยวชาญมาให้
พี่เลี้ยงนักวิจัยตรวจสอบอีกครั้ง และเมื่อทำ�การ
ปรับปรุงแก้ไขแล้ว นำ�ไปทดลองใช้ (Try out) กับ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน และหาค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหา
ค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟา(AlphaCo-efficient) ตามวิธี
ของ (Cronbach) ได้คา่ ความเชือ่ มัน่ ของแบบสอบ
ถาม เท่ากับ 0.93
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6. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำ�เสนอพี่เลี้ยงนักวิจัย พิจารณา
อีกครั้งเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
7. จั ด ทำ � แบบสอบถามฉบั บ สมบู ร ณ์
เพื่อนำ�ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
ใช้สถิติดังนี้
1.1 การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity)
ของแบบสอบถามโดยใช้ สู ต รดั ช นี ค่ า ความ
สอดคล้อง IOC (สมบัติ ท้ายเรือคำ�, 2553: 79)
1.2 สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
การหาค่ า ความเชื่ อ มั่ น ของแบบสอบถาม
(Reliability) โดยใช้ ค่ า สั ม ประสิ ท ธ์ แ อลฟา
(Alpha Coefficient) ตามวิธีของ Cronbach
2. สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้สถิติ
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
2.1 ร้อยละ (Percentage)
2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)
3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)

ผลการวิจัย

ผลการวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้
1. สภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและ
บัญชี โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการ
จ่ายเงิน การเบิกเงิน การจัดทำ�รายงาน รองลงมา
ได้แก่ ด้านการบันทึกบัญชี และด้านการรับเงิน
โดยแยกเป็นรายด้านได้ดังนี้ ดังตาราง 1
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ตาราง 1 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. ด้านการรับเงิน

4.05

0.64

มาก

2. การจ่ายเงิน

4.23

0.56

มาก

3. การเบิกเงิน

4.23

0.55

มาก

4. การเก็บรักษาเงิน

3.98

0.78

มาก

5. การบันทึกบัญชี

4.16

0.61

มาก

6. การจัดทำ�รายงาน

4.23

0.61

มาก

4.15

0.53

มาก

โดยรวม

จากตาราง 1 พบว่า สภาพการปฏิบัติ
งานด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( =4.15, S.D.=0.53) โดยสภาพการปฏิบัติ
งานด้านการจ่ายเงิน การเบิกเงิน และการจัดทำ�

รายงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.23, S.D.=.056
และ ( =4.23, S.D.=.00.61) รองลงมาได้แก่ ด้าน
การบันทึกบัญชี ( =4.16, S.D.=0.61) และด้าน
การรับเงิน ( =4.05, S.D.=0.64)

ตาราง 2 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการรับเงิน
สภาพการปฏิบัติงาน ด้านการรับเงิน

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. คณะมีขั้นตอนการรับเงินที่สะดวก และมีความคล่องตัวต่อการปฏิบัติ

4.06

0.89

มาก

2. คณะมีการออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามประเภทของเงินที่ได้รับ

4.18

0.74

มาก

3. คณะมีการกำ�หนดเวลาในการรับเงิน

3.86

0.84

มาก

4. คณะมีคณะกรรมการตรวจสอบการรับเงินถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับและ
คำ�สั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.12

0.74

มาก

โดยรวม

4.05

0.64

มาก

จากตาราง 2 พบว่า สภาพการปฏิบัติ
งานด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการรับเงิน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.05, S.D.=0.64)
โดยคณะมี ก ารออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น ถู ก ต้ อ ง
ตามประเภทของเงิ น ที่ ไ ด้ รั บ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สู ด

( =4.18, S.D.=0.74) รองลงมาได้แก่ คณะมี
คณะกรรมการ ตรวจสอบการรับเงินถูกต้องตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับและคำ�สั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
( =4.12, S.D.=0.74) และคณะมีขั้นตอนการรับ
เงินที่สะดวก และมีความคล่องตัวต่อการปฏิบัติ
( =4.06, S.D.=0.89)
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ตาราง 3 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการจ่ายเงิน
สภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจ่ายเงิน

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. คณะมีการแต่งตั้งผู้มีอำ�นาจในการจ่ายเงิน และขออนุมัติจ่ายเงินให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับและคำ�สั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.33

0.62

มาก

2. คณะมีการกำ�หนดสาระสำ�คัญองค์ประกอบสำ�คัญในหลักฐานการจ่ายเงิน

4.02

0.78

มาก

3. คณะมีหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

4.31

0.58

มาก

4. คณะมีการตรวจสอบตามระเบียบการเบิกจ่าย และสรุปการใช้จ่ายเงินให้ถูกต้อง
เป็นปัจจุบัน

4.25

0.67

มาก

โดยรวม

4.23

0.56

มาก

จากตาราง 3 พบว่า สภาพการปฏิบัติ
งานด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการจ่ายเงิน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.23, S.D.=0.56)
โดยคณะมีการแต่งตั้งผู้มีอำ�นาจในการจ่ายเงิน
และขออนุมัติจ่ายเงินให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับและคำ�สั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีค่าเฉลี่ย

สูงสุด ( =4.33, S.D.=0.62) รองลงมาได้แก่
คณะมีหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบ ( =4.31, S.D.=0.58) และคณะมีการ
ตรวจสอบตามระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ย และสรุ ป
การใช้จ่ายเงินให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ( =4.25,
S.D.=0.67)

ตาราง 4 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการเบิกเงิน
สภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเบิกเงิน

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. คณะมีการเบิกเงินถูกต้องตามแผนงบประมาณ รหัสงบประมาณของหน่วยงาน

4.22

0.70

มาก

2. คณะมีการเบิกเงินตามสิทธิในระหว่างปฏิบัติหน้าที่

4.22

0.65

มาก

3. คณะมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของหลักฐานในการเบิกเงิน

4.39

0.64

มาก

4. คณะมีการกำ�หนดเวลาในการเบิกเงิน

4.10

0.76

มาก

4.23

0.55

มาก

โดยรวม

จากตาราง 4 พบว่า สภาพการปฏิบัติ
งานด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการเบิกเงิน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.23, S.D.=0.56)
โดยคณะมีการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน
ของหลั ก ฐานในการเบิ ก เงิ น มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด

( =4.39, S.D.=0.64) รองลงมาได้ แ ก่ คณะ
มีการเบิกเงินถูกต้องตามแผนงบประมาณ รหัส
งบประมาณของหน่วยงาน และคณะมีการเบิก
เงินตามสิทธิในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ( =4.22,
S.D.=0.65) และคณะมีการกำ�หนดเวลาในการ
เบิกเงิน ( =4.10, S.D.=0.76)

108 : [Sarakham Journal : Volume 13 Issue 1 January-June 2022]
ตาราง 5 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการเบิกเก็บรักษาเงิน
สภาพการปฏิบัติงาน ด้านการเก็บรักษาเงิน

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. คณะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ

4.15

0.78

มาก

2. คณะมีการส่งมอบเงินคงเหลือประจำ�วันแก่คณะกรรมการทุกครั้ง

3.95

0.86

มาก

3. คณะมีการจัดทำ�รายงานเงินคงเหลือประจำ�วันเป็นปัจจุบัน

3.95

0.91

มาก

4. คณะมีการนําเงินและเอกสารแทนตัวเงินเก็บในตูนิรภัย

3.87

0.99

มาก

3.98

0.78

มาก

โดยรวม

จากตาราง 5 พบว่า สภาพการปฏิบัติ
งานด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการเก็บรักษาเงิน
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =3.98, S.D.=0.78)
โดยคณะมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
ที่ถูกต้องตามกฎ ระเบียบ ( =4.15, S.D.=0.78)

รองลงมาคณะมีการจัดทำ�รายงานเงินคงเหลือ
ประจำ�วันเป็นปัจจุบัน คณะมีการส่งมอบเงินคง
เหลื อ ประจำ � วั น แก่ ค ณะกรรมการทุ ก ครั้ ง และ
คณะมีการจัดทำ�รายงานเงินคงเหลือประจำ�วัน
เป็นปัจจุบัน ( =3.95, S.D.=0.91 และ =3.95,
S.D.=0.86)

ตาราง 6 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการบันทึกบัญชี
สภาพการปฏิบัติงาน ด้านการบันทึกบัญชี

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. คณะมีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

4.19

0.75

มาก

2. คณะมีการจัดทำ�ทะเบียนคุมทางการเงินตามระเบียบและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน

4.25

0.61

มาก

3. คณะมีการนำ�เสนอรายการทางการเงินเพื่อประโยชน์ของหน่วยงาน

4.14

0.76

มาก

4. คณะมีการเก็บรวบรวม บันทึก จำ�แนก ประเภทหลักฐานทางการเงิน

4.07

0.83

มาก

4.16

0.61

มาก

โดยรวม

จากตาราง 6 พบว่า สภาพการปฏิบัติ
งานด้านการเงินและบัญชีดา้ นการบันทึกบัญชี ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.16, S.D.=0.61)
โดยคณะมีการจัดทำ�ทะเบียนคุมทางการเงินตาม
ระเบียบและแนวปฏิบัติของหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก ( =4.25, S.D.=0.61) รองลงมา
ได้แก่ คณะมีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน ( =4.19, S.D.=0.75) และคณะมีการ
นำ�เสนอรายการทางการเงินเพื่อประโยชน์ของ
หน่วยงาน ( =4.14, S.D.=0.76)
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ตาราง 7 ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ สภาพการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการจัดทำ�รายงาน
สภาพการปฏิบัติงาน ด้านการจัดทำ�รายงาน

S.D.

ระดับความคิดเห็น

1. คณะมีการจัดทำ�รายงานเงินคงเหลือเป็นปัจจุบัน

4.29

0.72

มาก

2. คณะมีการรายงานค่าใช้จ่ายประจำ�เดือน

4.21

0.68

มาก

3. คณะมีการจัดทำ�งบการเงินเพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงาน

4.25

0.69

มาก

4. คณะมีการจัดทำ�รายงานทางการเงินที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

4.18

0.65

มาก

4.23

0.61

มาก

โดยรวม

จากตาราง 10 พบว่า สภาพการปฏิบัติ
งานด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี ค ณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการจัดทำ�รายงาน
ในภาพรวมในระดับมาก ( =4.23, S.D.=0.61)
โดยคณะมี ก ารจั ด ทำ � รายงานเงิ น คงเหลื อ เป็ น
ปั จ จุ บั น มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ใ นระดั บ มาก ( =4.29,
S.D.=0.72) รองลงมาได้แก่ คณะมีการจัดทำ�งบ
การเงิ น เพื่ อ ประโยชน์ ต่ อ หน่ ว ยงาน ( =4.25,
S.D.=0.69) และคณะมี ก ารรายงานค่ า ใช้ จ่ า ย

ประจำ�เดือน ( =4.21, S.D.=0.68)
2. แนวทางในการปฏิบตั งิ านด้านการเงิน
และบัญชี ควรจัดทำ�คู่มือแนวทางในการปฏิบัติ
งานด้านการเงินและบัญชีในแต่ละด้าน รองลงมา
ควรมี Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละ
ด้านแจ้งให้บุคลากรรับทราบร่วมกัน และควรมี
การอบรมหรือทบทวนเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านเพือ่
ให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขึ้น ดังตาราง 8

ตาราง 8 ความถี่ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ความถี่

ร้อยละ

1. ควรจัดทำ�คู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในแต่ละด้าน

12

26.62

2. ควรมีแผนหาหรือเพิ่มงบประมาณให้กับคณะที่เป็นรูปธรรมและเป็นไปได้ หลายช่องทาง

3

6.67

3. ควรนำ�ระบบ e-banking หรือ application ต่างๆ เข้ามาใช้งานให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวกทั้งผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการ

2

4.44

4. ควรมีการจัดอบรมบุคลากรเกี่ยวระเบียบการเบิกจ่ายทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน

5

11.11

5. ควรมี Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงานแต่ละด้านแจ้งให้บุคลากรรับทราบร่วมกัน

7

15.56

6. ควรมีปฏิทินการดำ�เนินงานแจ้งให้บุคลากรรับทราบร่วมกัน

1

2.22

7. ควรนำ�เสนองบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายแจ้งให้บุคลากรได้รับทราบ
ทุกคน เพื่อจะได้ตระหนักร่วมกัน

3

6.67

8. ควรมีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเอกสารทางการเงินแจ้งให้บุคลากรรับราบ

4

8.89
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ตาราง 8 ความถี่ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ต่อ)
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี

ความถี่

ร้อยละ

9. การตรวจสอบเอกสาร ควรจะเบ็ดเสร็จในขั้นตอนเดียว

1

2.22

10. การเบิกจ่ายเงินโดยการให้ลงชือ่ ในใบสำ�คัญรับเงินก่อนทีจ่ ะได้เงินเป็นความเสีย่ ง เช่น กรณีการสอบวิทยานิพนธ์
ควรหาแนวทางในการแก้ไข

1

2.22

11. ควรมีการอบรมหรือทบทวนเกี่ยวกับระเบียบ ข้อปฏิบัติทางการเงินเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญมากขั้น

6

13.33

45

100.00

โดยรวม

อภิปรายผล

การศึกษาแนวทางในการปฏิบตั งิ านด้าน
การเงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามเป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิด
เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
เงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้
1. บุคลากรมีความคิดเห็นเกีย่ วกับสภาพ
การปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากงานการเงินและบัญชีจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ทฤษฎี ข องชารี มณี ศ รี (2527),
หวน พินธุพันธ์ (2528), พิทักษ์ ตันประเสริฐ
(2537), มานิ ต ย์ โสดาจั น ทร์ (2539) สมนึ ก
เอือ้ จิระพงษ์พนั ธ์ (2536) กล่าวว่า การบริหารด้าน
การเงินเป็นการบริหารทีอ่ ยูใ่ นกรอบมากกว่าด้าน
อืน่ เพราะการเงินต้องอ้างอิงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การบริหารการเงินที่อยู่นอกกรอบย่อม หมายถึง
ความบกพร่องเสียชื่อเสียง หรืออาจถูกลงโทษ
ทางวินัยได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของเกสร
อินทนะนก (http://www2.tsu.ac.th/health_sci/
page3.php?ids=580&mid=131&seid=534)
กล่าวว่า งานการเงินและบัญชีเป็นงานให้บริการ
และเป็นงานทีจ่ ะต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบกฎหมาย
ข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ จำ � เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง

จะต้องศึกษาระเบียบวิธปี ฏิบตั แิ ละนำ�ไปปฏิบตั ใิ ห้
ถูกต้อง เกิดประโยชน์สงู สุดแก่หน่วยงานตลอดจน
มี ก ารจั ด การเกี่ ย วกั บ การรั บ และจ่ า ยเงิ น ของ
หน่วยงาน อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลัก
การทางเศรษฐศาสตร์ หลักทางการบริหาร และ
รวมทั้งหลักการคลังทั่วไป งานการเงินและบัญชี
นับว่าเป็นงานที่สำ�คัญที่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องศึกษาหาความรูใ้ ห้มากหากไม่สนใจแล้วจะ
เกิดปัญหาขึ้นมากมาย และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของพัชราภรณ์ สิงหรา ณ อยุธยา (2556: 75)
ได้ศกึ ษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหาร
งาน การเงิ น และสิ น ทรั พ ย์ ข องสถานศึ ก ษาใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พบว่า
งานการเงินและสินทรัพย์ในสถาน ศึกษาเป็นงาน
ทีม่ คี วามสำ�คัญ ทีจ่ �ำ เป็นจะต้องมีกระบวนการและ
แนวปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยคำ�นึงถึงกฎหมาย แนว
ปฏิบัติ ตลอดจนระเบียบที่เกี่ยวข้อง จะเห็นได้ว่า
งานการเงินและสินทรัพย์เป็นภารกิจที่สำ�คัญที่
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ที่
ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบจำ�เป็นต้องมีความรู้
ความสามารถ และทักษะการดำ�เนินการ โดยสรุป
งานการเงินและสินทรัพย์เป็นงานที่มีความสำ�คัญ
ต่อกิจกรรมของสถานศึกษา ถ้าผู้ที่เกี่ยวข้องได้
รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดย
ใช้กระบวนการและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องแล้ว ย่อม
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน
ศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

[วารสารสาระคาม : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565] :

2. แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
เงินและบัญชี พบว่า ควรจัดทำ�คู่มือแนวทางใน
การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีในแต่ละด้าน
รองลงมา ควรมี Flowchart ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน
แต่ละด้านแจ้งให้บุคลากรรับทราบร่วมกัน และ
ควรมีการอบรมหรือทบทวนเกี่ยวกับการปฏิบัติ
งาน เพือ่ ให้เกิดความเชีย่ วชาญมากขึน้ ทัง้ นีเ้ นือ่ ง
มาจาก บุคลากรในคณะมีทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่แตกต่างกัน อีกทั้ง
ประสบการณ์ในการทำ�งานทีต่ า่ งกัน ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของสุรีย์พร เฮงฮะ (2550) ได้ศึกษา
ระดับปัญหาและเปรียบเทียบปัญหาการปฏิบัติ
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาระยอง เขต 1 ผลการ
วิจัยโดยรวมอยู่ในระดับน้อย จึงมีแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาการปฏิบตั งิ านการเงิน บัญชี และพัสดุ
คือให้มีการจัดประชุมอบรม สัมมนาเจ้าหน้าที่
การเงิน บัญชีและพัสดุให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ระเบียบต่างๆ รวมทั้งเทคนิคในการปฏิบัติงาน
ให้มีการจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อทราบงบ
ประมาณรายจ่ายล่วงหน้าทุกปี ให้มีการนำ�ระบบ
สำ�นักงานอัตโนมัติมาใช้ในการบริหารงานพัสดุ
ให้มีการตรวจสอบวัสดุคงเหลือให้ตรงตามบัญชี
ทุกสัปดาห์ และลงบัญชีหรือลงทะเบียนพัสดุให้
เป็นปัจจุบัน ให้จัดตั้งงบประมาณซ่อมบำ �รุงให้
เพียงพอ เจ้าหน้าที่ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจ
ด้านการจำ�หน่ายพัสดุ รวมทั้งทักษะในการแปร
สภาพพัสดุที่ชำ�รุดเพื่อนำ�มาใช้ใหม่ด้วย

ข้อเสนอแนะ
ไปใช้

1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัย

1.1 ควรนำ�ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ปฏิบัติงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดเป็น
รูปธรรม และเห็นผลที่จัดเจนยิ่งขึ้น
1.2 ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการจั ด การ
ความรู้ (KM) หรือ Best Practice เพื่อเป็นการ
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กำ�กับติดตาม ที่เป็นรูปธรรม และเห็นผลที่จัดเจน
ยิ่งขึ้น
2. ข้ อ เสนอแนะในการทำ � วิ จั ย ครั้ ง
ต่อไป
2.1 ควรนำ�แนวทางในการปฏิบตั งิ านด้าน
การเงินและบัญชี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ไปพัฒนาต่อ เพื่อเป็นการกำ�กับ
ติดตามผลการดำ�เนินงาน แก้ไข ปรังปรุงให้เป็น
รูปธรรม ชัดเจน เช่น การพัฒนาคู่มือการปฏิบัติ
งาน
2.2 ควรศึกษาความพึงพอใจของผู้รับ
บริการ ทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั งิ านด้านการเงินและบัญชี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2.3 ควรศึกษาสมรรถนะของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้ า นการเงิ น และบั ญ ชี คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาและปรับปรุงทรัพยากรให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้อง
2.4 ควรศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ขวั ญ
และกำ � ลั ง ใจ ในการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการเงิ น
และบั ญ ชี คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม

กิตติกรรมประกาศ

การวิ จั ย ฉบั บ นี้ สำ � เร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยดี
ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ให้การสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจยั งบประมาณเงินรายได้ ประจำ�
ปี 2561 ผู้วิจัยขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้
ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.สุวัฒน์ จุลสุวรรณ์ รองคณบดี คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ให้กำ�ลังใจ
และให้คำ�แนะนำ�ที่ดี จนกระทั่งรายงานการวิจัย
ฉบับนี้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดี
ขอขอบพระคุ ณ รองศาสตราจารย์
ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศริ สิ ริ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสอี อ่ น ผูอ้ �ำ นวย
การศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่นวัตกรรม
ทางการศึกษา นางสาวพิลาสลักษณ์ เขียวน้ำ�ชุม
หั ว หน้ า งานการเงิ น และบั ญ ชี ที่ ก รุ ณ าเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
อีกทั้งยังกรุณาให้คำ�ปรึกษา คำ�แนะนำ�อย่างดียิ่ง
และเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือในการวิจัยจนสำ�เร็จ
ขอขอบคุณ คณาจารย์คลีนิควิจัย และ

บุ ค ลากร คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ทุกท่าน ที่สนับสนุนและให้ความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลตลอดระยะเวลา
การทำ�วิจัย และเป็นกำ�ลังใจในการทำ�วิจัยฉบับนี้
จนสำ�เร็จได้ด้วยดี
คุ ณ ค่ า และประโยชน์ จ ากการทำ � วิ จั ย
ฉบั บ นี้ ขอมอบเป็ น เครื่ อ งบู ช าบุ พ การี แ ละ
บูรพาจารย์ทุกท่าน
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