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 การวจิยัครัง้นีม้วีถัปุระสงคเ์พือ่ 1) กําหนดกระบวนการ
พฒันาระบบสารสนเทศ งานการเงินและบญัชขีองครกูารเงนิ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 2) ศึกษาประสิทธิภาพ
ของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและ
บญัชขีองครกูารเงินในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ และ 
3) ศึกษาเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษาและครูการเงินที่มี
ตอ่กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัชี
ของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก กลุ่มเป้า
หมายไดม้าโดยเลอืกแบบเจาะจงเปน็ผูบ้รหิารและครกูารเงนิ
รวม 56 คนจาก 23 โรงเรียนในจังหวัดชัยภูมิ การวิจัยมี 3 
ระยะคือ ระยะที่ 1 เป็นการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย
ทีเ่ก่ียวขอ้ง และศกึษาสภาพการดําเนนิงานด้านการเงนิและ
บญัชขีองสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ในจงัหวดัชยัภมู ิทัง้ 
3 เขต จํานวน 248 แห่ง แล้วนํามากําหนดเป็นกระบวนการ
พัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี และประเมิน
คุณภาพของกระบวนการโดยผู้เชี่ยวชาญจํานวน 18 ท่าน 
การวิจัยระยะที่ 2 เป็นการนํากระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานการเงินและบญัชไีปทดลองใชก้บัสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ จํานวน 13 แหง่ วเิคราะหห์าประสิทธภิาพ
และปรบัปรงุกระบวนการ แลว้นําไปทดลองใช้กบัสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก จํานวน 15 แห่ง จากนั้นวิเคราะห์หา
ประสทิธภิาพของกระบวนการพฒันาสารสนเทศงานการเงนิ
และบัญชี ระยะที่ 3 ศึกษาเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูการเงินท่ีมีต่อกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานการเงินและบัญชี ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง การสังเกตการปฏิบัติงาน 
การประเมนิประสทิธภิาพผลงาน การประเมนิผลการเรยีนรู้
ของครูการเงิน การสะท้อนผลการปฏิบัติ และการสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติ
  ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก มี 6 ขั้น 18 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ขั้นที่ 1 กําหนดนโยบายและผู้รับผิดชอบ มี 2 องค์ประกอบ 
ขั้นที่ 2 จัดเตรียมความพร้อมครูการเงิน มี 3 องค์ประกอบ 
ขัน้ที ่3 กําหนดแนวทางพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิ
และบัญชี มี 5 องค์ประกอบ ขั้นที่ 4 ออกแบบโปรแกรม
ระบบบัญชี มี 4 องค์ประกอบ ขั้นที่ 5 นําโปรแกรมระบบ
บัญชีไปใช้ มี 3 องค์ประกอบ และ ขั้นที่ 6 สะท้อนผลการ
ปฏิบัติ มี 1 องค์ประกอบ 2) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของ
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี

 1 นักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
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ของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก พบว่า
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและ
บัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
มปีระสทิธภิาพผา่นเกณฑท์ีก่าํหนด ครกูารเงินมผีลการเรยีน
รู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ3) ผลการศึกษาเจตคติของ

 คำาสำาคัญ: ระบบสารสนเทศ, งานการเงินและบัญชี, สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก,

    ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูการเงิน พบว่า ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและครูการเงินมีเจตคติต่อกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานการเงนิและบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กอยู่ในระดับมาก

       

 The purposes of this research were to: 1) de-
termine the development process of financial and 
accounting information systems in the small basic 
education schools, 2) study the efficiency of the 
development process of financial and accounting
information systems in the small basic education
schools, and 3) study the attitudes of school 
administrators and financial teachers toward the 
development process of financial and accounting 
information systems in the small basic education
schools. The samples of this study were 56 school 
administrators and financial teachers from 23 
schools in Chaiyaphum province, selected by 
purposive sampling. The methodology of the 
research consisted of 3 phases: Phase 1- the 
synthesis of the documents and related literatures 
and the conditions of financial and accounting 
administration in 248 small basic education schools 
in all 3 educational areas in Chaiyaphum province. 
The synthesized data were taken to determine the 
development process of financial and accounting
information systems. The efficiency of the 
development process was assessed by 18 experts; 
Phase 2- the development process of financial and 
accounting information systems was tried out with 
13 small basic education schools and analyzed to 
find out the efficiency and improved the process, 

and; Phase 3- the development process of financial 
and accounting information systems was tested 
with 15 small basic education schools. Then the 
process was analyst to find out the efficiency. 
The data were collected by using semi-structured 
interviews, work performance observation, work 
effectiveness assessment, achievement assessment
of financial teachers, working reflection, and 
satisfaction questionnaire. 
 The findings could be summarized as follows:
1. The development process of financial and 
accounting information systems for small basic 
education schools consisted of 6 steps and 18 
components, including step 1 - making policy 
and responsible people with 2 components, step 
2 - providing financial teacher’s readiness with 3 
components, step 3 - setting the development 
process of financial and accounting information 
systems with 5 components, step 4 - designing 
financial system program with 4 components, step 
5 - taking the financial system program to use with 
3 components, and step 6 - reflecting the results 
with 1 component. 2. The results of the study 
of effectiveness of the development process of 
financial and accounting information systems for 
small basic education schools showed that the 
process was effective and passed the criteria, and 
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บทนำา

the financial teachers’ learning achievement passed 
the evaluation criteria. 3. The results of the study of 
the school administrators’ and financial teachers’
attitudes showed that they had good attitudes 

 Keywords: information systems, financial and accounting, basic education schools, 
       financial and accounting information systems

toward the development process of financial and 
accounting information systems for small basic 
education schools.

 พระราชบัญญัติการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 

ได้กําหนดให้กระทรวงการคลัง กําหนดระบบบัญชีหน่วย

งานยอ่ยใหก้บัสว่นราชการทีม่ไิดเ้ปน็สว่นราชการผูเ้บกิตาม

ระเบยีบการเบกิจา่ย เงนิจากคลงั แตม่กีารจดัเกบ็และนําสง่

เงินรายได้แผ่นดิน และมีการเบิกเงินงบประมาณ และเงิน

นอกงบประมาณจากสว่นราชการผูเ้บิกไปใชจ่้ายโดยมไิด้เบิก

ตรงกับกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลัง และสั่งการให้ถือ

ปฏิบัติตามระบบบัญชีดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควบคุมเงินสดในความรับผิดชอบ 

รายงานจํานวนประเภทเงินคงเหลือ และรวบรวมใบสําคัญ

สง่สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาซึง่เปน็ผู้เบกิ (สาํนักงานคณะ

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549 : คํานํา) ซึ่งบุคลากร

ด้านการเงินและบัญชีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต้องปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ 

การจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษาเพ่ือการตรวจ

สอบและรองรบัการประเมนิภายในและภายนอก ตอ้งจดัให้

มีมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ประการ คือ 1) การ

วางแผนงบประมาณ 2) การคํานวณต้นทุนของกิจกรรม 3) 

การจดัระบบการจัดซือ้จัดจ้าง 4) การบริหารทางการเงนิและ

การควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผล

การดําเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย์ และ 7) การตรวจ

สอบภายใน ปัจจุบันรัฐบาลได้กําหนดให้ทุกส่วนราชการจัด

ทําบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และต้องมีระบบตรวจสอบความ

โปรง่ใส ใหเ้พิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรทางการศกึษา 

ลดค่าใชจ้า่ยตอ่หนว่ยในการดาํเนนิการ โดยไมเ่ปลีย่นรปูแบบ

ขององค์กร ตอ้งจํากดัและควบคุมค่าใชจ่้ายต่อหน่วยงาน การ

บริหารสถานศึกษาต้องเน้นประสิทธิภาพมากขึ้นและต้อง

ให้ความมั่นใจว่าทรัพยากรถูกใช้ออกไปอย่างคุ้มค่า นําเอา

ระบบงบประมาณและวิธีการเงินท่ียืดหยุ่นมาใช้ (สํานักงบ

ประมาณ. 2545 : 1-14) ซึง่ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 

(Management Information System : MIS) มีประโยชน์

คอื ชว่ยตดัสนิใจสําหรบัผูบ้ริหารสถานศกึษาเก่ียวกบัการใช้

ทรัพยากรและสถานการณ์ทางทรัพยากร ลดความซํ้าซ้อน

ของการใช้ทรัพยากร บุคคล และเครื่องมือ การควบคุมการ

ดาํเนนิงานขององคก์รหรอืผูร้บัผดิชอบการบริหารทรพัยากร 

การวางแผนการใช้ทรพัยากรทางการศกึษา และการประเมนิ

ผลการดําเนินงาน 

  สภาพการดําเนินงานด้านการเงินและบัญชีในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ดําเนินการจัดระบบ

สารสนเทศงานการเงนิและบญัชตีามระบบการเงนิของหนว่ย

งานย่อย พ.ศ. 2544 โดยมีสถานศึกษาบางแห่งแต่เป็นส่วน

น้อยมีการบันทึกรายการทางบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

แต่ยังขาดความต่อเน่ือง และระบบยังไม่สมบูรณ์ และมี

สถานศึกษาส่วนใหญ่บันทึกบัญชีด้วยระบบมือ ในลักษณะ

ของแฟ้มเอกสาร แต่เนื่องจากข้อมูลสารสนเทศงานการเงิน

และบัญชีของสถานศึกษามีหลายลักษณะ หลายด้าน และ

บุคลากรผู้รับผิดชอบ ที่เรียกว่าครูการเงิน ทําหน้าที่ในการ

จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศงานการเงินและบัญชีเพียงผู้เดียว 

ซ่ึงบุคลากรเหล่านี้ไม่ได้จบการศึกษาด้านการเงินและบัญชี

โดยตรง และมีข้อจํากัดด้านเวลา เนื่องจากมีหน้าที่รับผิด

ชอบในการจัดการเรียนการสอนเป็นหลกั จึงเกดิปัญหา และ

อปุสรรคทัง้เรือ่งการจัดเกบ็ขอ้มลูสารสนเทศ และการบรกิาร

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีหลายประการ เช่น ข้อมูล

สารสนเทศไม่เป็นปัจจุบัน การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศไม่

เป็นระบบ สืบค้นยาก จํานวนข้อมูลสารสนเทศไม่เพียงพอ

ต่อการใช้งาน ข้อมูลสารสนเทศสูญหายไม่สมบูรณ์ ไม่เป็น
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ปจัจบุนั และไมส่นองต่อความต้องการของสถานศึกษาและผู้

ต้องการใชข้อ้มลูสารสนเทศงานการเงนิและบญัชขีองสถาน

ศึกษา อันได้แก่ผู้ตรวจสอบภายใน หรือสํานักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน เป็นต้น อันเป็นผลมาจากบุคลากรยังขาดความรู้ 

ความเข้าใจ ในการบรหิารจดัการขอ้มลูสารสนเทศงานการเงนิ

และบญัชอียา่งเปน็ระบบ ขาดการนาํเทคโนโลยสีมยัใหมม่าใช้

ใหเ้กดิประโยชนต์อ่การบรหิารจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศ

งานการเงินและบญัชขีองสถานศึกษาใหม้ปีระสทิธภิาพ การ

สืบค้นข้อมูลจึงมีความล่าช้าไม่ทันต่อการใช้ในการตัดสินใจ 

และการรายงาน การจัดทาํขอ้มลูสารสนเทศงานการเงนิและ

บัญชีของสถานศึกษาปัจจุบัน เป็นเพียงเพื่อการรายงานต่อ

หน่วยงานต้นสังกัด 

ยงัไมไ่ดเ้ปน็การนําขอ้มลูสารสนเทศมาใชใ้นการตดัสนิใจใน

การบริหารจัดการสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการ

จดัการศกึษาเทา่ท่ีควร ปญัหาสาํคัญทีส่ถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ขนาดเล็ก ไม่สามารถจัดระบบสารสนเทศงานการเงินและ

บญัช ีใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานทีก่รมบญัชกีลางกําหนด สาเหตุ

ที่สําคัญเกิดจาก ครูการเงินขาดความรู้ ความเข้าใจ และ

วิธีดำาเนินการวิจัย

  การดําเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ทักษะในการปฏิบัติงาน (หน่วยตรวจสอบภายใน. 2554 : 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร) ซ่ึงถ้าหากสถานศึกษาดําเนินการ

จดัใหม้รีะบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัชไีดถ้กูตอ้งครบ

ถว้นและเปน็ปจัจบุนัยอ่มไมม่คีวามเสีย่งทีจ่ะถกูเรยีกเงนิคนื 

และถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1) เพื่อกําหนดกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้น

ฐานขนาดเล็ก 

 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนา

ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

  3)  เพื่อศึกษาเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษาและ

ครูการเงินท่ีมีต่อกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานการเงนิและบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ขนาดเล็ก 

ระยะที่ 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการเงินและบัญชี                        

ระยะที่2

ระยะที่3

กําหนดกระบวนการ

พัฒนาระบบ 

สารสนเทศ

งานการเงิน

และบัญชี

ของครูการเงิน

ในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็ก

ทดลองใช้

กระบวนการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชีฯ

สถานศึกษา 13 แห่ง 

กลุ่มเป้าหมาย 26 คน

ทดลองใช้กระบวนการ
พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

งานการเงินและบัญชีฯ
ภาคสนามสถานศึกษา 

15 แห่ง
กลุ่มเป้าหมาย 30 คน

ศึกษาประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ

พัฒนาระบบ

สารสนเทศงานการเงิน

และบัญชีฯ

ศึกษาเจตคติของ
ผู้บริหารสถานศึกษา
และครูการเงินที่มีต่อ
กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชีฯ

สังเกตการจัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีฯ 

โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน

ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี
ของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก (โดยผู้เชี่ยวชาญ 18 คน)
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ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

 การวิจัยระยะที่ 1 การกําหนดกระบวนการพัฒนา

ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก และจัดทําคู่มือประกอบ

การใช้ 

  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ

ศกึษาสภาพการดาํเนนิงานดา้นการเงนิและบญัชขีองสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ดังนี้ 

  1)วิธีการศึกษา

  ศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสํารวจ

สภาพการดาํเนินงานดา้นการเงนิและบญัชขีองสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก โดยใช้แบบสํารวจสภาพการดําเนิน

งานด้านการเงินและบัญชีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

ในจังหวัดชัยภูมิ ในเดือนพฤศจิกายน 2554 ทั้ง 3 เขต รวม 

248 แห่ง 

  2)การวิเคราะห์ข้อมูล

  ดําเนินการวิเคราะห์เน้ือหาของข้อมูลที่ได้จากการ

ศกึษาเอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง และสํารวจสภาพการ

ดาํเนินงานดา้นการเงนิและบญัชขีองสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ขนาดเลก็ โดยการประมวลขอ้มลู และจาํแนกประเภทขอ้มลู 

(Typology Analysis) จากข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดย 

1) วเิคราะหก์ระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงนิ

และบัญชีที่ได้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ 2) 

วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงิน

และบัญชีที่ได้จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานด้านการ

เงินและบัญชี แล้วกําหนดเป็นกระบวนการ พัฒนาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

  การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการแสดงความคิดเห็น

แบบปลายเปิดจากแบบสํารวจ ดําเนินการวิเคราะห์เนื้อหา 

จําแนกประเภทข้อมูล (Typology Analysis) จากคําตอบ

ที่มีความหลากหลาย และหาความถี่ของข้อมูลคําตอบ

 

 การวิจัยระยะที่2 แบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้

 ช่วงที่ 1 การทดลองใช้กระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

 การทดลองใชก้ระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการ

เงนิและบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาด

เล็กครั้งนี้ รายละเอียดมีดังนี้

  1.สถานที่และกลุ่มเป้าหมาย

 ในการทดลองใชก้ระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการ

เงนิและบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาด

เล็กครั้งนี้ เนื่องจากสถานศึกษาบางแห่งไม่ต้องการเปิดเผย

ขอ้มลูทางการเงนิและสภาพการปฏบิตังิานดา้นการเงนิและ

บัญชี ผู้วิจัยจึงดําเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อใช้เป็น

กลุม่ทดลอง ดว้ยวธิกีารแจง้ตอ่ผูบ้ริหารสถานศกึษาเมือ่คราว

ประชมุประจาํเดอืน มสีถานศกึษาทีม่คีวามพรอ้มและผูบ้รหิาร

สถานศกึษาขนาดเลก็ใหค้วามรว่มมอืสมคัรใจเข้ารว่มโครงการ

เปน็จํานวนมาก แตผู่ว้จิยัดาํเนนิการคดัเลอืกโดยเจาะจง ให้

มีสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีอยู่ในกลุ่มพื้นท่ีการศึกษาเดียวกัน 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน และการกํากับ

ดูแลของประธานกลุ่มพื้นที่การศึกษา ได้สถานศึกษาขั้นพื้น

ฐานขนาดเล็กในสังกัดกลุ่มพื้นที่การศึกษาอําเภอคอนสาร 

จํานวน 13 แห่ง

  2.วิธีดำาเนินการ

  ในการนํากระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการ

เงนิและบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาด

เล็กเข้าสู่สถานศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้การเจรจาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูการเงิน และ

ดําเนินการทดลองใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้น

ฐานขนาดเล็ก ในการดําเนินการวิจัยระยะที่ 2 ผู้วิจัยใช้การ

ประชุมปฐมนิเทศ การประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเกต

แบบมีส่วนร่วม และการประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติ โดย

ใช้กระบวนการวจิยัเชิงปฏบัิตกิาร (Action Research) 4 ขัน้

คือ ข้ันการวางแผน (Planning) ข้ันปฏิบัติการ (Action) 

ขั้นสังเกตการณ์ (Observation) และขั้นสะท้อนการปฏิบัติ 

(Reaction) (Kemmis & Mc Taggart. 1988 : 5) ในแตล่ะขัน้

ของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและ

บัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 



83ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

  3.เครื่องมือที่ใช้

  การทดลองใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้น

ฐานขนาดเล็ก ในการวิจัยระยะที่ 2 มีเครื่องมือที่ใช้ในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 7 ชุด ประกอบด้วย

  ชุดที่  1 แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีโดยผู้เชี่ยวชาญ 

  ชดุที่2แบบบนัทกึการสงัเกตการจดัระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชีของครูการเงิน โดยผู้เชี่ยวชาญ 

  ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาและครู

การเงินแบบกึ่งโครงสร้าง 

  ชุดที่4 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูการเงิน 

  ชุดที่5 แบบประเมินผลการเรียนรู้ของครูการเงิน 

  ชุดที่ 6 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติ

ของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อกระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชี 

  ชุดที่ 7 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติ

ของครูการเงินที่มีต่อกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชี 

  4.การเก็บรวบรวมข้อมูล

  ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ผูว้จัิยใชก้ารตรวจสอบแบบ

สามเส้า (Triangulation) ซึง่เปน็การตรวจสอบยนืยนัขอ้มูล

จากหลายๆ แหลง่ (สภุางค์ จันทวานชิ. 2544 : 12) โดยตรวจ

สอบแบบสามเสา้ดา้นผูว้จัิย (Investigator Triangulation)

ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลจากการสังเกตการแสดงความคิดเห็น 

และการสะท้อนผลการปฏิบัติ ที่มีทั้งผู้วิจัย ผู้บริหารสถาน

ศึกษา ครูการเงิน และผู้เชี่ยวชาญ และตรวจสอบแบบ

สามเส้าด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล (Methodology 

Triangulation) ซึ่งเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลาก

หลายวธิใีนเรือ่งเดยีวกนั ได้แก ่การบันทกึการสมัภาษณแ์บบ

กึ่งโครงสร้าง และการสอบถามความคิดเห็น

  ในการทดลองใชก้ระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชี 6 ขั้น ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากการประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการพฒันาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชี และสังเกตการจัดระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน 

การบันทึกผลการปฏิบัติงานของครูการเงิน 13 คน 

การประเมนิผลการเรยีนรูข้องครกูารเงนิทีจ่ดัระบบสารสนเทศ

งานการเงนิและบญัชี การสมัภาษณแ์ละการสอบถามความคดิ

เห็นของผู้บริหารสถานศึกษา 13 คน และครูการเงิน 13 คน 

  5.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้

  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินประสิทธิภาพของ

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี 

โดยผู้เชี่ยวชาญ ที่ได้จากเครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 ตอนที่ 1 : 

 การพิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนา

ระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัช ีดาํเนนิการโดยแจกแจง

ความถี่ของความคิดเห็นแต่ละรายการ แล้ววิเคราะห์หาค่า

เฉลี่ยของระดับความคิดเห็น นําค่าเฉลี่ยของระดับความคิด

เหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ ท่ีมตีอ่รายการตา่งๆ ในแบบประเมนิ มา

เทียบกับเกณฑ์ระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญท่ียอมรบัได้

  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสรา้ง ท่ีใช้สมัภาษณผู้์บรหิารสถานศกึษา และครกูารเงิน 

ผู้วิจัยดําเนินการโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จําแนกประเภท

ข้อมูล (Typology Analysis) จากคําตอบที่มีความหลาก

หลาย และหาความถี่ของข้อมูลคําตอบ 

  การวเิคราะหค์วามถกูตอ้งเหมาะสมของกระบวนการ

พฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัช ีทีไ่ดจ้ากเครือ่ง

มือวิจัยชุดที่ 2 ตอนที่ 2 : การพิจารณาความถูกต้องเหมาะ

สมของกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและ

บัญชี ดําเนินการโดยแจกแจงความถี่ของความคิดเห็น แล้ว

นําความถี่ของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรายการ

ต่างๆ ในแบบประเมิน มาเทียบกับเกณฑ์ระดับการยอมรับ

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็น

เกี่ยวกับเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษาและครูการเงิน 

ทีม่ตีอ่กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและ

บญัช ีในสว่นทีเ่ปน็มาตราสว่นประมาณคา่ทีไ่ดจ้ากเครือ่งมือ

วิจัยชุดที่ 6 และชุดที่ 7 ดําเนินการโดยการแจกแจงความถี่ 

วเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ตอ่รายการตา่งๆ 

ในแบบประเมิน และ

  การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการแสดงความคิดเห็น

แบบปลายเปดิของผูเ้ชีย่วชาญ ผูบ้รหิารสถานศกึษา และครู
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การเงนิ จากแบบประเมนิชดุต่าง ๆ  ผูว้จัิยดําเนนิการโดยการ

ประมวลคําตอบ การวเิคราะหเ์นือ้หา จําแนกประเภทขอ้มลู 

(Typology Analysis) จากคาํตอบทีม่คีวามหลากหลาย และ

หาความถี่ของข้อมูลคําตอบ

  ผลการวิเคราะหข์อ้มูล นาํมาใช้เปน็แนวทางพจิารณา

ปรับปรุงกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและ

บญัชขีองครูการเงินในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ ตอ่ไป

  ช่วงที่ 2 การทดลองใช้กระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กภาคสนาม

  การทดลองใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้น

ฐานขนาดเล็ก ในการวิจัยระยะที่ 2 ช่วงที่ 2 ดําเนินการโดย

ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ได้

ดาํเนนิการวจัิยเหมอืนการวจิยัระยะที ่2 ชว่งที ่1 แตเ่ปลีย่น

กลุม่เปา้หมายซึง่เปน็สถานศกึษาทีม่คีวามพรอ้มและผูบ้รหิาร

สถานศกึษาใหค้วามรว่มมอืเขา้รว่มโครงการ ไดส้ถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในสังกัดกลุ่มพื้นที่การศึกษาอําเภอ

เกษตรสมบูรณ์ จํานวน 15 แห่ง ผู้บริหาร 15 คน และครู

การเงิน 15 คน 

 การวิจัยระยะท่ี 3 การศึกษาเจตคติของผู้บริหาร

สถานศึกษา และครูการเงินท่ีมีต่อกระบวนการพัฒนา

ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี

  จากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติของ

ผู้บริหารสถานศึกษา และครูการเงิน ที่มีต่อกระบวนการ

พัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี ในส่วนที่เป็น

มาตราสว่นประมาณค่าทีไ่ด้จากเครือ่งมอืวจัิยชดุที ่7 ดาํเนนิ

การโดยแจกแจงความถี่ แล้ววิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของระดับความคิดเห็น นํา

คา่เฉลีย่ของระดบัความคดิเหน็ของผูบ้รหิารและครกูารเงนิ ที่

มตีอ่รายการตา่งๆ ในแบบประเมนิมาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑ์

ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2547 : 16) 

  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

  1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

  1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

 

3.ผลการวิจัย

  3.1ผลการศึกษาระยะที่1 ได้กระบวนการพัฒนา

ระบบสารสนเทศงานการเงินและบญัชขีองครกูารเงนิในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 6 ขั้น จํานวน 18 องค์ประกอบ 

ดังต่อไปนี้

  ขั้นที่1กำาหนดนโยบายและผู้รับผิดชอบ มี 2 องค์

ประกอบ ได้แก่ 1) กําหนดนโยบายสถานศึกษา 2) แต่งตั้ง

ครูการเงิน

  ขั้นที่2จัดเตรียมความพร้อมครูการเงิน มี 3 องค์

ประกอบ ได้แก ่1) สรา้งความตระหนกั 2) ให้ความรูพ้ืน้ฐาน 

3) เตรียมทักษะพื้นฐาน

  ข้ันท่ี 3 กำาหนดแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชี

 ม ี5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่1) การศกึษาบรบิทของสถาน

ศึกษา 2) การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงิน

และบัญชี 3) ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการ

จัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา 

4) การวิเคราะห์กรอบการบริหารงานการเงินและบัญชีใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 5) กําหนดเกณฑ์การประเมินผล

งานการจัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี

  ขั้นที่4ออกแบบโปรแกรมระบบบัญช ี

 มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) กําหนดรูปแบบทะเบียน

รับ-จ่ายเงินประจําวัน 2) กําหนดรูปแบบทะเบียนคุมหลัก

ฐานขอเบิก 3) กําหนดรูปแบบทะเบียนคุมการรับและนํา

ส่งเงินรายได้แผ่นดิน 4) กําหนดรูปแบบทะเบียนคุมการรับ

และนาํสง่เงนิฝาก 5) กาํหนดรปูแบบทะเบยีนคมุเงนินอกงบ

ประมาณ 6) ออกแบบข้อมูลหน่วยงาน 7) ออกแบบข้อมูล

การควบคุมเงนินอกงบประมาณแตล่ะประเภท 8) ออกแบบ

ข้อมลูการรายงานเงนิแต่ละประเภท 9) ออกแบบข้อมูลการ

รายงานเงินคงเหลือประจําวัน

  ขั้นที่5นำาโปรแกรมระบบบัญชีไปใช้ 

 มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ศึกษาทบทวนระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชี 2) จัดระบบสารสนเทศ

งานการเงนิและบญัช ี3) ประเมนิผลการจดัระบบสารสนเทศ
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งานการเงินและบัญชี

  ขั้นที่ 6 สะท้อนผลการปฏิบัติมี 1 องค์ประกอบ 

ได้แก่ 1) ประชุมสะท้อนผลการปฏิบัติงาน กระบวนการ

พฒันาระบบสารสนเทศงานการเงินและบญัชขีองครูการเงนิ

ในสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่

กาํหนด คา่เฉลีย่ความคิดเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ทีม่ต่ีอความต่อ

เนือ่งแต่ละขัน้ตอน และความสอดคลอ้งขององค์ประกอบใน

แต่ละขั้นตอนอยู่ที่ 0.81 และ 0.84 ตามลําดับ

  คู่มือประกอบการใช้กระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก มี 4 รายการ ประกอบด้วย

  รายการที ่1 คูม่อืปฏบิติังานการเงนิและบญัชสีาํหรบั

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

  รายการที่ 2 โปรแกรมระบบบัญชี และคู่มือการใช้

โปรแกรมระบบบัญชีหน่วยงานย่อยอิเล็กทรอนิกส์ 

  รายการที ่3 คูม่อื : กรณศีกึษาการบนัทกึรายการทาง

บัญชดีว้ยโปรแกรมระบบบญัชหีนว่ยงานยอ่ยอเิลก็ทรอนกิส์

  รายการที่ 4 คู่มือ : แนวทางการดําเนินงานเบิกจ่าย

เงินอุดหนุน 

  คูม่อืประกอบใชก้ระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้น

ฐานขนาดเล็กมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด ค่าเฉลี่ยความ

คดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ต่ีอความพอเพียงและความเหมาะ

สมของเนื้อหาสาระอยู่ที่ 3.00 และ 3.00 ตามลําดับ

  3.2ผลการวจิยัระยะที่2ชว่งที่1 พบวา่ กระบวนการ

พฒันาระบบสารสนเทศงานการเงินและบญัชขีองครูการเงนิ

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์

ที่กําหนด ประกอบด้วย 

  (1) ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี และ

โปรแกรมระบบบัญชี ที่ครูการเงินในสถานศึกษากลุ่มเครือ

ข่ายการศึกษาอําเภอคอนสารทั้ง 13 แห่ง ทดลองพัฒนา

ขึ้นโดยใช้กระบวนการพัฒนาทั้ง 6 ขั้น มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ดา้นวิชาการ โดยค่าเฉลีย่ความคิดเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ

อยู่ที่ 1.00 และมีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์การพิจารณา

ตดัสนิของผูเ้ชีย่วชาญ (กรมวชิาการ. 2545 : 65) นอกจากนี ้

กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงินและบญัชีที่

ทดลองพฒันาข้ึน ยงัมคีวามถูกตอ้งเหมาะสมทุกองคป์ระกอบ

ด้วย โดยความถี่ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่ 3 คน 

  (2) ผลการเรียนรู้ของครูการเงิน ที่ศึกษาจากการจัด

ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีที่ทดลองพัฒนาขึ้น 

ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 

ของจํานวนครูการเงินทั้งหมด (เกณฑ์การประเมินอยู่ที่ร้อย

ละ 95 ของจํานวนครูการเงินทั้งหมด) 

  3.3ผลการวจิยัระยะที่2ชว่งที่2พบวา่ กระบวนการ

พฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัชขีองครูการเงนิ

ในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานขนาดเลก็ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์

ที่กําหนด ประกอบด้วย 

  (1) ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี และ

โปรแกรมระบบบัญชี ที่ครูการเงินในสถานศึกษากลุ่มเครือ

ข่ายการศึกษาอําเภอเกษตรสมบูรณ์ ท้ัง 15 แห่ง ทดลอง

พฒันาข้ึนโดยใช้กระบวนการพฒันาท้ัง 6 ข้ัน มปีระสทิธภิาพ

ตามเกณฑ์ดา้นวชิาการ (คา่เฉลีย่ความคดิเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ

อยูท่ี่ 1.00) และมปีระสทิธภิาพผา่นเกณฑ์การพจิารณาตดัสนิ

ของผูเ้ช่ียวชาญโดยรวม (คา่เฉลีย่ความคดิเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญ

อยูท่ี ่0.95 (เกณฑเ์ฉลีย่ระดบัความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญที่

ยอมรบัไดอ้ยูท่ี่ 0.50) นอกจากนี ้ระบบสารสนเทศงานการเงนิ

และบัญชทีีท่ดลองพฒันาข้ึน ยงัมคีวามถูกตอ้งเหมาะสมทกุ

องคป์ระกอบดว้ย ความถ่ีความคดิเหน็ของผูเ้ช่ียวชาญอยู่ท่ี 3

  (2) ผลการเรียนรู้ของครูการเงิน ที่ศึกษาจากการจัด

ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีที่ทดลองพัฒนาขึ้น 

ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 

ของจํานวนครูการเงินทั้งหมด (เกณฑ์การประเมินอยู่ที่ร้อย

ละ 95 ของจํานวนครูการเงินทั้งหมด) 

  3.4ผลการวจิยัระยะที่3 พบวา่ ผลการศกึษาเจตคติ

ของผู้บริหารและครูการเงิน จํานวน 13 โรง มีดังนี้

 (1) ผู้บริหารสถานศึกษามีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการ

พฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัชขีองครูการเงนิ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

อยู่ที่ระดับมาก ( = 3.91, S.D. = 0.70) ผ่านเกณฑ์การ

ประเมนิ (เกณฑ์ระดบัความคดิเหน็ท่ียอมรบัไดอ้ยูท่ี่ = 3.50) 

  (2) ครูการเงนิมเีจตคตท่ีิดตีอ่กระบวนการพฒันาระบบ

สารสนเทศงานการเงนิและบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษา
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ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่ระดับมาก 

( = 3.91, SD = 0.56) ผา่นเกณฑก์ารประเมนิ (เกณฑร์ะดบั

ความคิดเห็นที่ยอมรับได้อยู่ที่  = 3.50)

 ผลการศึกษาเจตคติของผู้บริหารและครูการเงิน 

จํานวน 15 โรง มีดังนี้

  (1) ผู้บริหารสถานศึกษามีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการ

พฒันาระบบสารสนเทศงานการเงินและบญัชขีองครูการเงนิ

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ยความคิดเห็น

อยู่ที่ระดับมาก ( = 3.98, S.D. = 0.74) ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน โดยพิจารณาจาก 1) การมองเห็นความจําเป็น 

ประโยชนแ์ละคณุค่าเกีย่วกบัความรูพ้ืน้ฐาน 2) ความคดิเหน็

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

4) ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา และ 5) แนวโน้มในอนาคต 

(เกณฑ์ระดับความคิดเห็นที่ยอมรับได้อยู่ที่ = 3.50)

  (2) ครูการเงินมีเจตคติที่ดีต่อกระบวนการพัฒนา

ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ที่

ระดับมาก ( = 4.01, S.D = 0.57) ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

โดยพิจารณาจาก 1) การมองเห็นความจําเป็น ประโยชน์

และคุณค่าเกี่ยวกับความรู้พื้นฐาน 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 4) ผลที่

เกิดขึ้นกับสถานศึกษา และ 5) แนวโน้มในอนาคต (เกณฑ์

ระดับความคิดเห็นที่ยอมรับได้อยู่ที่  ( = 3.50)

4.อภิปรายผล

  4.1การกำาหนดกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ

งานการเงนิและบญัชีของครกูารเงินในสถานศกึษาขัน้พืน้

ฐานขนาดเล็ก

  1) กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงิน

และบญัชขีองครูการเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ 

มีคุณภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด มีความต่อเนื่องระหว่าง

ขั้นตอนต่างๆ ทุกขั้นตอน และมีความสอดคล้องของแต่ละ

องค์ประกอบในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการพฒันาระบบ

สารสนเทศงานการเงนิและบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ทั้งนี้เพราะผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและ

งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และศึกษาสภาพการดาํเนินงานดา้นการ

เงนิและบญัชใีนสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ นําผลทีไ่ด้

จากการศกึษาทัง้ 2 แนวทาง มากาํหนดเปน็กระบวนพฒันา

ระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัช ีซึง่สอดคลอ้ง กบัผล

การศกึษาของ ณฏัฐนนั เขจรนนัท ์และไพบรูณ ์เกยีรติโกมล 

(2545) สรปุไดว้า่ การพฒันาระบบสารสนเทศ เป็นกระบวน

การท่ีใช้เทคนคิทางการศกึษา การวเิคราะหแ์ละการออกแบบ

ระบบสารสนเทศขององคก์ารใหส้ามารถดําเนนิการไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพ โดยบางครัง้จะเรยีกการดําเนนิการในลกัษณะ

นีว้า่ “การวเิคราะหแ์ละออกแบบระบบ” (System Analysis 

and Design) ทัง้นีจ้าํเปน็เพราะผูพ้ฒันาระบบจะตอ้งศกึษา

และวเิคราะหก์ระบวนการการไหลเวยีนของขอ้มลู ตลอดจน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจัยนาํเข้า ทรพัยากรการดาํเนนิงาน 

และผลลัพธ์เพื่อทําการออกแบบระบบใหม่ 

  2) คู่มือประกอบการใช้กระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กที่จัดทําขึ้น จํานวน 4 รายการ 

ไดแ้ก ่รายการที ่1 : คูม่อืปฏบิตังิานการเงนิและบญัชสีาํหรบั

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กรายการที่ 2 : โปรแกรม

ระบบบัญชีและคู่มือการใช้โปรแกรมระบบบัญชีหน่วยงาน

ยอ่ยอเิลก็ทรอนกิส ์รายการที ่3 คูม่อื : กรณศีกึษาการบนัทกึ

รายการทางบัญชีตามโปรแกรมระบบบัญชีหน่วยงานย่อย

อิเล็กทรอนิกส์ และรายการที่ 4 คู่มือ : แนวทางการดําเนิน

งานเบิกจ่ายเงินอุดหนุน มีคุณภาพ สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้ศึกษารายละเอียดของแต่ละองค์

ประกอบในกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิ

และบญัชทีีกํ่าหนดขึน้ ศกึษาความตอ้งการและเอกสารหลกั

ฐานแนวทางการดาํเนนิงานพฒันาระบบสารสนเทศงานการ

เงินและบัญชีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก และจัด

ทาํคูม่อืประกอบการใช้กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศ

งานการเงนิและบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ขนาดเล็ก เสนออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานพินธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญ

ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพ แลว้ดาํเนินการปรบัปรงุตาม

ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ถือไดว้า่คูม่อื

ประกอบการใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงาน

การเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ขนาดเล็กมีคุณภาพเพียงพอที่จะนํามาใช้ประกอบการวิจัย
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ครัง้น้ีตอ่ไป ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของกองวจิยัทางการ

ศึกษา กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ (2546 :17) ท่ี

เสนอให้จัดทําตัวอย่างเอกสารคู่มือครู สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลักสตูร เชน่ แนวทางการวเิคราะหเ์ชือ่มโยง

มาตรฐานการเรยีนรูสู้แ่ผนการจัดการเรยีนรู ้แผนการจดัการ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เป็นต้น 

  4.2 ประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก

  1) เกณฑป์ระสทิธภิาพของกระบวนการพฒันาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก ท่ีใช้สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยได้ปรับปรุงเกณฑ์ประสิทธิภาพของการบูรณาการ

หลักสูตรที่เสนอโดย เอเคอร์แมน (Ackerman. 1989:14) 

ประกอบด้วย คุณค่าด้านวิชาการ พิจารณาจาก 1) ความ

ตรงด้านโครงสร้าง 2) ความตรงด้านเน้ือหา และคุณค่า

ด้านปฏิบัติพิจารณาจาก 1) การจัดสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

ให้ลงตัว ได้แก่ ต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ เวลา และวิธีการ 

2) เรื่องทางด้านบุคลากร 3) การสนับสนุนในเชิงนโยบาย 

เกณฑ์ประสิทธิภาพดังกล่าว ครอบคลุมองค์ประกอบของ

กระบวนการ พัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี 

ถือได้ว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพดังกล่าวมีความเหมาะสมเพียง

พอที่จะนํามาใช้พิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการ

พฒันาระบบสารสนเทศงานการเงินและบญัชขีองครูการเงนิ

ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก ท่ีครูการเงินของสถาน

ศึกษาร่วมกันพัฒนาขึ้น

  2) กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงิน

และบญัชขีองครูการเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ 

ที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 

  3) ผลการเรยีนรูข้องครกูารเงินทีจั่ดระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชี ที่พัฒนาขึ้นโดยครูการเงินของสถาน

ศึกษากลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 100 

ของจํานวนครูการเงินทั้งหมด ทั้งนี้อาจเน่ืองจากการที่ครู

การเงินได้ร่วมกันวางแผนการจัดระบบสารสนเทศงานการ

เงินและบัญชี ร่วมกันฝึกปฏิบัติเป็นทีม มีการประเมินผล

การเรียนรู้ตามสภาพจริงที่เน้นการประเมินเป็นกลุ่ม มีผู้

เช่ียวชาญสังเกตการจัดระบบสารสนเทศงานการเงินและ

บัญชี และมีการสะท้อนผลการปฏิบัติตลอดช่วงเวลาการ

จัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ เล็ค (Lake. 1996 : 28) ที่พบว่า การจัดการ

ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี ครูการเงินที่ร่วมกัน

วางแผนการจัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี ร่วม

กันจัดระบบสารสนเทศงานการเงนิและบัญชี เปน็ปัจจัยสําคญั

ท่ีมผีลตอ่การเรยีนรูข้องครกูารเงนิ และสอดคลอ้งกบัแนวคดิ

ของ บรูเนอร์ (Bruner1956; อ้างถึงในสุรางค์ โค้วตระกูล, 

2548 : 43) ที่เสนอว่า วิธีการเรียนรู้แบบค้นพบด้วยตนเอง 

ผูเ้รยีนตอ้งมีปฏิสมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มดว้ยตนเองจะสามารถ

เรียนรู้เทคนิคของการค้นพบ และพัฒนาไปสู่การแก้ปัญหา

อื่น ๆ ได้

  4.3ผู้บริหารสถานศึกษาและครูการเงินมีเจตคติ

ทีด่ตีอ่กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและ

บัญชีของครกูารเงนิในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานขนาดเลก็ ท้ังนี ้

ผลการวิจัยได้จากการสังเกตการปฏิบัติงานของครูการเงิน 

การสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานศึกษา และครูการเงินเป็นกลุ่ม

แบบก่ึงโครงสร้าง การประชุมประเมินผลการปฏิบัติ และ

การบันทึกผลการปฏิบัติงานของครูการเงิน แสดงให้เห็นว่า

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูการเงินมีความพึงพอใจต่อ

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี

ของครูการเงินในสถาน ศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กท่ีร่วม

กันพัฒนาข้ึน ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีแนวโน้มท่ีจะให้การ

สนบัสนนุสง่เสรมิการพฒันาครใูนการพฒันาระบบสารสนเทศ

งานการเงนิและบญัช ีและครกูารเงนิ มีความรู ้มทีกัษะ และ

มคีวามมัน่ใจในการจดัระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัช ี

และสามารถนําไปประยกุตใ์ชต้อ่ไปอกี ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการ

ศึกษาของ เล็ค (Lake. 1996 : 54) ที่พบว่าครูผู้สอนมีความ

พงึพอใจในหลกัสตูรบรูณาการ ประทบัใจในบรรยากาศการ

ทํางานร่วมกัน มีความรู้สึกว่าการสอนเป็นทีมมีประสิทธิผล

มากกว่าต่างคนต่างสอน ได้ค้นพบความสนใจของตนเอง 

ค้นพบความสามารถของตนเองในการใช้เทคนิคการสอน

แบบต่างๆ และมีความประสงค์ จะใช้หลักสูตรบูรณาการ

ต่อไปภายหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นลง 

  จากผลการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ
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พัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการ

เงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ทีพ่บว่า กระบวนการ

พฒันาระบบสารสนเทศงานการเงินและบญัชขีองครูการเงนิ

ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์

ที่กําหนด ผลการเรียนรู้ของครูการเงินที่ศึกษาจากการจัด

ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงิน เป็น

ไปตามเกณฑท์ีก่าํหนด ผูบ้รหิารสถาน ศกึษาและครกูารเงนิ

มเีจตคตทิีด่ตีอ่กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการ

เงินและบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาด

เลก็ตามเกณฑท์ีกํ่าหนด ถอืไดว้า่ กระบวนการ พฒันาระบบ

สารสนเทศงานการเงนิและบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษา

ขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ีกํ่าหนด และ

กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี

ของครูการเงินในสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานขนาดเลก็ พรอ้มทัง้

คูม่อืประกอบการใช้ มคุีณภาพและมปีระสทิธภิาพเพยีงพอท่ี

จะนาํไปใชเ้ปน็แนวทางพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิ

และบัญชี ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็กต่อไป

5.สรุปผลการวิจัย

  5.1 กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงิน

และบญัชขีองครูการเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ 

ม ี6 ขัน้ 18 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ขัน้ที ่1 กําหนดนโยบายและ

ผูรั้บผิดชอบ ม ี2 องค์ประกอบ ขัน้ที ่2 จัดเตรยีมความพรอ้ม

ครูการเงิน ม ี3 องคป์ระกอบ ขัน้ที ่3 กาํหนดแนวทางพฒันา

ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี มี 5 องค์ประกอบ 

ขั้นที่ 4 ออกแบบโปรแกรมระบบบัญชี มี 4 องค์ประกอบ 

ขัน้ที ่5 นาํโปรแกรมระบบบญัชไีปใช ้ม ี3 องคป์ระกอบ และ 

ขั้นที่ 6 สะท้อนผลการปฏิบัติ มี 1 องค์ประกอบ 

  5.2 ผลการศกึษาประสทิธภิาพของกระบวนการพฒันา

ระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัชขีองครกูารเงนิในสถาน

ศกึษาขัน้พ้ืนฐานขนาดเลก็ พบวา่ กระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานการเงนิและบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษา

ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ที่กําหนด 

ครูการเงินมีผลการเรียนรู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

  5.3 ผลการศึกษาเจตคติของผู้บริหารสถานศึกษา

และครูการเงิน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูการเงิน

มเีจตคตติอ่กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิ

และบญัชขีองครกูารเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็

อยู่ในระดับมาก

6.ข้อเสนอแนะ

  6.1ขอ้เสนอแนะในการนำากระบวนการพฒันาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีไปใช้

  1) เนื่องจากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กมีเป็น

จํานวนมากในการนํากระบวนการ พัฒนาระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้น

ฐานขนาดเลก็เขา้สูส่ถานศกึษา จงึควรพจิารณาสถานศกึษา

ทีม่ผีลการประเมนิดา้นการจดัระบบสารสนเทศงานการเงนิ

และบัญชีในระดับตํ่า กล่าวคือ สถานศึกษาที่มีความเสี่ยง

สูงด้านการควบคุมทางการเงินและบัญชี โดยสามารถใช้วิธี

การพบปะเจรจา และการสังเกตการณ์แบบไม่เป็นทางการ 

(Informal Interview) ช่วยในการหาข้อมลูพืน้ฐานและความ

ต้องการของสถานศึกษา ตลอดถึงสร้างความเข้าใจเบื้องต้น

กบัผูบ้รหิารสถานศกึษา หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดเ้ปน็อยา่งดี

  2) ในการนํากระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ

งานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้น

ฐานขนาดเล็ก ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ควรใช้การ

วจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) เปน็แนวทางในการ

ดาํเนนิงานทกุขัน้ตอนของกระบวนการพฒันา ผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาควรมีภาวะผู้นําด้านวิชาการและการบริหารจัดการ 

ครกูารเงนิสามารถทํางานรว่มกันเป็นทีมได้ และมีผู้เช่ียวชาญ

ให้คําปรึกษาแนะนํา มีการประชุมปฐมนิเทศ การประชุม

ปฏบัิตกิาร และการประชุมสะท้อนผลการปฏบัิตอิยา่งตอ่เนือ่ง

  3) ควรพัฒนาคู่มือประกอบการใช้กระบวนการ

พัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีรายการที่ 2 : 

โปรแกรมระบบบัญชีหน่วยงานย่อยอิเล็กทรอนิกส์ เป็น

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป 

 6.2ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

  1) ควรมีการศึกษาการใช้กระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน

ศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดกลาง 

และขนาดใหญ่
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 2) ควรมีการศึกษาการใช้กระบวนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน

ศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ในเขตพื้นที่การศึกษาอื่น 

7.กิตติกรรมประกาศ

  บทความน้ีเป็นสว่นหนึง่ของงานวจิยั หลกัสตูรปรชัญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สําเร็จได้โดย

ได้รับความอนุเคราะห์จากบุคคลหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์ดร.ประเสรฐิ ภูเ่งนิ ทีป่รกึษาวทิยานพินธห์ลกั
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สอบวิทยานิพนธ์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ 

ภูมิพันธุ์ ประธานคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักด์ิ จีวัฒนา กรรมการสอบ

วิทยานิพนธ์ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจน

ผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ท่ีได้มีส่วนช่วยให้งานวิจัยนี้

สําเร็จลงได้ด้วยดี
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