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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณที่เหมาะสมกับโรงเรียน
ก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 และ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพ 
ของระบบบรหิารงานงบประมาณโรงเรยีนก�าแพง อ�าเภออทุมุพรพสิยั  จงัหวดัศรสีะเกษ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 28 จากการทดลองใช้ระบบบริหารงานงบประมาณของบุคลากรโรงเรียนก�าแพง  พัฒนาระบบโดยใช้ภาษา PHP และสร้าง
ฐานข้อมลูเชงิสมัพนัธ์ด้วยระบบจดัการฐานข้อมลู MySQL เครือ่งมอืในการประเมนิประสทิธภิาพระบบใช้แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ จ�านวน 5 คน และผู้ใช้งาน จ�านวน 50 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัย พบว่า
 ระบบการท�างานเดิมของระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียน มีระบบการท�างานที่ซับซ้อน ไม่เป็นเอกภาพ ยากต่อ
การใช้ข้อมูลร่วมกัน เอกสารข้อมูลต่างๆติดตามได้ยาก เอกสารเกิดความเสียหาย ยากต่อการสืบค้น ความปลอดภัยในระบบงาน
เอกสารไม่ม ีจากการศกึษาได้ท�าการวเิคราะห์เกีย่วกบัขัน้ตอนการท�างานของเจ้าหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการจดัเกบ็ข้อมลูงาน
งานบรหิารงบประมาณเพือ่น�ามาออกแบบและพฒันาระบบ ซึง่ระบบทีพ่ฒันาขึน้สามารถท�างานได้ตามขอบเขตทีก่�าหนด ระบบ
สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพื้นฐานของระบบ  ข้อมูลโครงการ ข้อมูลการเบิกเงินงบประมาณ การจัดการข้อมูลเงิน 
งบประมาณที่ได้รับ การน�าเข้าข้อมูล การเพิ่ม ลบ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูล ค้นหาข้อมูล และน�าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแสดง
ผลผ่านเว็บเบราว์เซอร์ การท�างานทั้งหมดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท�าให้สามารถลดปัญหาเรื่องการจัดเก็บ การติดตามข้อมูล 
ลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน ลดระยะเวลาในการท�างาน ลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน ออกรายงาน
สารสนเทศ และมีการท�างานอย่างเป็นระบบ ผลการประเมินเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบมี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 และผลการประเมินเพื่อหาความพึงพอใจโดยผู้ใช้งาน พบว่าความพึงพอใจของ
ผูใ้ช้งานระบบอยูใ่นระดบัพงึพอใจมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.24 จงึท�าให้เหน็ว่าระบบทีพ่ฒันาขึน้มคีวามสอดคล้องและเหมาะสมกบั
งานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนก�าแพง

ค�าส�าคัญ: ระบบบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนก�าแพง

Abstract
 This research aimed at the following 2 objectives: 1) to study and develop the budgeting  

information system appropriated for Khampaeng school, Uthumphon Phisai District of Si Sa Ket Province 

under the Secondary Educational Service Area Office 28; and 2) to find the efficiency of the developed 

system, which was developed using PHP and MySQL as a DBMS. The instrument used in system efficiency 

assessment was a questionnaire using 5-Level Likert scale evaluated by 5 computer experts and 50 users. 

Statistics used in data analysis were mean and standard deviation.
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 The research findings were as follows:
 The original work of the budgeting management system for Khampaeng school was a complex 
function not unified. It’s difficult to share data; tracking data was difficult; the document was damaged, hard 
to trace, and having no security in documentation system, according to study and analysis, workflow of the 
officer who responsible for storage budgets management data. The developed system was capable to  
function according to the specified criteria. It could record various data namely basic system information; 
project information; budget reimbursement data; budget execution information; budget adoption data; and 
brining in data, adding, deleting, modifying, updating , searching, and redirecting data from the database to 
be displayed via web browser.  All functionalities of the system were carried out by using internet in  
order to alleviate the difficulties in problems of data storage, data assessment, redundant processes, time-
consuming works, and papers resource consumption. The system could also be able to perform data  
sharing, information reporting, and systematic functionality. The performance assessment results evaluated 
by experts revealed that the developed system obtained a good performance level with the average score 
of 3.84, whereas the users’ satisfaction showed a very satisfied level with the average score of 4.24.  
Consequently, the developed system is considered to be conformed and appropriated to the budgeting of 
Khampaeng School.
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บทน�า

 การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553  ได้ก�าหนดความ 

มุ่งหมายและหลักการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนา 
คนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ท้ังทางกายและจิตใจ สติ
ปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรม 
ในการด�ารงชีวิต สามารถอยู ่ร ่วมกันกับผู ้อื่นได้อย่าง 
มีคุณภาพ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2553)  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 
พุทธศักราช 2553 ในหมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา  มาตรา 58 ระบุว่า ให้มีการระดมทรัพยากร
และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สิน 
ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชนเอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และ
ต่างประเทศ มาตรา 59 ระบุว่าให้สถานศึกษาของรัฐที ่
เป็นนิติบุคคล มีอ�านาจในการปกครอง ดูแล บ�ารุงรักษาใช้ 
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งที่
เป็นที่ราชพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และที่เป็น
ทรพัย์สนิอืน่ รวมทัง้จดัหารายได้จากบรกิารของสถานศกึษา 
และเกบ็ค่าธรรมเนยีมการศกึษาทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกบันโยบาย 
วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา มาตรา 60 
ระบุว่าให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาใน
ฐานะที่มีความส�าคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
ประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา  
และได้ระบุในมาตรา 62 ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม

และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย 
งบประมาณการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบัหลักการศึกษา 
แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจ
สอบภายนอกหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบ 
ติดตามและการประเมิน ให้เป ็นไปตามที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2553)
 การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเป็น
ปัจจัยหลักที่ช่วยขับเคลื่อนทางการศึกษาให้มีศักยภาพที่ดี
ขึ้น ในยุคปัจจุบันการบริหารงานงบประมาณของสถาน
ศึกษาเน้นความเป็นอิสระในการบริหารให้มีความคล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
และบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน มีการจัด 
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหา 
รายได้จากการบริการมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีต่อผู้เรียน 
การบริหารงบประมาณจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อระบบ
การจัดการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น การบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลเท่าเทียมกัน จึงส่งผลต่อ
คณุภาพการศกึษา รวมทัง้การตดิตามประเมนิผลการบรหิาร
งานงบประมาณของสถานศึกษาก็เป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที ่
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ส่งผลให้การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานตาม 
เป้าหมายของการจัดการศึกษา
 โรงเรียนก�าแพงเป็นโรงเรียนประจ�าอ�าเภอ
อทุมุพรพิสยั  จงัหวดัศรสีะเกษ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 28 เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนจ�านวน  
2,303 คน มคีรแูละบคุลากรทางการศกึษา 134 คน โรงเรยีน
ก�าแพงจึงจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ (กลุ ่มบริหารงาน 
งบประมาณและแผนงานโรงเรียนก�าแพง 2558) ซ่ึงใน 
แต่ละปีโรงเรยีนจะได้รบัการจดัสรรงบประมาณจากรฐับาล
เป็นจ�านวนมาก มีการบริหารจัดการงบประมาณออก 
เป็นส่วนอย่างชัดเจน เอกสารเกี่ยวกับงานงบประมาณ 
ในแต่ละปีมีจ�านวนมาก โดยเฉพาะเอกสารโครงการและ 
การเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ ท�าให้ระบบการท�างานค่อนข้าง
มีปัญหาในเรื่องของการสืบค้น การจัดเก็บเอกสารที่ต้องใช้
พื้นที่จ�านวนมาก นอกจากนี้เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 
2556 โรงเรยีนก�าแพงได้เกดิอคัคภียัขึน้ทีอ่าคารอ�านวยการ 
ซึ่งเป็นอาคารส�านักงานของโรงเรียนก�าแพงส�านักงานของ
ฝ่ายแผนและงบประมาณท่ีอยู่บนอาคารอ�านวยการได้รับ
ผลกระทบในเหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นอย่างมาก เอกสาร 
งบประมาณของโรงเรียนก�าแพงเสียหายจากเหตุการณ ์
ครั้งนี้ เพราะมีการเคลื่อนย้ายเอกสารออกจากสถานที ่
เกิดเหตุ นอกจากน้ีระบบงานเดิมท่ีมีอยู่ก็มีปัญหาในเรื่อง
การจดัเอกสารอยูแ่ล้วเมือ่เกดิปัญหาอคัคภียัทีไ่ม่คาดคดิขึน้
ยิ่งท�าให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการท�างานของฝ่ายแผน
และงบประมาณของโรงเรยีนก�าแพง ท�าให้ระบบการท�างาน
ของฝ่ายแผนและงบประมาณหยุดชะงักเพราะเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ เกิดความเสียหาย การด�าเนินโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการต้องหยุดชั่วคราวเพราะเอกสารและ 
หลกัฐานเกีย่วกบัโครงการ และการเบกิจ่ายเงนิงบประมาณ
บางส่วนเสียหาย จึงเป็นสาเหตุที่ท�าให้การด�าเนินโครงการ
ในปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและ 
การใช้งบประมาณก�าหนดเท่าที่ควร
         ด ้วยความส�าคัญและความจ�าเป ็นดังกล ่าว  
ผู ้วิจัยในฐานะท่ีเป็นบุคลากรในโรงเรียนก�าแพงและ 
ได้รับมอบหมายงานพิเศษให้อยู่งานบริหารงบประมาณ
โรงเรียนก�าแพง  โดยผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาปัญหาระบบ
การท�างานของงานบริหารงานงบประมาณโรงเรียนก�าแพง 
และพฒันาระบบบรหิารงานงบประมาณทีเ่หมาะสมส�าหรบั
โรงเรียนก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 เพื่อใช้
ระบบเป็นเครือ่งมอืสนบัสนนุระบบงานบรหิารงบประมาณ
ที่มีปัญหาให้ด�าเนินไปอย่างเป็นระบบ ความสามารถใน 
การตดิตามการด�าเนนิการของงานแผนและงบประมาณเป็น

ไปตามแผนปฏิบัติการที่ก�าหนดในแต่ละปีงบประมาณ  
การเบกิจ่ายงบประมาณเป็นไปตามขัน้ตอน มกีารเกบ็ข้อมลู
ที่มีมาตรฐาน เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับโครงการและการ
เบิกจ่ายงบประมาณ มีความชัดเจน ถูกต้องเป็นปัจจุบัน  
และเป็นเครื่องมือที่สามารถสนับสนุนระบบการบริหาร 
งบประมาณที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมส�าหรับโรงเรียน
มัธยมขนาดใหญ่ที่มีการจัดสรรงบประมาณจ�านวนมาก  
การบริหารงบประมาณประสบผลส�าเร็จเป็นไปตามแผน
ปฏิบัติการ ระบบสามารถติดต่อกับฐานข้อมูล มีความ
สามารถในด้านการรักษาความปลอดภัย การจัดเก็บข้อมูล
พืน้ฐานเกีย่วกบังานงบประมาณ การเพิม่ ลบ แก้ไข ปรบัปรงุ
ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลโครงการ ข้อมูลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ ข้อมลูการใช้เงนิงบประมาณ การจดัท�ารายงาน
สารสนเทศ และน�าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลแสดงผล
ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ การท�างานทั้งหมดผ่านเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ ท�าให้สามารถลดปัญหาเรือ่งการจดัเกบ็เอกสาร 
การจดัท�ารายงานทีไ่ม่มคีวามเป็นเอกภาพ  ลดความซ�า้ซ้อน
ของข้อมูล ลดระยะเวลาในการท�างาน เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการจัดการฐานข้อมูล ให้ง่ายต่อการท�างาน ช่วยในการ
ตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น มีระบบที่
สามารถเข้ามาช่วยในการบันทึกและออกรายงาน  มีระบบ
ฐานข ้อมูลที่ช ่วยจัดการให ้มีการเก็บข ้อมูลอย ่างมี
ประสิทธิภาพ มีการเรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน ง่ายต่อการสืบค้น 
และมีการท�างานอย่างเป็นระบบสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ใช้งานได้เป็นที่น่าพึงพอใจ และเป็นที่
ยอมรับของบุคลากรในโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการท�าวิจัย

 1. เพื่อ ศึกษาและพัฒนาระบบบริหารงาน 
งบประมาณที่ เหมาะสมกับโรงเรียนก�าแพง อ�าเภอ
อทุมุพรพสิยั จงัหวดัศรสีะเกษ  ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษา เขต 28
 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบบริหารงาน 
งบประมาณโรงเรียนก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรสีะเกษ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 
จากการทดลองใช้ระบบบริหารงานงบประมาณของ
บุคลากรโรงเรียนก�าแพง

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากร ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
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ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จ�านวน 

134 คน

 กลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง ได้แก่ 

ผู ้อ�านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าท่ีงานแผนและ

งบประมาณ ครูผู ้รับผิดชอบโครงการ จ�านวน 50 คน

กระบวนการศึกษาการออกแบบและพัฒนาระบบ

 ระยะที่ 1 ศึกษาปัญหาระบบการท�างานของงาน

บรหิารงานงบประมาณ โรงเรยีนก�าแพง อ�าเภออทุมุพรพสิยั 

จังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 28 โดยการสัมภาษณ์สภาพปัญหาของงานบริหาร

งบประมาณจากผู้อ�านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่

งานแผนและงบประมาณ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ

 ระยะที่ 2 วิเคราะห์ปัญหาระบบงานเดิมของงาน

บรหิารงานงบประมาณ โรงเรยีนก�าแพง อ�าเภออทุมุพรพสิยั 

จังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 28 โดยศึกษาสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมด น�าปัญหา

มาวิเคราะห์เพื่อหาความต้องการของระบบงานใหม่ให้

เหมาะสมกับระบบงานบริหารงบประมาณและผู้ใช้งาน 

 ระยะที ่3 วเิคราะห์ระบบงาน จากการศกึษาและ

วเิคราะห์ข้อมลูท�าให้ทราบถงึขัน้ตอนการท�างานของระบบ 

ข้อมูลที่จะน�าเข้าสู่ระบบ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ และ

แหล่งจัดเก็บข้อมูล จึงใช้แผนภาพ (Data Flow Diagram) 

แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการท�างานของระบบ ข้อมูลที่เข้า

และออกจากระบบ รวมทั้งข้อมูลที่ไหลเวียนภายในระบบ

จากขั้นตอนหนึ่งไปยังอีกขั้นตอนหนึ่ง

 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 (Data Flow 

Diagram Level 0) แสดงถึงกระบวนการท�างานหลัก

ของระบบ และข้อมูลที่เข้าออกจากกระบวนการท�างาน

ต่างๆ  ในส่วนของกระบวนการท�างานหลักๆ ของระบบ

ดังภาพที่ 1

 

5 

 

3

การจัดการข อมูลผู ใช งาน

หัวหน ากลุ่มงาน

ผู ดูแลระบบ

2

การจัดการข อมูลพ้ืน าน

1

ตรวจสอบสิทธิ 
การใช งาน

5

การจัดการโครงการ

7

การจัดการกระทู 

ผลการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลกระทู้

ผลถามตอบกระทู้

เจ  าหน าที่งานแผนงาน
และงบประมาณ

6

การออกรายงาน

ผู อ านวยการ

ผู รับผิดชอบโครงการ

หัวหน ากลุ่มงาน

เจ าหน าที่งานแผนและงบประมาณ

สิทธ์ิการใช้งาน
ช่ือผู้ใช้,รหัสผ่าน

 สิทธ์ิการใช้งาน

สิทธ์ิการใช้งาน

ช่ือผู้ใช้,รหัสผ่าน

สิทธ์ิการใช้งาน

การจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน

ข้อมูลกระทู้

ผลถามตอบกระทู้ ผลการเรียกดูรายงาน

ผลถามตอบกระทู้

เรียกดูรายงาน

ผลการเรียกดูรายงาน

เรียกดูรายงาน

เรียกดูรายงาน

ผลการเรียกดูรายงาน

ขออนุมัติโครงการ

ข้อมูลโครงการ,อนุมัต ิข้อมูลโครงการ อนุมัต ิ

ผลข้อมูลโครงการ,ผลการอนุมัติ

ผลการขออนุมัติโครงการ

ผลการจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน

การจัดการข้อมูลพ้ืนฐาน

D1 ข้อมูลผู้ใช้งาน

D2 ข้อมูลหมวดเงิน

D3 ข้อมูลประเภทเงิน

D4 ข้อมูลรายการเงิน

D5 ข้อมูลกลยุทธ์

D6 ข้อมูลกลุ่มงาน

D7 ข้อมูลงานของกลุ่มงาน

ช่ือผู้ใช้,รหัสผ่าน

สิทธ์ิการใช้งาน

D12 ข้อมูลกระทู้

D13 ข้อมูลตอบกระทู้

ผู รับผิดชอบโครงการ

ข้อมูลกระทู้

D8 ข้อมูลโครงการ

D5 ข้อมูลกลยุทธ์

D9 ข้อมูลมาตราฐานการศึกษา

D10 ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ

D4 ข้อมูลรายการเงิน

D7 ข้อมูลงานของกลุ่มงาน

D11 ข้อมูลรายการเบิกเงินงบประมาณ 

D5

D7

D4

ผลถามตอบกระทู้ผลถามตอบกระทู้

ข้อมูลกระทู้

ผลถามตอบกระทู้ผลถามตอบกระทู้

ข้อมูลกระทู้

ผลการเพ่ิมโครงการผลการเพ่ิมโครงการ
เพ่ิมโครงการ

ช่ือผู้ใช้,รหัสผ่าน

ช่ือผู้ใช้,รหัสผ่าน

4

การจัดการงบประมาณ

เจ าหน าที่งานแผน
และงบประมาณและงบประมาณ

ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ
รายการข้อมูลงบประมาณที่ได้รับรายการข้อมูลงบประมาณที่ได้รับรายการข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ

เบิกเงินโครงการ

การจัดการงบประมาณ

เบิกเงินโครงการ
รายการข้อมูลการเบิกเงิน

D10 ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ

D11 ข้อมูลรายการเบิกเงินงบประมาณ 11

10 ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับ

D8 ข้อมูลโครงการD8

D14 สิทธ์ิการใช้งาน

 
ภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมลูระดับ 0 

 ภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0
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 ระยะที่ 4 ออกแบบและพัฒนาระบบ หลังจาก

การวิเคราะห์ระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียนก�าแพง  

ขัน้ต่อไปเป็นขัน้ตอนของการออกแบบเพือ่จดัวางโครงสร้าง 

และก�าหนดรูปแบบ ของเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถ

ท�างานได้อย่างมีระเบียบแบบแผน ได้แก่ การออกแบบ

โครงสร้างเวบ็แอพพลเิคชัน่การออกแบบเมน ู การออกแบบ

การจัดวางข้อมูลหน้าจอ

 ระยะที ่5 ทดสอบระบบงาน หลงัจากพฒันาระบบ

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อหาประสิทธิภาพการท�างานของ

ระบบบริหารงานงบประมาณท่ีเหมาะสมส�าหรับโรงเรียน

ก�าแพง จากการทดลองใช้งานของบุคลากรครูโรงเรียน

ก�าแพง ว่าสามารถท�างานได้อย่างถูกต้องแม่นย�า และ

ตรงตามความต้องการของผู ้ใช้ ต้องมีการจัดท�าแบบ

ประเมินหาประสิทธิภาพของระบบ โดยแบ่งการทดสอบ

การหาประสิทธิภาพของระบบออกเป็น 4 ด้าน จากการ

ทดสอบด้วยวิธี Black Box Testing

 ระยะที่ 6 ประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบใช้การประเมิน

ประสิทธิภาพโดยระบบผู้เชี่ยวชาญด้วยวิธีการประเมิน

แบบ Black Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบ

ประสิทธิภาพระบบ เป ็นผู ้ เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ จ�านวน 5 คน และผู้ใช้ระบบบริหารงาน

งบประมาณ เป็นผู้อ�านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่

งานแผนและงบประมาณ และครูผู ้รับผิดชอบโครงการ 

จ�านวน 50 คน โดยมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้

 1) ขอหนังสือจากคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์  

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อเรียนเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ระบบในการประเมินหาประสิทธิภาพ

และความพึงพอใจของระบบบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนก�าแพง

 2) น�าหนงัสอืเรยีนเชญิผูเ้ชีย่วชาญ และเรยีนเชญิ

ผู้ใช้ระบบ แบบประเมินหาประสิทธิภาพของโปรแกรม

แบบประเมินหาค่าความพึงพอใจ และโปรแกรมระบบ

บริหารงานงบประมาณโรงเรียนก�าแพง และนัดหมาย 

วนัเวลาในการทดสอบโปรแกรม และประเมนิประสทิธภิาพ

ของโปรแกรม

 3) วิธีการทดสอบโปรแกรม ผู ้เชี่ยวชาญและ

ผู้ใช้ระบบจะเป็นผู้ทดสอบการใช้งานโปรแกรมด้วยข้อมูล

จ�าลองตามขัน้ตอนของโปรแกรม  หากพบข้อสงสยัประการ

ใดก็จะซักถาม หรือให้ค�าแนะน�าแก่ผู้วิจัย ผู้วิจัยจะท�าการ

บนัทกึข้อมลูไว้โดยละเอยีด หลงัจากการทดสอบทกุขัน้ตอน

แล้ว ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้ระบบจะประเมินประสิทธิภาพ

โปรแกรม

 4) การแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม จากข้อ

สังเกต และค�าแนะน�าต่างๆ ในขั้นตอนการทดสอบ

ประสิทธิภาพของผู ้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ระบบ ได้น�ามา

ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

ในบางส่วนทีน่อกเหนอืจากการวเิคราะห์ระบบ  และท�าการ

บันทึกไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงโปรแกรมต่อไป

 หลงัจากได้ท�าการพฒันาระบบเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว 

เพื่อหาประสิทธิภาพการท�างานของระบบบริหารงบ

ประมาณ ว่าสามารถท�างานได้อย่างถูกต้องแม่นย�า และ

ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ จึงได้จัดท�าแบบประเมินหา

ประสิทธิภาพ โดยแบ่งการทดสอบการหาประสิทธิภาพ

ของระบบออกเป็น  4  ด้าน จากการทดสอบด้วยวิธี Black 

Box Testing คือ

 1) การประเมินระบบด้านความสามารถท�างาน

ตามความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement 

Test) เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบความสามารถของ

ระบบว่าท�างานได้ตรงตามความต้องการมากน้อยเพียงใด

 2) การประเมินระบบด้านหน้าที่ของโปรแกรม 

(Functional Test) เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบ

การท�างานต่างๆ ของฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่มีในระบบ

 3) การประเมินระบบด ้านการใช ้งานของ

โปรแกรม (Usability Test)  เป็นการทดสอบความง่ายใน

การใช้งานของระบบ ตรวจสอบความซ�้าซ้อนของระบบ

 4) การประเมินระบบด ้านความปลอดภัย 

(Security Test) เป็นการทดสอบการรักษาความปลอดภัย

ของระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด
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ตารางที่ 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม

7 

ตารางที่ 1 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรม 
 

ช่วงคะแนนการประเมิน ระดับประสิทธิภาพ 
4.51 - 5.00 ดีมาก 
3.51 - 4.50 ดี 
2.51 - 3.50 ปานกลาง 
1.51 - 2.50 น้อย 
1.00 - 1.50 น้อยมาก 

 
  เคร่ืองมือท่ีใช ในการวิจัย 
  1) ระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียนก าแพง 
อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
  2) แบบประเมินประสิท ธิภาพของระบบ
บริหารงานงบประมาณโรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 โดยแบ่งการทดสอบการหาประสิทธิภาพของระบบ
ออกเป็น  4  ด้าน จากการทดสอบด้วยวิธี Black Box 

Testing คือ (1) การประเมินระบบด้านความสามารถท างาน

ตามความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement 
Test) เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบความสามารถของระบบ
ว่าท างานได้ตรงตามความต้องการมากน้อยเพียงใด (2) การ
ประเมินระบบด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Functional Test) 
เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบการท างานต่างๆ ของฟังก์ช่ัน
ต่าง ๆที่มีในระบบ (3) การประเมินระบบด้านการใช้งานของ
โปรแกรม (Usability Test)  เป็นการทดสอบความง่ายในการ
ใช้งานของระบบ ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของระบบ (4) การ
ประเมินระบบด้านความปลอดภัย (Security Test) เป็นการ
ทดสอบการรักษาความปลอดภัยของระบบว่ามีมากน้อย
เพียงใด ซึ่งแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

  ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน 
  ตอนท่ี 2 ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของระบบ 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบ 

  3) แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบ
บริหารงานงบประมาณโรงเรียนก าแพง อ าเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 28 แบ่งเป็น 3 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน 
  ตอนท่ี 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจของระบบ 
  ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
 
การวิเคราะห์ข อมูล 
 
 1) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ  
 หลังจากได้แบบประเมินประสิทธิภาพกลับคืนมา
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ
ด าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพื้นฐาน โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน โดยหา
ค่าความถี่และร้อยละ 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของระบบ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจ าแนกรายด้าน ประสิทธิภาพของระบบทั้ง 4 ด้าน 
แล้วน าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนทั้ง 4 ด้านมารวมกันเพื่อหา
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนของระบบโดยรวม 
 ตอนที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
 2) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้งานระบบ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 หลั งจากได้แบบสอบถามกลับคืนมาผู้ วิ จัย ได้
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและและด าเนินการ

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 1) ระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียนก�าแพง 

อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบบริหาร

งานงบประมาณโรงเรียนก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัย  

จังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 28 โดยแบ่งการทดสอบการหาประสทิธภิาพของระบบ

ออกเป็น 4 ด้าน จากการทดสอบด้วยวิธี Black Box  

Testing คอื (1) การประเมนิระบบด้านความสามารถท�างาน

ตามความต้องการของผู้ใช้ (Functional Requirement 

Test) เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบความสามารถของ

ระบบว่าท�างานได้ตรงตามความต้องการมากน้อยเพียงใด 

(2) การประเมินระบบด้านหน้าท่ีของโปรแกรม (Func-

tional Test) เป็นการทดสอบเพื่อตรวจสอบการท�างาน

ต่างๆ ของฟังก์ชั่นต่าง ๆ ที่มีในระบบ (3) การประเมินระบบ

ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) เป็นการ

ทดสอบความง่ายในการใช้งานของระบบ ตรวจสอบ 

ความซ�้าซ ้อนของระบบ (4) การประเมินระบบด้าน 

ความปลอดภยั (Security Test) เป็นการทดสอบการรกัษา

ความปลอดภัยของระบบว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งแบ่งเป็น 

3 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน

 ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของระบบ

 ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุและพฒันา

ระบบ

 3) แบบประเมนิความพงึพอใจจากผูใ้ช้งานระบบ

บรหิารงานงบประมาณโรงเรยีนก�าแพง อ�าเภออทุมุพรพสิยั 

จังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 28 แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน

 ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจของระบบ

 ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุและพฒันา

การวิเคราะห์ข้อมูล

 1)  วเิคราะห์ข้อมลูเพือ่หาประสทิธภิาพของระบบ 

 หลงัจากได้แบบประเมนิประสทิธภิาพกลบัคนืมา

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ

ด�าเนินการวิเคราะห์เนื้อหาและสถิติพื้นฐาน โดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน โดยหา 

ค่าความถี่และร้อยละ

 ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านประสิทธิภาพของระบบ 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐานจ�าแนกรายด้าน ประสทิธภิาพของระบบทัง้ 4 ด้าน 

แล้วน�าค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนทั้ง 4 ด้านมารวมกัน 

เพื่อหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนของระบบโดยรวม

 ตอนที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา

 2) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าความพึงพอใจจาก 

ผู้ใช้งานระบบ โดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 หลงัจากได้แบบสอบถามกลับคนืมาผูว้จิยัได้ตรวจ

สอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและและด�าเนินการ

วิ เคราะห์เนื้อหาและสถิติพื้นฐาน โดยใช ้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน โดยหา 

ค่าความถี่และร้อยละ

 ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน

ระบบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีหาค่าเฉล่ีย และส่วน 

เบี่ยงเบนมาตรฐานจ�าแนกรายข้อ จากแบบประเมินความ

พึงพอใจจ�านวน 25 ข้อ เกี่ยวกับความสามารถ หน้าตา 
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ของระบบ การใช้งานของระบบ รูปแบบการใช้งาน 

ประโยชน์ของระบบ

 ตอนที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในครั้งนี้ 

ผู ้วิจัยได้น�าข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพระบบ

บรหิารงานงบประมาณโรงเรยีนก�าแพง  อ�าเภออทุมุพรพสิยั 

จังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 28 ที่ได้พัฒนาขึ้น แบ่งเป็น 2 ประเด็น  ดังนี้ 

 1)  ก ารประ เมิ นประสิ ทธิ ภ าพระบบโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ

 2)  การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานระบบ

 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพระบบ

โดยผู้เชี่ยวชาญ  

 การวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบบริหารงาน 

งบประมาณโรงเรียนก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด

ศรสีะเกษ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 

ได้แสดงผลการวิเคราะห์เป็นค่าสถิติจากการประเมิน

ประสิทธิภาพโปรแกรม 4 ด้าน ดังนี้ คือ (1) ด้าน Func-

tional Requirement Test (2)  ด้าน FunctionalTest  

(3) ด้าน Usability Test  (4)  ด้าน  Security  Test ท�าการ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน

คอมพวิเตอร์จ�านวน 5 คน และใช้การประเมนิประสทิธภิาพ

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี  

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด แสดงด้วยค่าเฉลี่ย ( )  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  และค่าระดับประสิทธิภาพ 

 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย 

ผู ้ เชี่ยวชาญ เมื่อได ้น�าระบบบริหารงานงบประมาณ 

งบประมาณโรงเรียนก�าแพงที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบเพื่อหา

ประสิทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน สามารถสรุป

ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในแต่ละด้านโดย

รวมดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบและผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้านของผู้เชี่ยวชาญ

8 

วิ เ ค ราะห์ เนื้ อหาและสถิ ติพื้ น ฐ าน  โดย ใ ช้ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน โดยหา
ค่าความถี่และร้อยละ 
 ตอนท่ี 2 ข้อมูลดา้นความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน
ระบบ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจ าแนกรายข้อ จากแบบประเมินความพึงพอใจ
จ านวน 25 ข้อ เกี่ยวกับความสามารถ หน้าตาของระบบ การ
ใช้งานของระบบ รูปแบบการใช้งาน ประโยชน์ของระบบ 
 ตอนที่ 3 ศึกษาข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบโดยใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา 
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลจากแบบประเมินประสิทธิภาพระบบบริหารงาน
งบประมาณโรงเรียนก าแพง  อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี
สะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ได้
พัฒนาขึ้น แบ่งเป็น 2 ประเด็น  ดังนี้  
    1) การประเมินประสิทธิภาพระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 
   2) การประเมินความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานระบบ 
   ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพระบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ   

   การวิ เคราะห์ประสิทธิภาพระบบบริหารงาน
งบประมาณโรงเรียนก าแพง  อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรี
สะเกษ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ได้
แสดงผลการวิ เ คราะห์ เ ป็นค่ าสถิติ จ ากการประ เมิ น
ประสิทธิภาพโปรแกรม 4 ด้าน ดังนี้ คือ (1) ด้าน Functional 
Requirement Test (2)  ด้าน FunctionalTest  (3) ด้าน 
Usability Test  (4)  ด้าน  Security  Test ท าการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เ ช่ียวชาญด้านคอมพิวเตอร์
จ านวน 5 คน และใช้การประเมินประสิทธิภาพแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  คือ ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด  แสดงด้วยค่าเฉลี่ย ( X  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD)  และค่าระดับประสิทธิภาพ  
 ผลการประเมินประสทิธิภาพของระบบโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 
เมื่อได้น าระบบบริหารงานงบประมาณงบประมาณโรงเรียน
ก าแพงที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของระบบ
จากผู้เ ช่ียวชาญ 5 คน สามารถสรุปผลการประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบในแต่ละด้านโดยรวมดังแสดงในตาราง
ที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบและผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้านของผู้เชี่ยวชาญ 
 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับ 
ประสิทธิภาพ 

1. ด้านความสามารถการท างานตามความต้องการผู้ใช้ 
(Functional Requirement Test) 3.90 0.58 ดี 

2. ด้านหน้าที่ของโปรแกรม (Functional Test) 3.85 0.57 ดี 

3. ด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability Test) 3.62 0.51 ดี 

4. ด้านความปลอดภัย (Security Test) 4.00 0.36 ดี 

ผลสรุปการประเมินประสิทธภิาพของระบบ 3.84 0.51 ดี 
 

 ผลหารประเมินประสิทธิภาพของระบบทั้ง 4  ด้าน
จากผู้เช่ียวชาญ 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51 ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่าระบบมี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ ดี

  

 ผลหารประเมนิประสทิธภิาพของระบบทัง้ 4 ด้าน

จากผู้เชี่ยวชาญ 5 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.51 ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่าระบบ 

มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งาน

 การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของ 

ผู้ใช้งาน คือ ผู้อ�านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่งาน

แผนและงบประมาณ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมี 

ผู้ใช้งานระบบทั้งหมด จ�านวน 50 คน และใช้การประเมิน

ความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ  

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  แสดงด้วย 

ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าระดับ

ความพงึพอใจ ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจของผูใ้ช้งาน 

ระบบ เท่ากับ 4.24 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 

ซ่ึงสามารถแปลความหมายได้ว่าค่าความพึงพอใจของผู้ใช้

งานระบบอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก แสดงดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ
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 ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 
  การวิเคราะห์การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
คือ ผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงาน เจ้าหน้าที่งานแผนและ
งบประมาณ และครูผู้รับผิดชอบโครงการ โดยมีผู้ใช้งานระบบ
ทั้งหมด จ านวน 50 คน และใช้การประเมินความพึงพอใจ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  คือ มากที่สุด มาก 

ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด  แสดงด้วยค่าเฉลี่ย ( X  ) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)  และค่าระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย
ของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ เท่ากับ 4.24 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 ซึ่งสามารถแปลความหมายได้
ว่าค่าความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจ
มาก แสดงดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ 
  

รายการประเมิน X  S.D. แปลผล 
 1. เมนูของระบบชัดเจนเข้าใจง่าย 4.55 0.66 มากที่สุด 

 2. ปุ่มและค าอธิบายมีความง่ายตอ่ความเข้าใจ 4.36 0.77 มาก 

 3. ความสวยงามของหน้าตาระบบ 4.08 1.07 มาก 

 4. เจ้าหน้าท่ีสามารถอัพเดทข้อมลูของตนเองได้ง่ายขึ้น 4.22 0.41 มาก 

 5. ผลลัพธ์ที่ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 4.28 0.75 มาก 

 6. ผลลัพธ์ที่ได้มีความถูกต้องและสมบูรณ ์ 4.12 0.86 มาก 

 7. ผลลัพธ์ที่ได้ตรงสามารถน าไปใช้งานได้จริง 4.22 1.08 มาก 

 8. ความเหมาะสมของการใช้สี ตวัอักษร พื้นหลัง 4.22 1.03 มาก 

 9. ความเหมาะสมของต าแหน่งบนจอภาพ 3.40 0.60 มาก 

 10. ความเหมาะสมของช่องกรอกข้อมูล 4.48 0.83 มาก 

 11. ระบบช่วยให้การจัดเก็บข้อมลูเป็นระเบียบมากขึ้น 4.38 1.04 มาก 

 12. ระบบสามารถติดตามผลการประเมินได้ 4.10 0.83 มาก 

 13. ระบบช่วยเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารมากข้ึน 4.36 1.03 มาก 

 14. ระบบสร้างและแก้ไขข้อมลูผลการประเมินได ้ 3.82 0.65 ปานกลาง 

 15. ระบบสามารถรายงานผลการประเมินได้ 3.96 1.04 มาก 

 16. ระบบสามารถแสดงผลคา่เฉลี่ยของข้อมูลได ้ 4.12 0.82 มาก 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ  (ต่อ)
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ตารางที่ 3 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้งานระบบ (ต่อ) 
 

รายการประเมิน X  S.D.  แปลผล 
 17. ความเร็วในการแสดงผลจากการเช่ือมโยง 4.42 0.90 มาก 

18. ความเร็วในการเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล 4.12 0.71 มาก 

19. ความเร็วในการแสดงข้อมูล 4.42 1.02 มาก 

20. ความเร็วในการท างานของระบบในภาพรวม 4.50 0.67 มาก 

21. ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ 3.88 0.71 มาก 

22. ความถูกต้องในการประมวลผลข้อมูลแต่ละหน้า 3.92 0.69 มาก 

23. ความถูกต้องในการแสดงผลทีไ่ด้จากการลบข้อมลู 4.32 1.10 มาก 

24. ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล 4.44 1.02 มาก 

25. สามารถใช้งานไดส้ะดวก 4.52 0.67 มากที่สุด 

ผลสรุปการประเมินประสิทธภิาพของระบบ 4.24 0.85 มาก 

 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
         การพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานงบประมาณ
โรงเรียนก าแพง  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่
การศึกษา 28 ที่ ได้พัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูล MySQL พัฒนาเว็บโดยใช้โปรแกรม Macromedia 
Dreamwever CS6 ในการสร้างเว็บ ใช้โปรแกรม Adobe 
Photoshop CS6 ตกแต่งภาพ ใช้ภาษา PHP และภาษา 
HTML ในการเขียนเว็บเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล  และน าข้อมูล
ที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล  แสดงผลผ่านทางเว็บเบราเซอร์ จาก
การทดสอบระบบพบว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับระบบ
บริหารงานงบประมาณโรงเรียนก าแพงได้  ซึ่งสามารถสรุป
การท างานที่ส าคัญได้ดังนี้ 
         1) จากการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารงาน
งบประมาณ โ ร ง เ รี ย นก า แพง   อ า เภออุ ทุ มพรพิ สั ย  
จังหวัดศรีสะเกษ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
 
 

 
 
 
 
เขต  28 ร ะบบการท า งาน เ ดิมของระบบบริ หารงาน
งบประมาณโรงเรียนระบบการท างานมีการท างานซับซ้อน ไม่
เป็นเอกภาพ ยากต่อการใช้ข้อมูลร่วมกัน เอกสารข้อมูลต่างๆ
ติดตามได้ยาก เอกสารเกิดความเสียหาย ยากต่อการสืบค้น 
ความปลอดภัยในระบบงานเอกสารไม่มี จากการศึกษาและได้
ท าการวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลงานงานบริหาร
งบประมาณและพัฒนาระบบขึ้น และที่ได้พัฒนาขึ้นโดย
โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQL พัฒนาเว็บโดยใช้
โปรแกรม Macromedia Dreamwever CS6 ในการสร้าง
เว็บ ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ตกแต่งภาพ  
ใช้ภาษา PHP และภาษา HTML ในการเขียนเว็บเพื่อติดต่อ
กับฐานข้อมูล  และน าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล  ซึ่ง
ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการท างานอยู่ทั้งหมด  
 

สรุปผลการวิจัย

 

 การพฒันาโปรแกรมระบบบรหิารงานงบประมาณ

โรงเรียนก�าแพง  ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเขตพื้นที่ 

การศึกษา 28 ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยโปรแกรมการจัดการฐาน

ข้อมูล MySQL พัฒนาเว็บโดยใช้โปรแกรม Macromedia 

Dreamwever CS6 ในการสร้างเว็บ ใช้โปรแกรม Adobe 

Photoshop CS6 ตกแต่งภาพ ใช้ภาษา PHP และภาษา 

HTML ในการเขียนเว็บเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล และ 

น�าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล  แสดงผลผ่านทางเว็บเบ

ราเซอร์ จากการทดสอบระบบพบว่าสามารถน�ามาประยกุต์

ใช้กับระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียนก�าแพงได้  

ซึ่งสามารถสรุปการท�างานที่ส�าคัญได้ดังนี้

 1) จากการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารงาน 

งบประมาณโรงเรียนก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด

ศรสีะเกษ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 28 

ระบบการท�างานเดิมของระบบบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนระบบการท�างานมีการท�างานซับซ้อน ไม่เป็น

เอกภาพ ยากต่อการใช้ข้อมูลร่วมกัน เอกสารข้อมูลต่างๆ

ตดิตามได้ยาก เอกสารเกดิความเสยีหาย ยากต่อการสบืค้น 

ความปลอดภยัในระบบงานเอกสารไม่ม ีจากการศกึษาและ

ได้ท�าการวเิคราะห์เกีย่วกบัขัน้ตอนการท�างานของเจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลงานงานบริหาร 

งบประมาณและพัฒนาระบบขึ้น และที่ได ้พัฒนาขึ้น 

โดยโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล MySQL พัฒนาเว็บ 

โดยใช้โปรแกรม Macromedia Dreamwever CS6 ใน 

การสร้างเว็บ ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS6 

ตกแต่งภาพ ใช้ภาษา PHP และภาษา HTML ในการ 

เขียนเว็บเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล  และน�าข้อมูลที่จัดเก็บไว้

ในฐานข้อมูล ซึ่งระบบที่พัฒนาขึ้นมีความสามารถในการ

ท�างานอยู่ทั้งหมด 7 กระบวนการ คือ (1) กระบวนตรวจ

สอบสิทธิ์การใช้งาน โดยผู้ดูแลระบบจะท�าการน�าเอาชื่อ 

ผู้ใช้งานและรหัสผ่านมาตรวจสอบ เพื่อจะก�าหนดสิทธิ 

ในการเข้าไปใช้งานให้กับผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานในระบบ (2) 

กระบวนการจัดการข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งจะมีผู้ดูแลระบบเป็น

ผู้ที่มีสิทธิ์ในการจัดการข้อมูลพื้นฐานบนระบบ โดยจะต้อง

เข้ามาจัดการเป็นส่วนแรกก่อนที่ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งาน

ในระบบได้ (3) เป็นกระบวนการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน  

โดยจะเป็นส่วนทีผู่ด้แูลระบบจะเข้ามาจดัการข้อมลู ทัง้การ

เพิม่ ลบ แก้ไข หรอืสร้างรหสัให้ใหม่ พร้อมทัง้ผู้ใช้ยงัสามารถ
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เข้ามาแก้ไขข้อมูลส่วนตัวและก�าหนดรหัสใหม่ได้ภายหลัง 

(4) กระบวนการจัดการข้อมูลงบประมาณ โดยจะเป็นส่วน 

เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ จะเข้ามาจัดการข้อมูล

เงินงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกเงินโครงการตาม

โครงการ (5) กระบวนการจัดการข้อมูลโครงการ โดยจะ 

เป็นส่วน เจ้าหน้าทีง่านแผนและงบประมาณ ครผููร้บัผิดชอบ

โครงการ จะเข้ามาจัดการข้อมูลเงินงบประมาณที่ได้รับ  

และการเบกิเงนิโครงการตามโครงการ (6) กระบวนการออก

รายงานผลการด�าเนินโครงการ และงบประมาณ น�าเอา

ข้อมูลจากระบวนการต่าง ๆ มาประมวลผลและออกมา 

เป็นรายงาน เพื่อใช้งานการตัดสินใจ โดยผู้ที่สามารถจะดู

รายงานได้มผีูอ้�านวยการ หวัหน้ากลุม่งาน และเจ้าหน้างาน

แผนและงบประมาณ (7) กระบวนการจัดการข้อมูลกระทู้

บนเวบ็บอร์ด ซึง่กระทูจ้ะเป็นเหมอืนกบัระบบคอยช่วยเหลอื

ในการซักถามข้อสงสัยและปัญหาต่างๆ ในการเขียน

โครงการงบประมาณ การขออนุมัติโครงการตามงานแผน

และงบประมาณ ข้อมูลการใช้งบประมาณ รายงานข้อมูล

งบประมาณ และแจ้งเตือนให้ทราบว่าโครงการต่างๆ  

รวมทั้งปัญหาของระบบ ซึ่งผู้ที่จะสามารถเข้ามาถามตอบ

กระทู้ได้นั้นจะต้องเป็น ผู้ดูแลระบบ ผู้อ�านวยการ หัวหน้า

กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่งานแผนและงบประมาณ และครูผู้รับ

ผดิชอบโครงการ สรปุได้ว่าระบบมคีวามสามารถในด้านการ

รกัษาความปลอดภยั การจดัเกบ็ข้อมลูพืน้ฐานเกีย่วกบังาน

งบประมาณ การเพิม่ ลบ แก้ไข ปรบัปรงุข้อมลู การประมวล

ผลข้อมูลโครงการ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ข้อมูล 

การใช้เงินงบประมาณ การจัดท�ารายงานสารสนเทศ และ

น�าข ้อมูลที่จัดเก็บไว ้ในฐานข ้อมูลแสดงผลผ ่านเว็บ 

เบราว์เซอร์ การท�างานท้ังหมดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

ท�าให้สามารถลดปัญหาเรื่องการจัดเก็บเอกสารการจัดท�า

รายงานทีไ่ม่มคีวามเป็นเอกภาพ  ลดความซ�า้ซ้อนของข้อมลู  

ลดระยะเวลาในการท�างาน เพิม่ประสทิธภิาพในการจดัการ

ฐานข้อมลู ให้ง่ายต่อการท�างาน ช่วยในการตรวจสอบข้อมลู

ต่างๆ ให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น มีระบบที่สามารถเข้ามา

ช่วยในการบันทึกและออกรายงาน  มีระบบฐานข้อมูล 

ที่ช ่วยจัดการให้มีการเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  

มีการเรียกใช้ข้อมูลร่วมกัน ง่ายต่อการสืบค้น และมี 

การท�างานอย่างเป็นระบบสามารถตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้งานได้เป็นท่ีน่าพึงพอใจมากจากการทดลองใช้งาน  

และเหมาะสมกับงานงบประมาณโรงเรียนก�าแพง อ�าเภอ

อทุมุพรพสิยั จงัหวดัศรสีะเกษ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 28 จากการประเมินประสิทธิภาพของ

โปรแกรม   

 2) จากการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพ

โปรแกรมระบบบริหารงานงบประมาณ โรงเรียนก�าแพง 

อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นที่

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 28  เป็นการประเมนิประสทิธภิาพ

ระบบโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์  และเครื่องมือ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยแบบประเมิน

ประสิทธิภาพโดยผู้เช่ียวชาญ และแบบสอบถามความ 

พงึพอใจของผูใ้ช้งานระบบ ซึง่ใช้สถติใินการวเิคราะห์ข้อมลู  

ค�านวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปผลการ

วิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

เกี่ยวกับระบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียนก�าแพง  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 โดย 

ผู้เชี่ยวชาญ จ�านวน 5 คน  ค่าเฉลี่ยของระดับประสิทธิภาพ

ของระบบ เท่ากบั 3.84 ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51  

ซึ่งสามารถแปลความหมายได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี แสดงว่า

ระบบที่พัฒนาขึ้นมามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากผลการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  และการ

ประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ และ

ประเมนิหาค่าความพงึพอใจผูใ้ช้งานระบบ ได้ประเดน็ส�าคัญ

น�ามาอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้

 1) การศึกษาและพัฒนาระบบบริหารงานงบ

ประมาณโรงเรียนก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด

ศรสีะเกษ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 28 

ระบบการท�างานเดิมของระบบบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนระบบการท�างานมีการท�างานซับซ้อน ไม่เป็น

เอกภาพ ยากต่อการใช้ข้อมูลร่วมกัน เอกสารข้อมูลต่างๆ

ตดิตามได้ยาก เอกสารเกดิความเสยีหาย ยากต่อการสบืค้น 

ความปลอดภยัในระบบงานเอกสารไม่ม ีจากการศกึษาและ

ได้ท�าการวเิคราะห์เกีย่วกบัขัน้ตอนการท�างานของเจ้าหน้าที่

ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลงานงานบริหาร 

งบประมาณและพัฒนาระบบขึ้นโดยโปรแกรมการจัดการ

ฐานข้อมลู MySQL พฒันาเวบ็โดยใช้โปรแกรม Macrome-

dia Dreamwever CS6 ในการสร้างเว็บ ใช้โปรแกรม 

Adobe Photoshop CS6 ตกแต่งภาพ ใช้ภาษา PHP และ

ภาษา HTML ในการเขยีนเวบ็เพือ่ตดิต่อกบัฐานข้อมลู  และ

น�าข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล ระบบมีความสามารถ 
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ในการรักษาความปลอดภัย มีการก�าหนดสิทธิ์ผู ้ใช้งาน 

ก่อนเข้าใช้งาน โดยผู้เข้าใช้งานจะต้องมีชื่อเข้าใช้งานและ

รหัสผ่าน จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของระบบ ข้อมูลหมวดเงิน 

ข้อมูลประเภทเงิน ข้อมูลรายการเงิน ข้อมูลกลยุทธ์ ข้อมูล

กลุม่งาน ข้อมลูงานของกลุม่งาน ข้อมลูกระทู ้ข้อมลูผูใ้ช้งาน 

การจัดเก็บข้อมูลโครงการ การจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย 

งบประมาณ การจัดเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณ การถาม

ตอบปัญหาในการใช้ระบบผ่านกระทู้ การยื่นโครงการ 

ผ่านระบบ การอนุมัติโครงการผ่านระบบ การดูข้อมูล

โครงการทั้งหมด การดูข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

การออกรายงานสารสนเทศ คือ รายข้อมูลการเบิกเงิน 

งบประมาณตามโครงการประจ�าปีงบประมาณ รายงาน

โครงการประจ�าปีงบประมาณ  รายงานงบประมาณที่ใช้ 

ตามประเภทงบประมาณ รายงานโครงการตามกลยุทธ์  

รายงานโครงการตามกลุ่มงาน รายงานสรุปข้อมูลการใช ้

งบประมาณตามไตรมาส จากความสามารถของระบบนี้

ท�าให้ระบบมีการท�างานเป็นขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากร

กระดาษ มรีะบบการท�างานทีเ่ป็นเอกภาพ ลดความซ�า้ซ้อน

ในการท�างาน ลดความผดิพลาด ลดระยะเวลาในการท�างาน 

มีการเรียกใช้ทรัพยากรร่วมกัน สอดคล้องกับจิตต์อารีย์  

กนกนิรันดร (2550) ท่ีได้ท�าการศึกษาการพัฒนาการน�า

ระบบสารสนเทศในส่วนงบประมาณ พสัด ุการเงนิ และการ

บัญชี :  กรณีศึกษา หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโปรแกรมดังกล่าวสามารถลด 

ขั้นตอนการท�างาน ถูกต้อง สะดวกต่อการใช้งาน และ

สามารถเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริหารได้

รวดเร็วทนัต่อเวลา รวมทัง้มคีูม่อืการใช้โปรแกรมส�าหรบัการ

ใช้งาน

 2) ผลการประเมนิประสทิธภิาพของระบบบรหิาร

งานงบประมาณโรงเรยีนก�าแพง อ�าเภออทุมุพรพสิยั จงัหวดั

ศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 28 โดยการประเมินประสิทธิภาพของระบบโดย 

ผู้เชี่ยวชาญ และประเมินค่าความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

สามารถสรุปได้ดังนี้

 การประเมนิประสทิธภิาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ โดยรวม

ทั้ง 4 ด้าน สรุปผลได้ดังนี้ คือ (1) ผลการประเมินด้านความ

สามารถการท�างานตามความต้องการผู้ใช้ (Functional 

Requirement) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (2) ผลการ

ประเมินด้าน การประเมินด้านหน้าท่ีของโปรแกรม  

(Functional Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี (3) ผล

การประเมินด้านด้านการใช้งานของโปรแกรม (Usability 

Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  (4) ผลการประเมิน 

ด้านการประเมินด้านความปลอดภัย (Security Test)  

มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี

  การศึกษาความพึงพอใจโดยผู้ใช้งานระบบ  

ได้ท�าการจัดเรียงล�าดับสูงสุด 5 อันดับ สรุปผลจากล�าดับที่ 

1 ถึงล�าดับที่ 5 จะเห็นว่า (1) เมนูของระบบชัดเจน 

เข้าใจง่าย อยูใ่นเกณฑ์พงึพอใจมากทีส่ดุ (2) สามารถใช้งาน

ได้สะดวก อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด (3) ความเร็วใน 

การท�างานของระบบในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก 

(4) ความเหมาะสมของช่องกรอกข้อมูล อยู ่ในเกณฑ ์

พึงพอใจมาก (5) ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูล อยู่ใน

เกณฑ์พึงพอใจมาก

 จากผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

โดยรวม สามารถสรุปได้ว่าระบบบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  

มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เพราะระบบสามารถแก้ไข

ปัญหาของระบบการท�างานเดมิของงานบรหิารงบประมาณ 

ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม ่มีความสามารถในการรักษา 

ความปลอดภัย เพราะมีการก�าหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานก่อนเข้า 

ใช้งาน โดยผู้เข้าใช้งานจะต้องมีชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่าน 

จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของระบบ ข้อมูลหมวดเงิน ข้อมูล

ประเภทเงิน ข้อมูลรายการเงิน ข้อมูลกลยุทธ์ ข้อมูล 

กลุม่งาน ข้อมลูงานของกลุม่งาน ข้อมลูกระทู ้ข้อมลูผูใ้ช้งาน 

การจัดเก็บข้อมูลโครงการ การจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย 

งบประมาณ การจัดเก็บข้อมูลการใช้งบประมาณ การถาม

ตอบปัญหาในการใช้ระบบผ่านกระทู้ การยื่นโครงการ 

ผ่านระบบ การอนุมัติโครงการผ่านระบบ การดูข้อมูล

โครงการทั้งหมด การดูข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

การออกรายงานสารสนเทศ คือ รายข้อมูลการเบิกเงิน 

งบประมาณตามโครงการประจ�าปีงบประมาณ รายงาน

โครงการประจ�าปีงบประมาณ  รายงานงบประมาณทีใ่ช้ตาม

ประเภทงบประมาณ  รายงานโครงการตามกลยทุธ์  รายงาน

โครงการตามกลุ่มงาน รายงานสรปุข้อมลูการใช้งบประมาณ

ตามไตรมาส จากความสามารถของระบบนี้ท�าให้ระบบมี

การท�างานเป็นขัน้ตอน ลดการใช้ทรพัยากรกระดาษ มรีะบบ

การท�างานที่เป็นเอกภาพ ลดความซ�้าซ้อนในการท�างาน  

ลดความผิดพลาด ลดระยะเวลาในการท�างาน มกีารเรยีกใช้

ทรัพยากรร่วมกัน แสดงว่า โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 

MySQL พัฒนาเว็บโดยใช้โปรแกรม Macromedia  

Dreamwever CS6 ในการสร้างเว็บ ใช้โปรแกรม Adobe 
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Photoshop CS6 ตกแต่งภาพ ใช้ภาษา PHP และภาษา 

HTML ในการเขียนเว็บเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล และน�า

ข้อมลูทีจ่ดัเกบ็ไว้ในฐานข้อมลู แสดงผลผ่านเวบ็เบราว์เซอร์ 

การท�างานทั้งหมดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีระบบการ

ท�างานอย่างเป ็นระบบ เป ็นเครื่องมือในการจัดท�า

สารสนเทศระบบบริหารงานงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

 1. การรายงานสรุปข้อมูลด้านต่างๆ ท�าการ

รายงานข้อมูลแสดงผลในรูปแบบของกราฟได้

 2. เพิ่มฟังก์ชันการท�างานของระบบบริหารงาน

งบประมาณให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น

 3. ฐานข้อมูลของระบบบริหารงานงบประมาณ

โรงเรียนก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สามารถ

เชื่อมต่อกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  

เขต 28 เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลงบประมาณร่วมกัน

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควร มีการศึ กษาป ั จจั ยที่ ส ่ งผลให ้ การ 

ด�าเนินงานของระบบริหารงานงบประมาณเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

 2. ควรศึกษารูปแบบของระบบบริหารงาน 

งบประมาณที่เหมาะสมส�าหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 

และระดับประถมศึกษา

 3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบงานบริหาร 

งบประมาณโรงเรียนก�าแพง อ�าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด

ศรีสะเกษ ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากับ 

โรงเรียนอื่นๆ
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