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บทคัดยอ
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษา
สภาพการปฏบิตังิานและความพึงพอใจในการใหบริการของ
ฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
และเพื่อกําหนดขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ กลุมตวัอยาง ทีใ่ชในการวิจยั คร้ังนี ้ผูวจิยั
ไดกาํหนดการสุมตวัอยางจากจาํนวนประชากรของกลุมเปา
หมาย การกําหนดขนาดของกลุมตวัอยางจะกําหนด โดยยดึ
เกณฑจากตาราง Krejcie and Morgan (ทองใบ สุดชารี,
2548: 51) เปนเกณฑขั้นตํ่า จํานวน 364 คน วิธีการ
สุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling)
 ผลการวิจัยพบวา สภาพการปฏิบัติงานของ
ฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
โดยภาพรวมอยูในระดบัมาก (x=3.52) ดานทีม่คีะแนนมาก
ที่สุด คือ งานรับรายไดคาบํารุงการศึกษา (x=3.57) อยูใน
ระดับมาก รองลงมา คอื งานเบิกจายคาตอบแทน คาใชสอย 
(x=3.52) อยูในระดับมาก และลําดับสุดทาย คือ งานรับ
รายไดอื่น (x=3.48) อยูในระดับปานกลาง
  ความพึงพอใจในการบรกิารของฝายการเงนิและ

บัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ พบวาโดยรวมมี
คาเฉล่ีย เทากับ 4.11 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.77 และระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานท่ีมี

คะแนนมากที่สุด คือ สภาพแวดลอมของการบริการ มีคา
เฉลี่ย เทากับ 4.41 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.80 ระดับการปฏิบตัอิยูในระดบัมาก รองลงมา คอื ผูทีใ่ห
บรกิาร มคีาเฉลีย่ เทากบั 4.35 และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
เทากับ 0.72 ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และลําดับ

สดุทาย คอื การแนะนาํบรกิาร มคีาเฉลีย่ เทากับ 3.82 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.91 ระดับการปฏิบัติอยู
ในระดับมาก

 ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการปฏิบัติ
งานของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรีสะเกษ คือ ฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษจะตองเนนใหเปนงานบริการอยางจริงใจ 
ไมคิดวาหนวยงานตนเองเปนหนวยงานสังกัดของรัฐถือ
วาเปนหนวยที่ใหบริการโดยท่ัวไป การใหบริการเนน
ความเขาใจผูบริการเปนหลัก 

คําสําคัญ:  การเงินและบัญชี, มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรีสะเกษ

Abstract
  The purposes of this research aim to 
study the operation condition and satisfaction of 
service in fi nancial and accounting department of 
Sisaket Rajabhat University, and aim to defi ne the 
suggestion of policy for improving fi nancial and 
accounting department of Sisaket Rajabhat Univer-
sity. The sample group of this study comes from 
randomizing target group. The size of this study 

followed the table of Krejcie and Morgan (Tongbai 
Sudcharee, 2005: 51) as the least standard: they 
are 364 people. The simple random sampling is 
used for this research.

 The result shows that:
  Operation condition of fi nancial and 
accounting department of Sisaket Rajabhat 

University for the whole, it is in high level (3.52). 
The highest issue is gaining fee of study (3.57), 
the second is disbursement of compensation (in 
high level = 3.52), and the last is other income in 
middle level (3.48) respectively.
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  The satisfaction of service of fi nancial 
and accounting department of Sisaket Rajabhat 
University, author found that the whole average is 
4.11 and standard deviation is 0.77. Operation is in 
high level. The highest level is service environment 
(4.41), and standard deviation is 0.80 (also in high 
level). The second is offi cer (average = 4.35), and 
standard deviation is 0.72 (in high level). And, the 
last is advice giving (average = 3.82), and standard 
deviation is 0.91 (in high level).
  The suggestion of policy for improving 
fi nancial and accounting department of Sisaket 
Rajabhat University is that this department has 
to emphasize on service wholeheartedly without 
the thinking that this department is just an offi ce 
of university.

Keyword: The fi nancial and accounting, Sisaket 
Rajabhat University

ที่มาและความสําคัญของปญหา
   งานการเงนิและบญัช ีนบัวาเปนงานทีม่คีวามสาํคญั

และจาํเปนทีผู่บริหารและผูปฏบิตังิานจะตองศกึษาหาความ
รูใหมาก หากไมสนใจแลวจะเกิดปญหาข้ึนลกัษณะปฏิกริยิา
ลูกโซ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2535) อธิบายวา 
งานการเงินหมายถึง งานท่ีเกี่ยวกับการเงิน การนําสง และ
การตรวจสอบการเงินทุกชนิดของสวนราชการตามวิธีการ
ที่กฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการกําหนดไว 

และงานบัญชีหมายถึง การบันทึกรายการเงินในทะเบียน
บัญชีตาง ๆ และเอกสารหลักฐานท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการ
เก็บรักษาสมุดบัญชีทะเบียนเอกสารการเงิน หนวยตรวจ

สอบภายในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(2552: 1) กลาววา งานการเงินการบัญชีตองปรับเปลี่ยน
ไปตามแนวปฏิบัติและระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง

ตามที่กรมบัญชีกลาง กําหนด และเนื่องจากเปนระบบใหม
ที่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานคอนขางซับซอน ในระยะแรก 
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังไมเขาใจขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ
งานชัดเจน ทําใหผลการตรวจสอบ การเงินการบัญชีที่ผาน
มาพบวาสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาบางแหงยงัมีการแบง
แยกหนาทีง่าน ไมเหมาะสมและเอ้ือใหมกีารควบคมุทีร่ดักมุ 
ผูปฏิบัติงานไมตระหนักถึงความสําคัญดานความ ถูกตอง
และครบถวนของขอมูล ขาดกระบวนการสอบทานความ
ถกูตอง ซึง่อาจสงผลใหเกดิความเส่ียง เชน การบันทกึขอมลู
เขาระบบไมถกูตอง ครบถวนและไมตรงเวลา ไมมีหลักฐาน

ในการบันทึก ขอมูลเขาระบบ เปนตน 
 ดงันัน้ ผูวจิยัในฐานะเปนบุคลากรทีป่ฏบิตังิานการ
เงินและบัญชีมานาน จึงมีความสนใจอยากจะพัฒนางาน
การเงนิและบญัชขีองมหาวทิยาลยัราชภฎัศรสีะเกษ จงึไดมี
แนวคิดในการทําการวิจัย เรื่องการพัฒนางานการเงินและ
บัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ โดยมี 

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 
 1.  เพือ่ศกึษาสภาพการปฏบิตังิานของฝายการ
เงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
  2.  เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในการบริการของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ

 3. เพือ่กําหนดขอเสนอเชงินโยบายในการพฒันา
การปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ

สมมติฐานของการวิจัย
1.  ทัศนคติ เกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงาน

ของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรีสะเกษ ของกลุมที่รับบริการตาง ๆ ไมแตกตางกัน
  2.  ความพึงพอใจในการบริการของฝายการเงิน

และบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษของกลุมที่รับ
บริการตาง ๆ ไมแตกตางกัน
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
 1.  ทาํใหฝายการเงินและบัญชีของมหาวทิยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษไดทราบถึงสภาพการปฏิบัติงานของ
องคกรตนเองในทัศนคติของกลุมท่ีรับบริการตาง ๆ
  2. ทาํใหฝายการเงินและบัญชีของมหาวทิยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษไดทราบถึงความพึงพอใจในการบริการ
ของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรีสะเกษ
 3. ทาํใหฝายการเงินและบัญชีของมหาวทิยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษมีแนวทางในการกําหนดขอเสนอเชิง
นโยบายในการพัฒนาการปฏิบัติงานของฝายการเงินและ
บัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

นิยามศัพทที่เกี่ยวของกับการวิจัย
ทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ
 กลุมที่รับบริการ หมายถึง กลุมอาจารย กลุมเจา
หนาที่ กลุมนักศึกษา และกลุมอื่น ๆ

สภาพการปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ หมายถึง 
  1.  งานเบิกจายคาสาธารณูปโภค
  2.  งานเบกิจายคาตอบแทน คาใชสอย
  3.  งานเบกิจายคารายงานการเดนิทางไปราชการ
  4.  งานรับรายไดคาบํารุงการศึกษา
  5.  งานรับรายไดอื่น
  6.  งานตรวจสอบจัดซื้อจัดจางและชําระเงิน

รานคา
 ความพึงพอใจในการบรกิารของฝายการเงนิและ
บัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ หมายถึง

 1. ผลิตภัณฑบริการ
 2.  คาบริการ
 3. สถานท่ีใหบริการ
 4.  การแนะนําบริการ
 5.  ผูที่ใหบริการ

 6.  สภาพแวดลอมของการบริการ
 7.  กระบวนการการใหบริการ

ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากร ที่กําหนดในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 
ผูมารับบริการงานฝายการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ ประกอบดวย กลุมอาจารย จาํนวน 127 คน
กลุมเจาหนาที่ จํานวน 159 คน (ฝายบริหารงานบุคคล 
มหาวทิยาลยัราชภฎัศรสีะเกษ, 2555) และกลุมนักศกึษา 
จาํนวน 6,262 คน (สาํนกังานกองบรกิาร, 2554) รวมทัง้ส้ิน 
จํานวน 6,421 คน

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยได
กําหนดการสุมตัวอยางจากจํานวนประชากรของกลุมเปา
หมาย การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจะกําหนด โดย
ยึดเกณฑจากตาราง Krejcie and Morgan (ทองใบ สุด

ชารี, 2548: 51) เปนเกณฑขั้นตํ่า จํานวน 364 คน วิธีการ

สุมตัวอยางแบบอยางงาย (Simple Random Sampling) 
การเก็บรวมรวมขอมูล (Data Collection) 

 การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยได
ทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจก เครื่องมือ คือ 
แบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดในการศึกษาโดยแบงออก
เปน 4 สวนได แก 
 สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานทั่วไป 
 สวนที ่2 ขอมูลเกีย่วกบัสภาพการปฏบิตังิานของ
ฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
 สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการ

บริการของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรีสะเกษ
 สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม

การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis) 
 การวิเคราะหขอมูลครัง้นีผู้วจิยัไดใชการวิเคราะห
เนื้อหา (Content Analysis) ในสวนท่ีเปนขอเสนอแนะ
เพิม่เตมิ และไดใชสถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ในสวนที่เปนขอมูลเชิงปริมาณ และอธิบายในลักษณะ 
เชน คาเฉลีย่ สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน รอยละ ในการวเิคราะห
ขั้นพื้นฐาน 
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สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดนําขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดมาวิเคราะหผล โดยอาศัย
คาทางสถิติเพ่ือการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

สถิติเชิงพรรณา
 คาเฉล่ีย (Mean) โดยคํานวณจากสูตร

x = 
N
x   

โดยที่ x  แทน คาเฉลี่ย

 x  
แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด

 N  แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด
 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คํานวณจากสูตร 

S = 
N
xxi

2
)( 

 

โดยที่  S   คอื คาเบีย่งเบนมาตรฐานของกลุมตวัอยาง
    X

i
 คือ คาของขอมูลแตละตัว
x   คือ คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง

    N คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด
 รอยละ
วิธีหารอยละ หรือ เปอรเซ็นต (%)

 รอยละ = 
N

n 100
 

โดยที่  n แทน จํานวนท่ีของขอมูลในกรณีตาง ๆ
N แทน จํานวนขอมูลทั้งหมด

 (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ.2538: 73) 

สถิติเชิงอนุมาน
 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว เปนการ
เปรียบเทียบคาเฉล่ียระหวางประชากรหลาย ๆ กลุม โดย
เปนการจําแนกขอมูลแตละกลุมดวยคุณลักษณะที่สนใจ
เพียงคุณลักษณะเดียวท่ีเปนเง่ือนไขใหขอมูลแตกตางกัน 
เรียกวา กรรมวิธี หรือ ทรีทเมนต (Treatment)   

 ขอจาํกดัในการนาํขอมลูมาวเิคราะหความแปรปรวน
คือ
 - กลุมตัวอยางท่ีถกูสุมมาจากประชากรจะตอง
มีการแจกแจงปกติ 

 - ประชากรท่ีจะนาํมาวเิคราะหความแปรปรวน

ทั้งหมดจะตองเปนอิสระกัน 
 - ความแปรปรวนของประชากรแตละกลุม
ตองเทากัน
  โดยท่ีสมมติฐานหลักทีว่า คาเฉล่ียของประชากร
ทุกคาเทากัน ซึ่งสามารถต้ังสมมติฐานหลัก และรอง ไดคือ
  

0H :  b  ...321  

่  1H  : มีคาเฉล่ียของกลุมประชากรอยางนอย
หนึ่งคูที่มีความแตกตางกัน
 ขั้นตอนในการวิเคราะหความแปรปรวน
 ขั้นที่ 1  ตั้งสมมติฐานในการทดสอบ

0H :  b  ...321  

  1H : มีคาเฉลี่ยของกลุมประชากรอยางนอย
หนึ่งคูที่มีความแตกตางกัน
 ขั้นที่ 2 กําหนดคาสถิติที่จะใชทดสอบ คือ 
F - test

 ขั้นที่ 3 คํานวณคาสถิติในการทดสอบ คือ 
F

คํานวณ
 หรือ F

c
 โดยใชตารางที่ 1 ชวยในการวิเคราะห

ความแปรปรวนANOVA และหาคา F
c
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

ตารางท่ี 1 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวน ANOVA

แหลงที่มาความ

แปรปรวน

df ผลรวมกําลังสอง

(SS)

คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง 

(MS)

คาสถิติ

F-ratio

ระหวางกลุม b-1 SSb
MSb = 

1b
SSb

 

Fc=
MSe
MSb

ภายในกลุม N- b SSe = 

SST-SSb

MSe = 

)( bN
SSe


 

ผลรวม N-1 SST

เมื่อ  N = จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 b = จํานวนกลุมขอมูล
 SSb = ผลรวมกําลังสองของความแตกตาง ขอมูลระหวางกลุม

 SST = ผลรวมกําลังของความแตกตางขอมูลทั้งหมด   
22

11 )()( xxnxxnSSb bb �++�= 

 

22
11 )()( xxnxxnSSb bb    

                       
 


b

i

n

j
ij xxSST

i

1

2

1
)(  

                SSb-SST  SSe       

หรือ

 

 


b

i
i

n

j
ij xxSSe

i

1

2

1
)(  

  ขั้นที่ 4 กําหนดระดับนัยสําคัญ α เชน α = .01, .05 หรือ .10 
  ขั้นที่ 5 กําหนดคาวิกฤติจากตารางสถิติ เพื่อกําหนดขอบเขตวิกฤติ จาก ),1,( bNbF   
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

 ขัน้ที ่6 สรปุผลการวิเคราะหโดยการเปรียบเทียบ
คาสถิติที่คํานวณได (ในข้ันท่ี 3) กับคาจากตาราง (ในขั้นท่ี 
5) ดังนี้
   - ถาคาสถิติคํานวณ (F

c
) > คาวิกฤติ

จากตารางสถิติ ( ),1,( bNbF  )   ผลคือ ปฏิเสธ 0H

   - ถาคาสถิติคํานวณ (F
c
) < คาวิกฤติ

จากตารางสถิติ ( ),1,( bNbF  )  ผลคือ ยอมรับ 0H

(ประดิษฐ วงศสุวรรณ, 2551: 110-114)

การวัดและการประเมิน
  การประเมินระดับสภาพการปฏิบัติงาน และ
ความพึงพอใจในการบริการของฝายการเงินและบัญชีของ
มหาวทิยาลยัราชภฎัศรสีะเกษ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรคัตวิสิต 

เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีระดับการ
ประเมิน 5 ระดับ โดยใหความสําคัญดังนี้

 มากที่สุด ให 5  คะแนน
 มาก  ให 4  คะแนน
 ปานกลาง ให 3  คะแนน
 นอย  ให 2  คะแนน
 นอยที่สุด ให 1  คะแนน

 เกณฑในการประเมินระดับสภาพการปฏิบตังิาน 
และความพึงพอใจในการบริการของฝายการเงินและบัญชี

ของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ซึ่งกําหนดคาเฉล่ียดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535:162)
 คะแนน 1.00-1.49 หมายถึง นอยที่สุด 
 คะแนน 1.50-2.49 หมายถึง นอย
  คะแนน 2.50-3.49 หมายถึง ปานกลาง 

 คะแนน 3.50-4.49 หมายถึง มาก
 คะแนน 4.50-5.00 หมายถึง มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 สรุปผลการวิจัย
 จากการเก็บรวบรวมขอมูล พบวา สภาพ
การปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ
  จากกลุมตวัอยางทีใ่ชในการวิจยัจาํนวน 400 คน 
พบวา มีกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย 
มีจํานวน 208 คน หรือคิดเปนรอยละ 52.00 และเปน
เพศหญิง จํานวน 192 คน หรือคิดเปนรอยละ 48.00 โดย

สรุปผูใหขอมูลเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง เปนกลุมอาจารย 
จาํนวน 64 คน กลุมเจาหนาท่ี จาํนวน 48 คน กลุมนกัศกึษา 
จาํนวน 174 คน และกลุมอืน่ ๆ  จาํนวน 14 คน และผลการ
สอบถามสภาพการปฏิบตังิานของฝายการเงินและบญัชขีอง
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ไดผลดังนี้

ตารางท่ี 2  แสดงสภาพการปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

รายการ x SD แปลความหมาย

1.  งานเบิกจายคาสาธารณูปโภค 3.50 0.67 ปานกลาง

2. งานเบิกจายคาตอบแทน คาใชสอย 3.52 0.55 มาก

3. งานเบิกจายคารายงานการเดินทางไปราชการ 3.50 0.53 ปานกลาง

4. งานรับรายไดคาบํารุงการศึกษา 3.57 0.59 มาก

5. งานรับรายไดอื่น 3.48 0.63 ปานกลาง

6. งานตรวจสอบจัดซื้อจัดจางและชําระเงินรานคา 3.49 0.66 ปานกลาง

รวมเฉลี่ย 3.52 0.59 มาก
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วารสารวิชาการ (ปขมท.) ปที่ 2 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2556)

 สภาพการปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชี
ของมหาวทิยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยูในระดบั
มาก (x=3.52) ดานที่มีคะแนนมากท่ีสุด คือ งานรับรายได
คาบาํรงุการศกึษา (x=3.57) อยูในระดบัมาก รองลงมา คอื 
งานเบิกจายคาตอบแทน คาใชสอย (x=3.52) อยูในระดับ

มาก และลําดับสดุทาย คอื งานรับรายไดอืน่ (x=3.48) อยู
ในระดับปานกลาง
  สวนความพึงพอใจในการบริการของฝายการเงิน
และบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ไดผลดังนี้

ตารางท่ี 3  แสดงความพึงพอใจในการบริการของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

รายการ x SD แปลความหมาย

1. ผลิตภัณฑบริการ 4.32 0.78 มาก

2. คาบริการ 4.11 0.85 มาก

3. สถานที่ใหบริการ 3.87 0.72 มาก

4. การแนะนําบริการ 3.82 0.91 มาก

5. ผูที่ใหบริการ 4.35 0.72 มาก

6. สภาพแวดลอมของการบริการ 4.41 0.80 มาก

7. กระบวนการการใหบริการ 3.92 0.63 มาก

รวมเฉลี่ย 4.11 0.77 มาก

 จากตารางท่ี 3 แสดงผลการวิเคราะหความ
พึงพอใจในการบริการของฝายการเงินและบัญชีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ พบวาโดยรวมมีคาเฉล่ีย 
เทากบั 4.11 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากบั 0.77 และ
ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานท่ีมีคะแนนมาก
ที่สุด คือ สภาพแวดลอมของการบริการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 
4.41 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.80 ระดับการ

ปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูที่ใหบริการ มีคา
เฉลี่ย เทากับ 4.35 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เทากับ 
0.72 ระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และลําดับสุดทาย 

คือ การแนะนําบริการ มีคาเฉลี่ย เทากับ 3.82 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ 0.91 ระดับการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก

การทดสอบสมมติฐาน

ตารางที่ 4 การทดสอบระดับสภาพการปฏิบัติงานของ
ฝายการเงินและบัญชขีองมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรีสะเกษ จําแนกตามกลุมที่รับบริการตาง ๆ

 SS df MS F Sig.

ระหวางกลุม .049 5 .010 2.008 .077

ภายในกลุม 1.937 394 .005

Total 1.986 399

 จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวาคา Sig. จากการ
ทดสอบความเทากันของคาเฉล่ียระดับสภาพการปฏิบัติ

งานของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
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ศรีสะเกษ มีคาเทากับ 0.077 ซึ่งสูงวา .05 จึงสรุปไดวา 
ระดับความคิดเห็นระดับสภาพการปฏิบัติงานของ
ฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ 
จําแนกตามกลุมที่รับบริการตาง ๆ ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
  
ตารางท่ี 5 การทดสอบระดับความพึงพอใจในการบริการ

ของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ จําแนกตามกลุมท่ีรับบริการ
ตาง ๆ

 SS df MS F Sig.

ระหวางกลุม .004 4 .001 .207 .935

ภายในกลุม 1.982 395 .005

Total 1.986 399

  จากตารางที่ 5 จะเห็นไดวาคา Sig. จาก
การทดสอบความเทากันของคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ
ในการบริการของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ มคีาเทากบั 0.935 ซึง่สงูวา .05 จงึสรปุไดวา
ระดับความคิดเห็นระดับความพึงพอใจในการบริการ
ของฝายการเงินและบญัชขีองมหาวิทยาลยัราชภัฎศรสีะเกษ 

จําแนกตามกลุมที่รับบริการตาง ๆ ไมแตกตางกัน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05

อภิปรายผล
  สภาพการปฏิบัติงานของฝายการเงินและบัญชี
ของมหาวทิยาลยัราชภฎัศรีสะเกษ โดยภาพรวมอยูในระดบั
มาก ดานที่มีคะแนนมากท่ีสุด คือ งานรับรายไดคาบํารุง
การศึกษา อยูในระดับมาก รองลงมา คือ งานเบิกจาย

คาตอบแทน คาใชสอย อยูในระดับมาก และลําดับสุดทาย 
คือ งานรับรายไดอื่น อยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลอง
กับประไพพร บุตรแกว (2546: 116 - 119) ที่กลาววา
การพัฒนาการปฏิบัติงานการเงินการบัญชี หากเนนการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศภายใน จะทําใหการ

จดัทาํวธิกีารเขียนรายงานเดินทางไปราชการเปนระบบมาก
ขึน้ การเบิกวัสดใุหกบับคุลากรรวดเร็วถูกตองและลดขอขดั
แยงไดเปนอยางด ีเจาหนาทีก่ารเงนิ การบญัชมีคีวามสุขใน
การปฏิบตัหินาทีม่ากข้ึน และธีระ ศลิาโชติ (2548: งานวิจยั) 
ยงักลาววาการพัฒนาการดําเนนิงานการเงินดาน การเบิกจาย

โดยใชกลยทุธการประชมุเชงิปฏิบตักิาร และการศกึษาดงูาน 
ทาํใหกลุมเปาหมายมี ความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบเบิก
จายและการควบคุมตรวจสอบดานการเงินสามารถปฏิบัติ
งานไดเร็วขึ้น ผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
  ความพึงพอใจในการบรกิารของฝายการเงนิและ
บัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ พบวาโดยรวมอยู
ในระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก และดานท่ีมีคะแนน
มากท่ีสุด คือ สภาพแวดลอมของการบริการ อยูในระดับ
การปฏิบัติอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูที่ใหบริการ 
อยูในระดบัการปฏบิตัอิยูในระดบัมาก และลําดบัสุดทาย คอื 
การแนะนําบริการ มอียูในระดับการปฏิบตัอิยูในระดับมาก 
แตอยางไรก็ตาม อนงคนาฏ แกวไพฑูรย (วิทยานิพนธ, 
2554) ไดกลาวสมทบวา ปญหาและอุปสรรคในการใหการ
บริการประชาชนที่มาขอรับบริการยังไมเขาใจในขั้นตอน 
และเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ขาดการ
ประสานงาน สถานที่จอดรถไมเพียงพอ เจาหนาที่พูดจา

ไมไพเราะ เจาหนาทีไ่มกระตอืรือรนในการชวยเหลอื ตลอดจน
เจาหนาที่เลือกปฏิบัติ ผลที่ไดคือประชาชนที่มารับการ
บริการไมเกิดความประทับใจ แนวทางการปรับปรุงการ
ใหการบริการประชาชนของท่ีวาการอําเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค คือ เจาหนาที่ควรพัฒนาดานการบริการอยาง
มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานใหดยีิง่ขึน้ ควรมกีารอบรม

ดานคุณธรรมโดยนาํหลกัธรรมเขามาประยกุตใชโดยเฉพาะ
หลักสังคหวัตถุ ๔ อันไดแก ทาน ปยวาจา อัตถจริยาสมา
นัตตตา คือ โอบออมอารี วจีไพเราะ สงเคราะหประชาชน 

และวางตัวเหมาะสม มาใชในการพัฒนาเจาหนาที่รัฐ 
เพือ่มคีวามยดืหยุนในการใหบรกิาร รวมทัง้เนนการบรกิาร
ที่สามารถนํามาซ่ึง ความพึงพอใจแกผูรับการบริการและ
สงผลยอนกลับไปยังผูใหบริการ โดยทําใหประชาชน 
ผูรับบริการรูสึกวาประทับใจในการใหบริการ
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 ขอเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการปฏิบัติ
งานของฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
ศรีสะเกษ คือ ฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษจะตองเนนใหเปนงานบริการอยางจริงใจ 
ไมคิดวาหนวยงานตนเองเปนหนวยงานสังกัดของรัฐ
ถือวาเปนหนวยท่ีใหบริการโดยท่ัวไป การใหบริการเนน
ความเขาใจผูบริการเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับณิชากร 
คุปตยานนท (2544 : บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาความพึงพอใจ
ของผูเสียภาษีตอการใหบริการของสํานักงานสรรพากร
อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี พบวา การแตงกายและ
บุคลิกภาพของเจาหนาที่ การประชาสัมพันธใหทราบถึง
ขั้นตอนในการใหบริการตางๆ ความทันสมัยของขอมูล 
ความเทาเทียม ความม่ันคงนาเชื่อถือของอาคารสํานักงาน 
การใหบริการท่ีตรงตอเวลา จะทําใหผูรับบริการมีความ
พึงพอใจ ซึ่งยังสอดคลองกับงานวิจัยของพิมล เมฆสวัสดิ์ 
(2549 : 27) ที่วา การสงเสริมแนะนําบริการ ผูดําเนินการ
จะตองใหขอมูลขาวสารในเชิงบวกแก ผูรับบริการหรือ
ผูใชทั้งในดานคุณภาพการบริการ และภาพลักษณของการ
บริการ ผานทางสื่อตาง ๆ เพื่อใหผูรับบริการหรือผูใชไดนํา
ขอมูลเหลานี้ไปชวยประเมินเพื่อตัดสินใจซ้ือบริการตอไป 

ขอเสนอแนะในการวิจัย
 1. ฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ ควรสงเสริมและพัฒนาบุคลากรของฝาย 
ใหมีความพรอมในดานการใหบริการ และฝกใหบุคลากร
มีทักษะในดานการใหคําปรึกษา และตอบขอซักถามแก
ผูมาใชบริการ รวมท้ังฝาย ควรมีการประชมุภายในหนวยงาน

เพื่อวางแผนการดําเนินงานในการจัดประชุมแตละคร้ัง

โดยแจงใหบุคลากรของฝายฯ ทราบ 
 2.  ฝายการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ จะตองเตรียมเอกสารตางๆใหมีความ

เหมาะสมมากย่ิงขึ้น ทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจ และ
สามารถตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง

ขอเสนอแนะในการวิจัยในครั้งตอไป
 1.  ควรมีการศึกษารูปแบบการประชาสัมพันธ 
ใหหลากหลายทั้งนี้เพื่อจะใหเขาถึงความพึงพอใจของผูรับ
บริการ
 2.  ควรมีการศึกษาความตองการไดรบัการบริการ
จากผูรับบริการ และนําขอมูลเหลานั้นมาปรับระบบการ
ใหบริการ
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