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บทคัดยอ
 บทความนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ 1) กาํหนดกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการ
เงนิและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก 2) ศกึษาประสิทธภิาพของ
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก และ 3) ศึกษาเจตคติของผูบริหารสถานศึกษาและครูการเงินที่มีตอ
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ศึกษากับกลุมเปาหมายโดยเลือกแบบเจาะจง การศึกษาระยะท่ี 1 
เปนการสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และสภาพการดําเนินงานดานการเงิน
และบญัชีของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กในจงัหวดัชัยภมู ิทัง้ 3 เขต จาํนวน 248 แหง 
นํามากําหนดเปนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี และประเมิน
คณุภาพของกระบวนการโดยผูเชีย่วชาญ การศกึษาระยะที ่2 เปนการนาํกระบวนการพฒันา
ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีไปทดลองใชกับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก 
จํานวน 13 แหง วิเคราะหหาประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการ และการศึกษาระยะ
ที่ 3 เปนการนํากระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีไปทดลองใชกับ
สถานศกึษาข้ันพืน้ฐานขนาดเลก็ จาํนวน 15 แหง วเิคราะหหาประสทิธภิาพของกระบวนการ
พัฒนาสารสนเทศงานการเงินและบัญชี ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
แบบก่ึงโครงสราง การสงัเกตการปฏบิตังิาน การประเมนิประสทิธภิาพผลงาน การประเมนิ
ผลการเรียนรูของครูการเงิน การสะทอนผลการปฏิบัติ และการสอบถามความคิดเห็น 
 ผลการศึกษาพบวา 1) กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี
ของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก มี 6 ขั้น 18 องคประกอบ ไดแก ขั้นที่ 1 

กําหนดนโยบายและผูรับผิดชอบ มี 2 องคประกอบ ขั้นท่ี 2 จัดเตรียมความพรอมครูการ
เงนิ ม ี3 องคประกอบ ขัน้ท่ี 3 กาํหนดแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี 
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มี 5 องคประกอบ ขั้นท่ี 4 ออกแบบโปรแกรมระบบบัญชี มี 4 องคประกอบ ขั้นที่ 5 
นําโปรแกรมระบบบัญชีไปใช มี 3 องคประกอบ และ ขั้นท่ี 6 สะทอนผลการปฏิบัติ มี 1 องค
ประกอบ 2) ผลการศึกษาประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการ
เงนิและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก พบวา กระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
มีประสิทธิภาพผานเกณฑที่กําหนด ครูการเงินมีผลการเรียนรูผานเกณฑการประเมิน 3) 
ผลการศึกษาเจตคติของผูบริหารสถานศึกษาและครูการเงิน พบวา ผูบริหารสถานศึกษา
และครูการเงินมเีจตคติทีด่ตีอกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของ
ครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก

คําสําคัญ : กระบวนการ การพัฒนา ระบบสารสนเทศ งานการเงินและบัญชี ครูการเงิน 
 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก 

Abstract
 The purposes of this research were to: 1) determine the development process 
of financial and accounting information systems for small basic schools; 2) study 
this process; and 3) study the attitudes of school principals and teachers involved 
in the schools’ financial sections toward the process. The sample of this study was 
248 small basic schools in 3 areas in Chaiyaphum province selected by purposive 
sampling. The methodology of the study consisted of 3 phases. Phase 1 involved 
the synthesis of documents and related research, and the conditions of financial and 
accounting administration in the schools. The synthesized data was taken to deter-
mine the development process of the financial and accounting information systems 
and the quality of the process was assessed by experts. In phase 2, the development 
process of the systems was trialed in 13 small basic schools and an analyst to 
determine the efficiency and improve the process. In phase 3, the development 
process was tested in 15 small basic schools and again the analyst determined the 
efficiency. Data were collected by the use of semi-structured selection interviews, 

observations of work performance, assessment of work effectiveness, assessment 
of achievement of teachers in the financial sections, reflections on work output, and 
asking opinions. The study found firstly that the development process for small 

basic schools consisted of six steps and 18 components (step 1 making policy and 
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setting of responsibilities – two components; step 2 ensuring teachers’ readiness 
– three components; step 3 the establishment of the development process – five 
components; step 4 the design of the financial system program – four components; 
step 5 implementation of the financial system program – three components; step 6 
reflection on the results. Secondly, the study showed that the process was effective 
and passed the criteria, and the teachers’ learning achievements satisfied the 
evaluation criteria. Finally, the study indicated that the school administrators’ and 
teachers’ attitudes toward the development process were positive.

Keywords:  Process: Development: Information systems: Finance: Accounting: 
 Basic schools: Teachers

1. บทนํา
 พระราชบัญญัติการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2545 ไดกําหนดใหกระทรวงการคลัง
กําหนดระบบบัญชีหนวยงานยอยใหกับสวนราชการที่มิไดเปนสวนราชการผูเบิกตาม
ระเบยีบการเบกิจายเงนิจากคลงั แตมกีารจดัเกบ็และนาํสงเงนิรายไดแผนดนิ และมกีารเบกิ
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณจากสวนราชการผูเบิกไปใชจาย โดยมิไดเบิกตรง
กบักรมบญัชีกลางหรือสาํนกังานคลัง และส่ังการใหถอืปฏบิตัติามระบบบัญชีดงักลาว ตัง้แต
วนัที ่1 เมษายน 2544 โดยมีวตัถปุระสงคเพือ่ใหควบคุมเงินสดในความรับผดิชอบ รายงาน
จํานวนประเภทเงินคงเหลือ และรวบรวมใบสําคัญสงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเปน
ผูเบิก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2549 ) ซึ่งบุคลากรดานการเงินและ
บัญชีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ไดแก การจัดทําระบบสารสนเทศของสถานศึกษา เพื่อการตรวจสอบ
และรองรับการประเมินภายในและภายนอก  ตองจัดใหมีมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 
7 ประการ คอื 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การคํานวณตนทุนของกิจกรรม  3) การจัด
ระบบการจัดซื้อจัดจาง  4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) การ
รายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน 6) การบริหารสินทรัพย และ 7) การตรวจสอบ
ภายใน ปจจุบันรัฐบาลไดกําหนดใหทุกสวนราชการจัดทําบัญชีตามเกณฑคงคาง และตอง
มรีะบบตรวจสอบความโปรงใส ใหเพิม่ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษา  ลดคา

ใชจายตอหนวยในการดาํเนินการ โดยไมเปลีย่นรปูแบบขององคกร  ตองจาํกดัและควบคมุ

คาใชจายตอหนวยงาน การบริหารสถานศึกษาตองเนนประสิทธิภาพมากข้ึนและตองให
ความม่ันใจวาทรัพยากรถูกใชออกไปอยางคุมคา  นําเอาระบบงบประมาณและวิธีการเงิน
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ที่ยืดหยุนมาใช  ซึ่งระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System 
: MIS) มีประโยชนคือ ชวยตัดสินใจสําหรับผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับการใชทรัพยากร
และสถานการณทางทรัพยากร ลดความซ้ําซอนของการใชทรัพยากร บุคคล และเครื่องมือ 
การควบคุมการดําเนินงานขององคกรหรือผูรับผิดชอบการบริหารทรัพยากร การวางแผน
การใชทรพัยากรทางการศกึษา  การประเมนิผลการดาํเนนิงาน (สาํนกังบประมาณ, 2545) 
 สภาพการดําเนินงานดานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
สวนใหญดาํเนนิการจัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชตีามระบบการเงินของหนวย
งานยอย พ.ศ. 2544 มีสถานศึกษาบางแหงแตเปนสวนนอยมีการบันทึกรายการทางบัญชี
ดวยเครือ่งคอมพวิเตอร แตยงัขาดความตอเน่ือง และระบบยงัไมสมบรูณ และมสีถานศกึษา
สวนใหญบันทึกบัญชีดวยระบบมือ ในลักษณะของแฟมเอกสาร แตเนื่องจากขอมูล
สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษามีหลายลักษณะ หลายดาน และบุคลากร
ผูรับผิดชอบ ที่เรียกวาครูการเงิน ทําหนาที่ในการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศงานการเงินและ
บัญชีเพียงผูเดียว ซึ่งบุคลากรเหลานี้ไมไดจบการศึกษาดานการเงินและบัญชีโดยตรง และ
มีขอจํากัดดานเวลา เน่ืองจากมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก จึง

เกิดปญหา และอุปสรรคทั้งเรื่องการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการบริการสารสนเทศ
งานการเงนิและบัญชหีลายประการ เชน ขอมลูสารสนเทศไมเปนปจจบุนั การจดัเก็บขอมลู
สารสนเทศไมเปนระบบ สบืคนยาก จาํนวนขอมลูสารสนเทศไมเพยีงพอตอการใชงาน ขอมลู
สารสนเทศสญูหายไมสมบรูณ ไมเปนปจจบุนั และไมสนองตอความตองการของสถานศกึษา 
และผูตองการใชขอมูลสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษา อันไดแกผูตรวจ
สอบภายใน หรอืสาํนกังานตรวจเงนิแผนดิน เปนตน อนัเปนผลมาจากบคุลากรยงัขาดความ
รู ความเขาใจ ในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศงานการเงินและบัญชีอยางเปนระบบ 
ขาดการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารจัดการระบบขอมูล
สารสนเทศงานการเงินและบัญชีของสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ การสืบคนขอมูลจึงมี
ความลาชาไมทันตอการใชในการตัดสินใจ และการรายงาน การจัดทําขอมูลสารสนเทศ
งานการเงินและบัญชีของสถานศึกษาปจจุบัน เปนเพียงเพื่อการรายงานตอหนวยงาน
ตนสังกัด ยังไมไดเปนการนําขอมูลสารสนเทศมาใชในการตัดสินใจในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาเทาท่ีควร ปญหาสําคัญที่สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ไมสามารถจัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี ใหเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด สาเหตุที่สําคัญเกิดจาก ครูการเงินขาดความรู ความ
เขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงาน (หนวยตรวจสอบภายใน, 2554) ซึ่งถาหากสถานศึกษา

ดาํเนนิการจดัใหมรีะบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัชไีดถกูตองครบถวนและเปนปจจบุนั
ยอมไมมีความเสี่ยงท่ีจะถูกเรียกเงินคืน และถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย 
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 ผูวิจัย ไดปฏิบัติหนาท่ีผูตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาดังกลาวขางตนใหเปนไปตามมาตรฐาน เปนไปตามระเบียบ กฎหมาย
ทีเ่กีย่วของ มหีนาทีใ่นการรวมทําความเขาใจและสนับสนุนใหสถานศึกษาเกิดความเขมแข็ง 
สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตความจํากัด ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ และ
วัสดุอุปกรณ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด พบปญหาการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ดานการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศ และการบริการ
สารสนเทศงานการเงินและบัญช ีดวยเหตุดงักลาว ผูวจิยัมีความเห็นวา ควรหาวิธกีารพัฒนา
ครูการเงินใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี โดย
รวมกันกําหนดกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงิน
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก จึงจะเปนการแกปญหาได 

2. วิธีวิจัย
 การดําเนินการศึกษาแบงออกเปน 3 ระยะ ดังน้ี
 ในการศึกษาระยะที่ 1 การกําหนดกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานการเงินและบัญชขีองครูการเงินในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานขนาดเล็ก และจัดทาํ
คูมือประกอบการใช มีรายละเอียดดังตอไปน้ี
 1.  การกําหนดกระบวนการพัฒนาระบบสาร สนเทศงานการเงินและบัญชี 
  1.1  การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ    
   (1)  วิธีการศึกษา
    ศกึษา เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วของ และสํารวจสภาพการดาํเนนิงาน
ดานการเงินและบัญชีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก โดยใชแบบสํารวจสภาพการ
ดาํเนนิงานดานการเงินและบัญชสีถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก ในจงัหวัดชยัภมู ิในเดือน

พฤศจิกายน 2554 ทั้ง 3 เขต รวม 248 แหง 
   (2)  การวิเคราะหขอมูล

    ดําเนินการวิเคราะหเน้ือหาของขอมูลท่ีไดจากการศึกษาทั้ง 2 แนวทาง
โดยการประมวลขอมลู และจําแนกประเภทขอมลู (Typology Analysis) จากขอมลูทีม่คีวาม

หลากหลาย โดย 1) วิเคราะหกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี

ที่ไดจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และ 2) วิเคราะหกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานการเงินและบัญชีที่ไดจากการศึกษาสภาพการดําเนินงานดานการเงินและ
บญัชี แลวกาํหนดเปนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครกูาร

เงินในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
   การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปดจากแบบ

สาํรวจ ดาํเนินการประมวลคําตอบ จาํแนกประเภทขอมลู (Typology Analysis) จากคาํตอบ
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ที่มีความหลากหลาย และหาความถี่ของขอมูลคําตอบ 
  การศึกษาระยะที่ 2 การทดลองใชกระ บวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
  การทดลองใชกระบวนการพัฒนาระบบสาร สนเทศงานการเงินและบัญชีของครู
การเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ครั้งนี้ ดําเนินการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก รายละเอียดมีดังน้ี
 1. สถานที่และกลุมเปาหมาย 
 ในการทดลองใชกระบวนการพัฒนาระบบสาร สนเทศงานการเงินและบัญชีของครู
การเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ ครัง้นี ้เน่ืองจากสถานศกึษาบางแหงไมตองการ
เปดเผยขอมูลทางการเงิน และสภาพการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ผูวิจัยจึงดําเนิน
การคัดเลอืกสถานศกึษาเพือ่ใชเปนกลุมทดลอง ดวยวธิกีารแจงตอผูบรหิารสถานศกึษาเมือ่
คราวประชุมประจําเดือน มีสถานศึกษาที่มีความพรอมและผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
ใหความรวมมือสมัครใจเขารวมโครงการเปนจํานวนมาก แตผูวิจัยดําเนินการคัดเลือกโดย
เจาะจง ใหมสีถานศกึษาขนาดเลก็ท่ีอยูในกลุมพืน้ทีก่ารศกึษาเดยีวกนั เพ่ือความสะดวกใน
การตดิตอประสานงาน และการกาํกบัดูแลของประธานกลุมพืน้ทีก่ารศกึษา ไดสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็กในสังกัดกลุมพ้ืนท่ีการศึกษาอําเภอคอนสาร จํานวน 13 แหง
 2. วิธีดําเนินการ
  ในการนํากระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครู
การเงนิในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาดเลก็ เขาสูสถานศกึษาครัง้นี ้ผูวจิยัใชการเจรจาแลก
เปล่ียนความคิดเห็นกับผูบริหารสถานศึกษาและครูการเงิน และดําเนินการทดลองใช
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ในการดําเนนิ การวิจัยระยะที่ 2 ผูวิจัยใชการประชุมปฐมนิเทศ การ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การสังเกตแบบมีสวนรวม และการประชุมสะทอนผลการปฏิบัติ โดย
ใชกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) 4 ขัน้ คอื ขัน้การวางแผน (Planning) 

ขั้นปฏิบัติการ (Action) ขั้นสังเกตการณ (Observation) และขั้นสะทอนการปฏิบัติ 
(Research) ในแตละขั้นของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี
ของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก 
  3.  เครื่องมือที่ใช
  การทดลองใชกระบวนการพัฒนาระบบสาร สนเทศงานการเงินและบัญชีของ

ครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก ในการวิจัยระยะที่ 2 มีเครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 7 ชุด ประกอบดวย
  ชดุที ่1 แบบประเมนิประสทิธภิาพของระบบสาร สนเทศงานการเงนิและบญัชโีดย

ผูเช่ียวชาญ 
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  ชุดที่ 2 แบบบันทึกการสังเกตการจัดระบบสาร สนเทศงานการเงินและบัญชี
ของครูการเงิน โดยผูเชี่ยวชาญ 
  ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณผูบริหารสถานศึกษาและครูการเงินแบบกึ่งโครงสราง 
  ชุดที่ 4 แบบบันทึกการปฏิบัติงานของครูการเงิน 
  ชุดที่ 5 แบบประเมินผลการเรียนรูของครูการเงิน
  ชุดที่ 6 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับเจตคติของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมี
ตอกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญช ี
  ชุดที่ 7 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติของครูการเงินที่มีตอ
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล
  ในการเกบ็รวบรวมขอมูล ผูวจิยัใชการตรวจสอบแบบสามเสา (Triangulation) ซึง่
เปนการตรวจสอบยืนยันขอมูลจากหลาย ๆ แหลง (สุภางค จันทวานิช, 2544) โดยตรวจ
สอบแบบสามเสาดานผูวิจัย (Investigator Triangulation) ซึ่งเปนการเก็บขอมูลจากการ
สังเกต การแสดงความคิดเห็น และการสะทอนผลการปฏิบัติ ที่มีทั้งผูวิจัย ผูบริหารสถาน
ศกึษา ครกูารเงนิ และผูเชีย่วชาญ และตรวจสอบแบบสามเสาดานวธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู 
(Methodology Triangulation) ซึ่งเปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากหลากหลายวิธีในเรื่อง
เดียวกัน ไดแก การบันทึกการสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง และการสอบถามความคิดเห็น
  ในการทดลองใชกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัช ี6 ขัน้ 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล จากการประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานการเงินและบัญชี และสังเกตการจัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี 
โดยผูเช่ียวชาญ 3 คน การบันทึกผลการปฏิบัติงานของครูการเงิน 13 คน การประเมินผล
การเรียนรูของครูการเงินทีจ่ดัระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญช ีการสัมภาษณผูบรหิาร
สถานศกึษา 13 คน และครูการเงนิ 13 คน และการสอบถามความคดิเหน็ของกลุมผูบรหิาร
สถานศึกษา 13 คน และครูการเงิน 13 คน (คุณสมบัติของผูเชี่ยวชาญ มีดังนี้ 1) มีวุฒิการ

ศึกษาระดับปริญญาเอก 2) เปนผูบริหารสถานศึกษา ไมนอยกวา 10 ป 3) มีประสบการณ
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ไมนอยกวา 5 ป และ4) เคยเปนวิทยากร

ดานการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน)
  5. การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใช
  การวิเคราะหขอมูลเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาระบบ
สารสนเทศงานการเงินและบัญชี โดยผูเชี่ยวชาญ ที่ไดจากเครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 ตอนที่ 1 : 

การพิจารณาประสิทธิภาพของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี 
ดาํเนนิการโดยแจกแจงความถ่ีของความคดิเหน็แตละรายการ แลววเิคราะหหาคาเฉลีย่ของ
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ระดับความคิดเห็น นําคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอรายการ
ตาง ๆ ในแบบประเมิน มาเทียบกับเกณฑระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับได
  การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ที่ใชสัมภาษณ
ผูบริหารสถานศึกษา และครูการเงิน ผูวิจัยดําเนินการโดยการประมวลคําตอบ จําแนก
ประเภทขอมูล (Typology Analysis) จากคําตอบที่มีความหลากหลาย และหาความถี่
ของขอมูลคําตอบ 
  การวิเคราะหความถูกตองเหมาะสมของกระบวน การพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานการเงินและบัญชี ที่ไดจากเครื่องมือวิจัยชุดที่ 2 ตอนท่ี 2 : การพิจารณาความถูกตอง
เหมาะสมของกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี ดําเนินการโดย
แจกแจงความถ่ีของความคิดเห็น แลวนําความถี่ของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอ
รายการตาง ๆ ในแบบประเมิน มาเทียบกับเกณฑระดับการยอมรับความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญ
  การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติของผูบริหาร
สถานศกึษาและครกูารเงนิ ทีม่ตีอกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัชี 
ในสวนที่เปนมาตราสวนประมาณคาที่ไดจากเครื่องมือวิจัยชุดที่ 6 และชุดที่ 7 ดําเนินการ
โดยการแจกแจงความถ่ี วิเคราะหหาคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นตอรายการตาง ๆ ใน
แบบประเมิน และการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตคติของ
ผูบริหารสถานศึกษา และครูการเงิน ที่มีตอกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการ
เงินและบญัชี ในสวนทีเ่ปนมาตราสวนประมาณคาท่ีไดจากเคร่ืองมอืวจิยัชดุที ่7 ดาํเนินการ
โดยแจกแจงความถ่ี แลววิเคราะหหาคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ระดับความคิดเห็น นําคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอรายการ
ตาง ๆ ในแบบประเมินมาเปรียบเทียบกับเกณฑดังน้ี
 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

(บุญชม ศรีสะอาด, 2547) 

 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปดของผูเช่ียวชาญ 

ผูบริหารสถานศึกษา และครูการเงิน จากแบบประเมินชุดตาง ๆ ผูวิจัยดําเนินการโดยการ
ประมวลคําตอบ จําแนกประเภทขอมูล (Typology Analysis) จากคําตอบที่มีความหลาก

หลาย และหาความถ่ีของขอมูลคําตอบ
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 ผลการวิเคราะหขอมูล นํามาใชเปนแนวทางพิจารณาปรับปรุงกระบวนการพัฒนา
ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
ตอไป 
 การศกึษาระยะที ่3 การทดลองใชกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการ
เงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กภาคสนาม
 การทดลองใชกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการ
เงินในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กในการวิจัยระยะที่ 3 ดําเนินการโดยใชกระบวนการ
วจิยัเชงิปฏบิตักิาร (Action Research) ไดดาํเนินการวิจยัเหมอืนการวจิยัระยะที ่2 แตเปล่ียน
กลุมเปาหมาย ซึง่เปนสถานศกึษาทีม่คีวามพรอมและผูบรหิารสถานศกึษาใหความรวมมอื
เขารวมโครงการ ไดสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กในสังกัดกลุมพื้นที่การศึกษาอําเภอ
เกษตรสมบรูณ จํานวน 15 แหง 

3. ผลการวิจัย
 ผลการศึกษาระยะท่ี 1 ไดกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและ
บัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก 6 ขั้น จํานวน 18 องคประกอบ 
ดังตอไปนี้
 ขั้นที่ 1 กําหนดนโยบายและผูรับผิดชอบ มี 2 องคประกอบ ไดแก
  1) กําหนดนโยบายสถานศึกษา
  2) แตงตั้งครูการเงิน
 ขั้นที่ 2 จัดเตรียมความพรอมครูการเงิน มี 3 องคประกอบ ไดแก
  1) สรางความตระหนัก
  2) ใหความรูพื้นฐาน
  3) เตรียมทักษะพื้นฐาน
 ขัน้ที ่3 กาํหนดแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบญัช ีม ี5 องค
ประกอบ ไดแก
  1) การศึกษาบริบทของสถานศึกษา
  2) การวางแผนพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี
  3) ศึกษาวิเคราะหขอมูลพื้นฐานและสภาพการจัดระบบสารสนเทศงานการเงิน

และบัญชีของสถานศึกษา
  4) การวิเคราะหกรอบการบริหารงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  5) กาํหนดเกณฑการประเมินผลงานการจัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี
 ขั้นที่ 4 ออกแบบโปรแกรมระบบบัญชี มี 9 องคประกอบ ไดแก
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  1) กําหนดรูปแบบทะเบียนรับ-จายเงินประจําวัน 
  2) กําหนดรูปแบบทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก
  3) กําหนดรูปแบบทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินรายไดแผนดิน
  4) กําหนดรูปแบบทะเบียนคุมการรับและนําสงเงินฝาก
  5) กําหนดรูปแบบทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ
  6) ออกแบบขอมูลหนวยงาน
  7) ออกแบบขอมูลการควบคุมเงินนอกงบประมาณแตละประเภท
  8) ออกแบบขอมูลการรายงานเงินแตละประเภท
  9) ออกแบบขอมูลการรายงานเงินคงเหลือประจําวัน
 ขั้นที่ 5 นําโปรแกรมระบบบัญชีไปใช มี 3 องคประกอบ ไดแก
  1) ศึกษาทบทวนระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี
  2) จัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี
  3) ประเมินผลการจัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี
 ขั้นที่ 6 สะทอนผลการปฏิบัติ มี 1 องคประกอบ ไดแก
  1) ประชุมสะทอนผลการปฏิบัติงาน 
 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด (คาเฉลี่ยความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอความตอเนื่องแตละขั้นตอน และความสอดคลองขององคประกอบใน
แตละข้ันตอนอยูที่ 0.81 และ 0.84 ตามลําดับ) เกณฑความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ มี 
3 ระดับ คือ +1 = สอดคลองหรือเห็นดวย 0= ไมเห็นดวย และ -1 = ไมสอดคลองหรือ
ไมเห็นดวย คาดัชนีความสอดคลองท่ียอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป (กรมวิชาการ, 
2545)
 คูมือประกอบการใชกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของ
ครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก มี 4 รายการ ประกอบดวย

  รายการท่ี 1 คูมือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขนาดเล็ก 

  รายการท่ี 2 โปรแกรมระบบบัญช ีและคูมอืการใชโปรแกรมระบบบัญชหีนวยงาน
ยอยอิเล็กทรอนิกส 
  รายการท่ี 3 คูมือ : กรณีศึกษาการบันทึกรายการทางบัญชีดวยโปรแกรมระบบ
บญัชีหนวยงานยอยอิเล็ก ทรอนิกส ประกอบดวย 

  รายการท่ี 4 คูมือ : แนวทางการดําเนินงานเบิกจายเงินอุดหนุน 
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 คูมอืประกอบใชกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและบัญชขีองครกูาร
เงินในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด (คาเฉลี่ยความคิด
เหน็ของผูเชีย่วชาญทีม่ตีอความพอเพียงและความเหมาะสมของเน้ือหาสาระอยูที ่3.00 และ 
3.00 ตามลําดับ)
 ผลการศกึษาระยะท่ี 2 พบวา กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและ
บญัชขีองครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก มปีระสิทธิภาพตามเกณฑทีก่าํหนด 
ประกอบดวย 
 (1) ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี และโปรแกรมระบบบัญชี ที่ครูการเงินใน
สถานศึกษากลุมเครือขายการศึกษาอําเภอคอนสารทั้ง 13 แหง ทดลองพัฒนาขึ้นโดยใช
กระบวนการพัฒนาทั้ง 6 ขั้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑดานวิชาการ โดยคาเฉลี่ยความคิด
เห็นของผูเช่ียว ชาญอยูที่ 1.00 แปลวา สอดคลองหรือเห็นดวย (เกณฑดานวิชาการ 
พจิารณาจาก 1) มคีวามตรงดานโครงสราง โดยจะตองมีโครงสรางทีเ่หมาะสมกบัสภาพการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 2) มีความตรงดานเนื้อหา โดยจะตองมี
เนื้อหาที่ครอบคลุมและสอดคลองกับระบบควบคุมเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 และ
การบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 ของกรมบัญชีกลาง และ 3) มีสวนชวยใหผลที่
ไดจากการใชระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัชมีขีอบขายกวางขึน้) และมปีระสิทธภิาพ
ผานเกณฑการพจิารณาตดัสินของผูเชีย่วชาญโดยรวม นอกจากนี ้กระบวนการพฒันาระบบ
สารสนเทศงานการเงินและบัญชีที่ทดลองพัฒนาขึ้น ยังมีความถูกตองเหมาะสมทุกองค
ประกอบดวย โดยความถ่ีความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูที่ 3 คน เกณฑความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญอยูที่จํานวนผูเชี่ยวชาญที่เห็นดวยในรายการนั้น ๆ 2 ใน 3 คน
 (2) ผลการเรียนรูของครูการเงิน ที่ศึกษาจากการจัดระบบสารสนเทศงานการเงิน
และบญัชีทีท่ดลองพฒันาขึน้ ผานเกณฑการประเมนิผลการเรยีนรู คดิเปนรอยละ 100 ของ
จาํนวนครกูารเงนิทัง้หมด (เกณฑการประเมนิอยูทีร่อยละ 95 ของจาํนวนครกูารเงนิท้ังหมด) 
โดยพิจารณาจาก 1) การวางแผนการทํางานของครูการเงิน ให 2 คะแนน 2) การปฏิบัติ
งานตามแผน ให 2 คะแนน และ 3) ผลการปฏิบัติงาน ให 4 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 
8 คะแนน 
 (3) ผูบริหารสถานศกึษามเีจตคตทิีด่ตีอกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการ
เงนิและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก คาเฉล่ียความคดิเห็นอยูที่
ระดับมาก ( X = 3.91, S.D. = 0.70) ผานเกณฑการประเมิน โดยพิจารณาจาก 1) การมอง
เห็นความจําเปน ประโยชนและคุณคาเกี่ยวกับความรูพื้นฐาน 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การปฏิบัติงาน 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 4) ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา และ 5) 
แนวโนมในอนาคต (เกณฑระดับความคิดเห็นท่ียอมรับไดอยูที่ X = 3.50) 
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 (4) ครูการเงินมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและ
บัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูที่ระดับ
มาก ( X = 3.91, SD = 0.56) ผานเกณฑการประเมิน โดยพิจารณาจาก 1) การมองเห็น
ความจําเปน ประโยชนและคุณคาเก่ียวกับความรูพื้นฐาน 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 4) ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา และ 5) 
แนวโนมในอนาคต (เกณฑระดับความคิดเห็นท่ียอมรับไดอยูที่ X = 3.50)
 ผลการศกึษาระยะที ่3 พบวา กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและ
บญัชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก มปีระสิทธิภาพตามเกณฑทีก่าํหนด 
ประกอบดวย 
 (1) ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี และโปรแกรมระบบบัญชี ที่ครูการเงินใน
สถานศึกษากลุมเครือขายการศึกษาอําเภอเกษตรสมบูรณ ทั้ง 15 แหง ทดลองพัฒนาขึ้น 
โดยใชกระบวนการพฒันาทัง้ 6 ขัน้ มปีระสทิธ ิภาพตามเกณฑดานวชิาการ (คาเฉลีย่ความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูที่ 1.00 แปลวา สอดคลองหรือเห็นดวย) และมีประสิทธิภาพ
ผานเกณฑการพิจารณาตัดสินของผูเช่ียวชาญโดยรวม (คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเช่ียว 
ชาญอยูที่ 0.95 แปลวา สอดคลองหรือเห็นดวย (เกณฑเฉล่ียระดับความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญที่ยอมรับไดอยูที่ 0.50) นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีที่
ทดลองพฒันาขึน้ ยงัมคีวามถกูตองเหมาะสมทกุองคประกอบดวย ความถีค่วามคดิเหน็ของ
ผูเช่ียวชาญอยูที่ 3 คน (เกณฑความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูที่ จํานวนผูเชี่ยวชาญที่เห็น
ดวยในรายการน้ัน ๆ 2 ใน 3 คน)
 (2) ผลการเรียนรูของครูการเงิน ที่ศึกษาจากการจัดระบบสารสนเทศงานการเงิน
และบญัชีทีท่ดลองพฒันาขึน้ ผานเกณฑการประเมนิผลการเรยีนรู คดิเปนรอยละ 100 ของ
จาํนวนครกูารเงนิทัง้หมด (เกณฑการประเมนิอยูทีร่อยละ 95 ของจาํนวนครกูารเงนิทัง้หมด) 
โดยพิจารณาจาก 1) การวางแผนการทํางานของครูการเงิน ให 2 คะแนน 2) การปฏิบัติ
งานตามแผน ให 2 คะแนน และ 3) ผลการปฏิบัติงาน ให 4 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 

8 คะแนน 
 (3) ผูบริหารสถานศกึษามเีจตคตทิีด่ตีอกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการ

เงนิและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก คาเฉล่ียความคิดเห็นอยูที่
ระดับมาก ( X = 3.98, S.D. = 0.74) ผานเกณฑการประเมิน โดยพิจารณาจาก 1) การมอง
เหน็ความจาํเปน ประโยชนและคณุคาเกีย่วกบัความรูพืน้ฐาน 2) ความคดิเหน็เกีย่วกบัการ
ปฏิบัติงาน 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 4) ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา และ 5) แนว

โนมในอนาคต (เกณฑระดับความคิดเห็นท่ียอมรับไดอยูที่ X = 3.50)
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 (4) ครูการเงินมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและ
บัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูที่ระดับ
มาก ( X = 4.01, SD = 0.57) ผานเกณฑการประเมิน โดยพิจารณาจาก 1) การมองเห็น
ความจําเปน ประโยชนและคุณคาเก่ียวกับความรูพื้นฐาน 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน 3) ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 4) ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา และ 5) 
แนวโนมในอนาคต (เกณฑระดับความคิดเห็นท่ียอมรับไดอยูที่ X = 3.50)

4. สรุปและเสนอแนะ
 ผลการศึกษาระยะท่ี 1 ผลการกําหนดกระบวน การพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก ได
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก 6 ขั้น จํานวน 18 องคประกอบ
 1) กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครูการเงินในสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก มีคุณภาพตามเกณฑที่กําหนด 
 2) คูมือประกอบการใชกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี
ของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็กที่จัดทําขึ้น จํานวน 4 รายการ ไดแก 
รายการท่ี 1 : คูมือปฏิบัติงานการเงินและบัญชีสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก 
รายการที่ 2 : โปรแกรมระบบบัญชีและคูมือการใชโปรแกรมระบบบัญชีหนวยงานยอย
อิเลก็ทรอนิกส รายการท่ี 3 คูมือ : กรณีศึกษาการบันทึกรายการทางบัญชีตามโปรแกรม
ระบบบัญชีหนวยงานยอยอิเล็กทรอนิกส และรายการที่ 4 คูมือ : แนวทางการดําเนินงาน
เบิกจายเงินอุดหนุน มีคุณภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 
 ผลการศกึษาระยะท่ี 2 พบวา กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและ
บญัชขีองครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก มปีระสิทธิภาพตามเกณฑทีก่าํหนด 
ประกอบดวย 

 (1) ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี และโปรแกรมระบบบัญชี ที่ครูการเงินใน
สถานศึกษากลุมเครือขายการศึกษาอําเภอคอนสารทั้ง 13 แหง ทดลองพัฒนาขึ้นโดยใช
กระบวนการพัฒนาทั้ง 6 ขั้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑดานวิชาการ โดยคาเฉลี่ยความคิด
เห็นของผูเช่ียว ชาญอยูที่ 1.00 แปลวา สอดคลองหรือเห็นดวย (เกณฑดานวิชาการ 
พจิารณาจาก 1) มคีวามตรงดานโครงสราง โดยจะตองมีโครงสรางทีเ่หมาะสมกบัสภาพการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 2) มีความตรงดานเนื้อหา โดยจะตองมี

เนื้อหาที่ครอบคลุมและสอดคลองกับระบบควบคุมเงินของหนวยงานยอย พ.ศ. 2544 และ
การบัญชีสําหรับหนวยงานยอย พ.ศ. 2515 ของกรมบัญชีกลาง และ 3) มีสวนชวยใหผลที่
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ไดจากการใชระบบสารสนเทศงานการเงนิและบญัชมีขีอบขายกวางขึน้) และมปีระสิทธภิาพ
ผานเกณฑการพิจารณาตดัสนิของผูเช่ียวชาญโดยรวม เกณฑความคดิเหน็ของผูเช่ียวชาญ 
มี 3 ระดับ คือ +1 = สอดคลองหรือเห็นดวย 0= ไมเห็นดวย และ -1 = ไมสอดคลองหรือ
ไมเห็นดวย คาดัชนีความสอดคลองท่ียอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ขึ้นไป นอกจากนี้ 
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีทีท่ดลองพัฒนาข้ึน ยงัมีความถูก
ตองเหมาะสมทุกองคประกอบดวย โดยความถ่ีความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญอยูที่ 3 คน 
เกณฑความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญอยูที่จํานวนผูเชี่ยวชาญที่เห็นดวยในรายการน้ัน ๆ 
2 ใน 3 คน 
 (2) ผลการเรียนรูของครูการเงิน ที่ศึกษาจากการจัดระบบสารสนเทศงานการเงิน
และบญัชีทีท่ดลองพฒันาขึน้ ผานเกณฑการประเมนิผลการเรยีนรู คดิเปนรอยละ 100 ของ
จาํนวนครกูารเงนิทัง้หมด (เกณฑการประเมนิอยูทีร่อยละ 95 ของจาํนวนครกูารเงนิทัง้หมด) 
โดยพิจารณาจาก 1) การวางแผนการทํางานของครูการเงิน ให 2 คะแนน 2) การปฏิบัติ
งานตามแผน ให 2 คะแนน และ 3) ผลการปฏิบัติงาน ให 4 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 
8 คะแนน 
 (3) ผูบริหารสถานศกึษามเีจตคตทิีด่ตีอกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการ
เงนิและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก คาเฉล่ียความคิดเห็นอยูที่
ระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน โดยพิจารณาจาก 1) การมองเห็นความจําเปน ประโยชน
และคณุคาเก่ียวกับความรูพืน้ฐาน 2) ความคดิเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตังิาน 3) ความพงึพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 4) ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา และ 5) แนวโนมในอนาคต) 
 (4) ครูการเงินมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและ
บัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก คาเฉลี่ยความคิดเห็นอยูที่ระดับ
มาก ผานเกณฑการประเมิน โดยพิจารณาจาก 1) การมองเห็นความจําเปน ประโยชนและ
คณุคาเก่ียวกับความรูพืน้ฐาน 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบตังิาน 3) ความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 4) ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษา และ 5) แนวโนมในอนาคต 
 ผลการศกึษาระยะที ่3 พบวา กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและ
บญัชีของครูการเงินในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดเล็ก มปีระสิทธิภาพตามเกณฑทีก่าํหนด 
ประกอบดวย
 (1) ระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชี และโปรแกรมระบบบัญชี ที่ครูการเงินใน
สถานศึกษากลุมเครือขายการศึกษาอําเภอเกษตรสมบูรณ ทั้ง 15 แหง ทดลองพัฒนาขึ้น 

โดยใชกระบวนการพัฒนาท้ัง 6 ขั้น มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑดานวิชาการ และมี

ประสิทธภิาพผานเกณฑการพิจารณาตัดสินของผูเชีย่วชาญโดยรวม และระบบสารสนเทศ
งานการเงินและบัญชีที่ทดลองพัฒนาขึ้น ยังมีความถูกตองเหมาะสมทุกองคประกอบ
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 (2) ผลการเรียนรูของครูการเงิน ที่ศึกษาจากการจัดระบบสารสนเทศงานการเงิน
และบัญชีที่ทดลองพัฒนาขึ้น ผานเกณฑการประเมินผลการเรียนรู 
 (3) ผูบริหารสถานศกึษามเีจตคตทิีด่ตีอกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการ
เงินและบัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 
 (4) ครูการเงินมีเจตคติที่ดีตอกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและ
บัญชีของครูการเงินในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขนาดเล็ก 

5. ขอเสนอแนะ
 1. ขอเสนอแนะในการนํากระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงิน
และบัญชีไปใช
  1) เนื่องจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กมีเปนจํานวนมากในการนํา
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชขีองครูการเงินในสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐานขนาดเล็กเขาสูสถานศึกษา จงึควรพิจารณาสถานศึกษาท่ีมผีลการประเมินดานการ
จัดระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีในระดับต่ํา กลาวคือ สถานศึกษาท่ีมีความเส่ียง
สูงดานการควบคุมทางการเงินและบัญชี โดยสามารถใชวิธีการพบปะเจรจา และการ
สังเกตการณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview) ชวยในการหาขอมูลพื้นฐานและ
ความตองการของสถานศึกษา ตลอดถึงสรางความเขาใจเบื้องตนกับผูบริหารสถานศึกษา 
หรือผูมีสวนเกี่ยวของไดเปนอยางดี
  2) ในการนาํกระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศงานการเงนิและบัญชีของครกูาร
เงนิในสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานขนาดเลก็ ไปใชไดอยางมีประสทิธภิาพนัน้ ควรใชการวจิยัเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) เปนแนวทางในการดําเนินงานทุกขั้นตอนของกระบวนการ
พฒันา ผูบรหิารสถานศกึษาควรมภีาวะผูนาํดานวชิาการและการบริหารจดัการ ครกูารเงิน
สามารถทํางานรวมกันเปนทีมได และมีผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาแนะนํา มีการประชุม
ปฐมนิเทศ การประชุมปฏิบัติการ และการประชุมสะทอนผลการปฏิบัติอยางตอเนื่อง

 2. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
  1) ควรมีการใชกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและบัญชีของครู

การเงินในสถานศึกษา กบักลุมเปาหมายสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานขนาดกลาง และขนาดใหญ
  2) ควรมีการศึกษาการใชกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการเงินและ
บัญชีของครูการเงินในสถานศึกษา กับกลุมเปาหมายสถานศึกษาข้ันพื้นฐานขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอื่น 

  3) ควรพัฒนาคูมือประกอบการใชกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศงานการ
เงนิและบญัชรีายการที ่2:โปรแกรมระบบบญัชหีนวยงานยอยอเิลก็ทรอนกิส เปนโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
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6. เอกสารอางอิง
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2545. แนวการใชหลักสูตรชั้นประถมศึกษา 
 พุทธศักราช 2521. กรุงเทพฯ (อัดสําเนา)
บุญชม ศรีสะอาด. 2547. การวิจัยเบ้ืองตน. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน.
สุภางค จันทวานิช. 2544. เทคโนโลยีสารสนเทศสถิติ : ขอมูลในระบบสารสนเทศ. 
 กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว.
สํานักงบประมาณ. 2545. การปรับปรุงระบบการจัดทํางบประมาณที่มุงเนนผลงาน. 
 กรุงเทพฯ:สํานกังบประมาณ.
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549. คูมือการ
 ปฏบิตังิานตรวจสอบภายในสาํหรับผูตรวจสอบภายในสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา. 
 กรุงเทพฯ: สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ.
หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2554. รายงาน
 ผลการตรวจสอบสถานศกึษาประจาํปงบประมาณ 2554. กรงุเทพ.ฯ สาํนกังาน
 พระพุทธศาสนาแหงชาติ. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2549. “รางระเบียบและหลกัเกณฑ
 การบริหารจัดการสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล”. เอกสารประกอบการประชุม
 สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากรดานการปฏิรูปการศึกษา สูการพัฒนาคุณภาพของ
 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี. ชลบุรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
 เขต 1 ,2 และ3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (อัดสําเนา)
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