1. ชื่อโครงการ : ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในระบบการเงินและบัญชีโรงพยาบาลดอยเต่า
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
2. ชื่อผู้ศึกษา

:
1. นางชมภูนุช ละเอียด นักวิชาการการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลดอยเต่า
2. นางสาวอรกัญญา ปัญถา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลดอยเต่า
3. นางสาวสวนีย ์ สุทายะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลดอยเต่า
4. นางสาวกชพร มูลอุด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลดอยเต่า

3. ข้ อมูลการติดต่อ :

เบอร์โทรศัพท์ 053-469128-9 ต่อ 103

4. ที่มาและความสาคัญของปัญหา
งานบริ การของโรงพยาบาลเป็ นงานหลักที่ สาคัญที่ สุด ของโรงพยาบาลที่ ให้ผรู้ ับบริ การได้รับบริ ก ารที่
ถูกต้อง รวดเร็ ว และประทับใจ ซึ่งประกอบด้วยงานบริ การรักษาพยาบาลผูป้ ่ วย งานบริ การส่ งต่อผูป้ ่ วย งาน
บริ การญาติและครอบครัวของผูป้ ่ วย งานบริ การส่ งเสริ มสุ ขภาพและป้ องกันโรค งานบริ การดูแลสุ ขาภิบาลและ
อนามัยสิ่ งแวดล้อม งานบริ การตรวจวินิจฉัยโรค งานบริ การด้านเภสัชกรรม งานบริ การด้านโภชนาการ งาน
บริ การฟื้ นฟูสภาพผูป้ ่ วย งานบริ การทันตกรรม งานบริ การด้านการวิจยั งานบริ การให้การศึกษาและฝึ กอบรม และ
งานบริ การอื่น ๆ ของโรงพยาบาล งานสนับสนุ น งานบริ การของโรงพยาบาลเป็ นงานที่ ช่ว ยสนับสนุ นและ
เอื้ออานวยให้ผปู้ ฏิบตั ิงานบริ การของโรงพยาบาลทางานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งประกอบด้วยงานสนับสนุ นงานบริ การ
ด้านคน ด้านสิ่ งของ ด้านเงิน ด้านวิชาการและเทคโนโลยี และงานสนับสนุ นงานบริ การโดยรวม งานพัฒนา
โรงพยาบาลเป็ นงานที่ช่วยให้งานของโรงพยาบาลเจริ ญก้าวหน้า ได้รับการยอมรับ และมีชื่อเสียง ซึ่งประกอบด้วย
งานวิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบนั ของงานบริ การ/โรงพยาบาล งานวางแผนพัฒนางานบริ การ/โรงพยาบาล งานนา
แผนพัฒนาไปดาเนิ นการ งานประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนพัฒนา งานนาผลที่ได้จากการดาเนิ นงานตาม
แผนพัฒนาไปใช้ประโยชน์ งานพัฒนารู ปแบบการดาเนินงานของงานโรงพยาบาล
ฝ่ ายงานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลเป็ นหนึ่งในงานงบประมาณของโรงพยาบาล ที่มีความสาคัญ โดย
มีภารกิจในการจัดทาบัญชีขอ้ มูล ค่าใช้จ่าย ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ และเงินโอน ต่าง ๆ ซึ่งต้องประสานกับฝ่ ายงาน และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องจึงอาจทาให้เกิดปั ญหาขึ้นมาได้ เนื่ องจากได้ติดต่อกับหลายหน่ วยงาน หลายฝ่ าย ดังนั้น
ข้อมูลที่ส่งมาทางการเงินและบัญชีอาจเกิดการคลาดเคลื่อนกันได้ ทาให้เกิดการผิดพลาดได้ง่าย การตรวจสอบ การ

บันทึกงานการเงินและบัญชีก็จะเกิดการล่าช้าได้ต่อการส่งงบเข้าจังหวัด จึงต้องมีแนวทางการแก้ไขปั ญหานี้ ข้ ึนมา
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ถกู ต้อง และรวดเร็ วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นเพื่อประสิ ทธิภาพในการดาเนิ นงานบัญชีที่ดี และวิธีการจัดทาบัญชีที่ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่
รับรองทัว่ ไป ผูว้ ิจยั จึ งสนใจศึกษาปั ญหาและแนวทางการแก้ไขในระบบการเงินและบัญชี โรงพยาบาลดอยเต่ า
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
5. วัตถุประสงค์ในการศึกษา
1. ศึกษาลักษณะการบันทึกงานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า
จังหวัดเชียงใหม่
2. ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขในระบบการเงินและบัญชีโรงพยาบาลดอยเต่า
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
3. ศึกษาและพัฒนาระบบการเงินและบัญชีให้ถกู ต้องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของระบบบัญชีกระทรวง
สาธารณสุข
6. ขอบเขตและระเบียบวิธกี ารศึกษา
6.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
เนื้ อหาที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การจัดทาระบบงานการเงิ นและบัญชี ของฝ่ ายงาน งบประมาณของ
โรงพยาบาลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ว่าการจัดทาระบบการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลดอยเต่า
เป็ นอย่างไร มีปัญหาหรื อไม่
6.2 ขอบเขตด้ านสถานทีก่ ารศึกษา
ผูว้ ิจยั ต้องการสารวจลักษณะการจัดทาระบบการเงินและบัญชีรวมทั้งปัญหาและแนวทางการแก้ไขใน
ระบบการเงินและบัญชีโรงพยาบาลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ จากบุคลากรในโรงพยาบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
6.3 ขอบเขตด้ านระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษา นับตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจยั ดังต่อไปนี้
6.4 แหล่งข้ อมูล
6.4.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
6.4.1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดทางานการเงินและ
บัญชีในโรงพยาบาลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
6.4.1.2 การสอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการรับบริ การงานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลดอยเต่า
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

6.4.2 ข้ อมูลทุตยิ ภูมิ (Secondary Data)
เป็ นการค้นคว้าหารายละเอียดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านการเงินและบัญชีที่เกี่ยวข้องอัน
ได้แก่ การศึกษาจากคู่มือการปฏิบตั ิงานของระบบงานโปรแกรม ข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วารสาร
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การบริ หารงานของส่วนราชการ อีกทั้งการรวบข้อมูลทุติยภูมิโดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลทัว่ ไป และข้อมูลด้าน
งานการเงินและบัญชีของฝ่ ายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในองค์กร
6.5 เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
6.5.1 แบบสอบถาม
6.5.2 แบบสัมภาษณ์ ข้อมูลเชิงพรรณนา แสดงผลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Word
6.6 วิธีการเก็บรวมรวมข้ อมูล
ผูศ้ ึก ษาทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามด้ว ยตนเอง การสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก (Depth
Interview) และการสังเกตการณ์ จากการปฏิบตั ิงานจริ งของผูท้ ี่ปฏิบตั ิหน้าที่ในการจัดทางานการเงินและบัญชีของ
โรงพยาบาลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
7. ผลการศึกษา
การศึก ษาปั ญหาและแนวทางการแก้ไขในระบบการเงิน และบัญชี โรงพยาบาลดอยเต่ า อาเภอดอยเต่ า
จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็ นประชาชนที่อยู่ในอาเภอดอยเต่า ซึ่งคัดเลือกแบบ
เจาะจงจากผูท้ ี่เข้ามารั บบริ การฝ่ ายงานการเงิ น และบัญชีโรงพยาบาลดอยเต่ า อาเภอดอยเต่ า จังหวัด เชี ยงใหม่
จ านวน 100 คน โดยก าหนดกลุ่ มตัว อย่า งจากการเจาะจงเฉพาะรายที่ มารั บบริ ก าร ช่ ว งเวลาตั้งแต่ ว นั ที่ 1
พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560
มีวตั ถุประสงค์ 2 ประการ
1. เพื่อศึกษาลักษณะการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขในระบบการเงินและบัญชีโรงพยาบาลดอยเต่า
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ผูว้ ิจยั ได้ขอ้ มูลที่มาวิเคราะห์และประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ดังจะนาเสนอเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขในระบบการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลดอยเต่า
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้อมูลของผูต้ อบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การฝ่ ายงานการเงินและบัญชีโรงพยาบาลดอยเต่า
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ แสดงในตาราง 3.1 ดังนี้
ตารางที่ 3.1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
จานวน
ร้ อยละ
เพศ
ชาย
35
35.00
หญิง
65
65.00
อายุ
15 – 30 ปี
35
35.00
31 – 45 ปี
55
55.00
46 – 60 ปี
10
10.00
มากกว่า 60 ปี
0.00
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา
17
17.00
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
47
47.00
ปริ ญญาตรี
23
23.00
อื่นๆ
13
13.00
หน่ วยงานที่ตดิ ต่อประสานงาน
ฝ่ ายงานในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง
70
70.00
สรรพากร
5
5.00
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15
15.00
ญาติผปู้ ่ วย
10
10.00

จากตาราง 3.1 พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศชาย ซึ่งมีจานวน 35 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.00 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31 - 45 ปี มีจานวน 55 คน คิดเป็ นร้อยละ
55.00 ด้านการศึกษา ส่วนใหญ่จบการศึกษามัธยมศึกษา มีจานวน 17 คน คิดเป็ น ร้อยละ 17.00 โดยส่วนใหญ่
หน่วยงานที่ติดต่อประสานงานเป็ นฝ่ ายงานในโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง จานวน 70 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.00

ตอนที่ 2 สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขในระบบการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลดอยเต่า อาเภอ
ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
จากการสารวจสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขในระบบการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลดอยเต่า
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 3.2 แสดงสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขในระบบการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลดอยเต่า อาเภอ
ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ความรู้และทักษะความชานาญทางวิชาชีพ
เจ้าหน้าที่แสดงความกระตือรื อร้นเมื่อท่านมาขอรับ
บริ การ
เจ้าหน้าที่ให้บริ การด้วยท่าทีที่เป็ นมิตร ยิม้ แย้มแจ่มใส
เอาใจใส่บริ การท่านอย่างเต็มที่ทุกครั้ง
เจ้าหน้าที่มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่มีทกั ษะด้านการสื่อสาร
เจ้าหน้าที่มีทกั ษะการแก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล
ด้ านระบบการเงินและบัญชี
ทักษะการวิเคราะห์งบการเงิน
ทักษะรายงานทางการเงินต่าง ๆ
ทักษะและความรู้ทางบัญชีและภาษีอากร
ทักษะและความรู้ทางธุรกิจ
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
รวม

X
3.88

S.D
0.45

แปลผล
มาก

3.29

0.50

4.63
3.94
4.24

0.71
0.91
0.69

ปานกลาง
มากที่สุด
มาก
มาก

4.24
3.95
4.09
3.17
3.61
3.90

0.68
0.56
0.52
0.66
0.64
0.77

มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

จากตาราง 3.2 พบว่า พบว่า ผูท้ ี่มารับบริ การมีความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การฝ่ ายงานการเงินและบัญชีของ
โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อยูใ่ นระดับมาก X = 3.90 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน พบว่า ความรู้
และทักษะความชานาญทางวิชาชีพ เจ้าหน้าที่มีทกั ษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นด้านที่ผมู้ ารับบริ การ มีความ
พึงพอใจมากที่สุด X = 4.63 ส่วนด้านที่มคี วาม พึงพอใจน้อยที่สุดจากทั้งหมด คือด้านด้านระบบการเงินและบัญชี
ทักษะและความรู้ทางธุรกิจ X = 3.17

จากการสารวจจากโรงพยาบาลดอยเต่ าของแต่ฝ่ายงาน ในการส่ งข้อมูลการเงิน และบัญชี แต่ละฝ่ ายงาน
ให้กบั เจ้าหน้าที่บญั ชีของแต่ละเดือน เกิดการผิดพลาดบ่อย เนื่ องจากการประสานงานกันของแต่ละฝ่ ายงาน แต่ละ
บุคคลที่อาจสื่อสารกันผิดพลาด จึงส่งผลให้เกิดข้อมูลที่ผดิ พลาดได้ง่าย
8. ข้ อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
จากการตอบแบบสอบถามของผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งต่ อ ระบบการบริ การของฝ่ ายงานการเงิ น และการบัญ ชี
โรงพยาบาลดอยเต่ า อ าเภอดอยเต่ า จัง หวัด เชี ยงใหม่ พบว่า มีข ้อเสนอแนะในด้า นการบริ ก าร จัด การใน
โรงพยาบาลด้านลักษณะบุคลากร ปรับด้านความกระตือรื อร้น ความเอาใจใส่ ต่อผูท้ ี่มารับบริ การ และด้านความ
รวดเร็ วในการให้บริ การ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูป้ ่ วยที่มารับบริ การมากยิง่ ขึ้น
ฝ่ ายงานแต่ละฝ่ ายงานควรตรวจสอบข้อมูล และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องก่อนให้เรี ยบร้อย
ก่อนนาส่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เพื่อป้ องกันการผิดพลาดของข้อมูลที่ส่งต่อเจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี จะทา
ให้ไม่เกิดปัญหาในการส่งข้อมูลการเงินที่ผดิ พลาด และการบันทึกบัญชีที่รวดเร็ว ถูกต้องเหมาะสม และทันเวลาใน
การส่งงบการเงินให้จงั หวัด แต่ละเดือน
9. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับจากการศึกษา
1. สามารถนาผลการศึกษาที่ได้รับไปใช้เป็ นแนวทางการส่งเสริ มสนับสนุน งานการเงินและบัญชีของ
โรงพยาบาลดอยเต่าในโอกาสต่อไป
2. สามารถนาผลการศึกษาที่ได้รับไปใช้กาหนดนโยบายการบริ หารจัดการฝ่ าย
งานการเงินและบัญชีของโรงพยาบาลดอยเต่าต่อไปในอนาคต
3. สามารถนาผลการศึกษาที่ได้รับไปปฏิบตั ิงานจริ ง และลดขั้นตอนการทางานที่ยงุ่ ยากสับซ้อนให้นอ้ ยลง
4. ก่อให้เกิดการประสารงานที่ดีในองค์กร

งานวิจยั
เรื่อง ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในระบบการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลดอยเต่า อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

จัดทาโดย

1. นางชมภูนุช ละเอียด นักวิชาการการเงินและบัญชี
2. นางสาวอรกัญญา ปัญถา นักวิชาการการเงินและบัญชี
3. นางสาวสวนีย์ สุ ทายะ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
4. นางสาวกชพร มูลอุด เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ฝ่ ายบริหารทั่วไป งานการเงินและบัญชี
โรงพยาบาลดอยเต่า
อาเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

