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 การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 ดาน คือ ดานการใชความรู ดานการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการประสานงาน และเพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากร
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตาม อายุ ประสบการณ
ปฏิบัติงานบัญชี สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จํานวนนักเรียนในโรงเรียน ความรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชี 
 กลุมตัวอยางที่จะใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 149 แหง ๆ ละ 1 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น    
149  คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม       
การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะหโดย
ใชการทดสอบหาความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองคา (t-test for Independent Samples) และ
ระหวางกลุมตัวอยางมากกวา  2 กลุม วิเคราะหโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว     
(One way Analysis of Variance) ถาการทดสอบพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ     
ทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย 2 คา ที่พบวามีความแตกตางกัน โดยวิธีการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู โดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) 
 
 ผลการวิจัยพบวา 
  1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ข้ันพ้ืนฐาน ดานการใชความรูอยูในระดับปฏิบัติไดเกือบเปนประจํา ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูในระดับมาก และดานการประสานงานอยูในระดับปานกลาง 
  2. บุคลากรที่มีอายุและจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชี      
ดานการใชความรู ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการประสานงาน แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิต ิ 
  3. บุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานตางกันมีการปฏิบัติงานบัญชีดานการใชความรู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการประสานงาน 
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 



  4. บุคลากรที่มีสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาตางกันมีการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการประสานงาน     
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  5. บุคลากรที่มีความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชีดานการใชความรู
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการประสานงาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ   
ทางสถิติ 
  6. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชี  บุคลากรตองการเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานบัญชีโดยตรง และใหจัดอบรมระบบบัญชีทั้งระบบ เปนแบบปฏิบัติจริง ใชขอมูลจริง 
และจัดตอเนื่องสม่ําเสมอและควรจัดในภูมิภาค 
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The purposes of this research was to study the accounting implementation of 

accountants in school  under the supervision of the office of the basic education 
commission  in three aspects : knowledge ,information technology , coordination ; and  to 
compare the problems  by  age, accounting work experience, major attainment , number of 
students in school  and responsibilities in addition to operating account.  

 The samples of this research were 149 accountants. A questionnaire was 
constructed and used as a tool to collect percentage, mean, standard deviation, t-test for 
independent and One-Way Analysis of Variance. Scheffe method would be used in case 
there was statistical significant difference. 

 
The research results found out the summarize as follow; 

  1. The accounting implementation of knowledge is of nearly regular level, 
information technology was suitable at high level and coordination was suitable at medium 
level 
  2. The accounting implementation having age and number of students in school    
difference implementation had not significant difference. 
  3. The accounting implementation concerning accounting work experience 
difference had implementation knowledge significant difference at .05 level, information 
technology and coordination was not of significant difference. 
  4. The accounting implementation having major attainment difference had 
implementation of knowledge significant difference at .01 level. Information technology and 
coordination was not significant difference. 
  5. The accounting implementation should responsibilities in addition to 
operating account. Major attainment difference had implementation of knowledge significant 
difference at .01 level, information technology significant difference at .05 level and 
coordination was not of significant difference. 
  6. Suggestion for the accounting implementation, need direct accountant officer 
and accounting system to be continually trained in using real data, in the region. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

  สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี เนื่องจากความกรุณาและความชวยเหลือจาก 
ผูชวยศาสตราจารยผจงศักด์ิ หมวดสง อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ไดเสียสละเวลาเพ่ือให
คําแนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรอง อันเปนประโยชนในการทําสารนิพนธครั้งนี้จนลุลวง จึงขอกราบ
ขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี ้ 
  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุพีร  ลิ่มไทย และ อาจารยสิฏฐากร ชูทรัพย 
กรรมการสอบสารนิพนธที่ใหคําปรึกษาขอเสนอแนะตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงสารนิพนธฉบับนี้              
มีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยสุพีร ลิ่มไทย   อาจารย ดร.พนิต กุลศิริ        
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญณระวี  อนันตอัครกุล ที่เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจเครื่องมือ 
และคณาจารยภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และคณะศึกษาศาสตรทุกทานที่ได
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูที่เปนประโยชนอยางย่ิงแกผูวิจัย และขอขอบคุณเจาหนาที่โครงการทุกทาน
ที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่ดี และขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่สละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามครั้งนี้ ซึ่งมีสวนชวยใหสารนิพนธสําเร็จลงได 
  ผูวิจัยขอขอบคุณคุณสุพิชญา อุรเคนทรเนตร และคุณปติวัฒน  สะสม ที่ใหความชวยเหลือ 
และขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกทานที่มีความหวังดี เอ้ืออาทร พรอมทั้งเปนกําลังใจจนสามารถทําให   
สารนิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 
  สุดทายนี้ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย ผูมีพระคุณ และครอบครัว   
ผูซึ่งใหความรัก ความอบอุน พรอมทั้งปลูกฝงสิ่งที่ดีงาม จนทําใหผูวิจัยสามารถประสบความสําเร็จ
ในการศึกษาไดตามที่คาดหวัง 
 
               พนัชกร  ปติตระกูล 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ 2) พ.ศ. 2545
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39  กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ
การบริหารงานทั่วไป ไปยังสถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความคลองตัวเปนอิสระ สามารถ
บริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการ
บริหารจัดการศึกษา   โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน (School Based Management: SBM) 
 เพ่ือใหการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งการดําเนินการในบางเรื่องตองไดรับความ
เห็นชอบจากสวนกลาง หรือคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา และเพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษามีความเปนอิสระ ความคลองตัวและสามารถรับผิดชอบในการดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวกับการ
กระจายอํานาจ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเพ่ือใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติ
ดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงมีนโยบายที่จะใหโรงเรียนเกิดความเปลี่ยนแปลง
และมีความคลองตัวในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยใหโรงเรียนสามารถเบิกจายเงินจาก
กรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัดไดโดยตรง โดยไมตองเบิกเงินผานสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนไดเปนอยางดี  โรงเรียนที่เปน
หนวยเบิกจายจะตองปฏิบัติงานดานการเบิกจายเงิน ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (ระบบ GFMIS) ผาน Excel Loader ไดอยางครบถวนสมบูรณ เพ่ือใหการเบิก
จายเงินเกิดความสะดวกคลองตัวรวมทั้งมิใหเกิดปญหาและขอขัดของทางดานการเบิกจายและดาน
การบัญชี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงแจงใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
178 เขต คัดเลือกโรงเรียนประเภทที่ 1 ที่มีความพรอมที่จะเปนหนวยเบิกเงินตรงกับกรมบัญชีกลาง
หรือคลังจังหวัด เขตละ 1 โรงเรียน เพ่ือเปนโรงเรียนนํารองในสวนของการบริหารจัดการงบประมาณ 
ของโรงเรียน จากการคัดเลือกดังกลาว พบวา มีโรงเรียนที่มีความพรอมเปนหนวยเบิกจายเงินกับ
กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด มีจํานวนทั้งสิ้น 149 แหง ซึ่งกรมบัญชีกลางไดรับ
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มอบหมายจากกระทรวง การคลังพิจารณาอนุมัติใหโรงเรียนดังกลาวเปนหนวยเบิกจายเงินกับ
กรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัดได ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0406.6/19841 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2551) 
 จากการติดตามตรวจสอบรายงานทางการเงินของหนวยงานระดับกรมตามเกณฑคงคางจาก
ระบบ GFMIS ของกรมบัญชกีลาง (หนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0423.3/391 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552) 
พบวา รายงานการเงินของสวนราชการยังมีความคลาดเคลื่อนจํานวนมาก จึงไดแจงใหสวนราชการ 
ระดับกรมและหนวยเบิกจายภายใตสังกัดปรับปรุงขอคลาดเคลื่อนของรายงานการเงินและขอมูล       
ทางบัญชใีนกระดาษทําการเพ่ือแกไขขอมูลในระบบ GFMIS ใหถูกตองตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2548 
เปนตนมาจนถึงปจจุบัน แสดงใหเห็นวา การปฏิบัติงานดานบัญชีในระบบ GFMIS ของเจาหนาที่        
ผูปฏิบัติที่เปนหนวยเบิกจายใหมทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาคยังมีปญหาอยูมาก จากการสอบถาม
และประสานงานกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานบัญชีในระบบ GFMIS เปนขอมูลเบ้ืองตนพบวา  
บุคลากรหรือเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานบัญชียังไมเขาใจในวิธีการปฏิบัติ กระบวนการทํางาน การใชรหัส
บัญชี การบันทึกขอมูลทางบัญชีในระบบ GFMIS ซึ่งเปนระบบใหมที่จําเปนตองใชทักษะความรูทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวย  รวมทั้งในการทํางานของโรงเรียนที่เปนหนวยเบิกจายใหมภายใต
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตองอาศัยการประสานงานระหวางหนวยงานเพ่ือให
เกิดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานดานบัญชใีนระบบ GFMIS ไดอยางถูกตองครบถวน 
 ดวยเหตุผลดังกลาว ผู วิจัยซึ่งเปนบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ข้ันพ้ืนฐาน มีความสนใจที่จะศึกษาการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการใชความรู   ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการ
ประสานงาน  เพ่ือนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกํากับดูแล ใหความชวยเหลือและพัฒนา
บุคลากรผูปฏิบัติงานดานบัญชีของโรงเรียนใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ใหตรงสภาพการณ 
ที่เปนจริง ทําใหการปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนตอหนวยงานย่ิงข้ึนไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุงหมายสําคัญเพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี ้
  1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในดานการใชความรู  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการประสานงาน 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 3 ดาน จําแนกตาม อายุ  ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี  สาขาวิชา
ที่สําเร็จการศึกษา  จํานวนนักเรียนในโรงเรียน ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญช ี
  3. เพ่ือรวบรวมขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกํากับ ดูแลใหความชวยเหลือ 
และนํามาวางแผนพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ทําใหการปฏิบัติงาน              
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 149 แหง  ใน 73 จังหวัด (โรงเรียนประเภทที่ 1 ที่กรมบัญชีกลาง
อนุมัติใหเปนหนวยเบิกจาย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551) 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดจากประชากรโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ไดแก บุคลากรที่
ปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  149  แหง ๆ ละ 1 คน 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 149 คน  
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ  ไดแก ขอมูลทั่วไปของบุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชี  ดังตอไปนี ้
  1.1 อายุ  จําแนกเปน 
   1.1.1   ต่ํากวา 35 ป 
   1.1.2   35 - 45 ป 
   1.1.3   มากกวา 45 ปข้ึนไป 
  1.2 ประสบการณปฏิบัติงานบัญช ี
   1.2.1   นอยกวา  6 ป 
   1.2.2    6-10 ป 
   1.2.3    มากกวา 10 ป 
  1.3 สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
   1.3.1    สาขาวิชาการบัญช ี
   1.3.2    ไมใชสาขาวิชาการบัญช ี
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  1.4 จํานวนนักเรียนในโรงเรียน 
   1.4.1    นักเรียนนอยกวา 1,500 คน 
   1.4.2    นักเรียน 1,500 – 2,500 คน 
   1.4.3    นักเรียน 2,500 คนข้ึนไป 
  1.5 ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญช ี
   1.5.1  ปฏิบัติหนาที่สอน 
   1.5.2  ไมไดปฏิบัติหนาที่สอน 
 
 2. ตัวแปรตาม ไดแก การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3 ดาน ไดแก 
  2.1 ดานการใชความรู 
  2.2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.3 ดานการประสานงาน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน หมายถึง  การปฏิบัติงานตามหนาที่และ   
ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน เพ่ือใหงานสําเร็จ ไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว
ภายในกําหนด มีความถูกตองและบรรลุวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว  ใน 3 ดาน ดังนี ้
  1.1 ดานการใชความรู หมายถึง ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระเบียบ แนวปฏิบัติ
และวิธีการทํางานที่สวนราชการกําหนดอยางเปนข้ันตอน และมีความสามารถในการนําความรูความเขาใจ
ไปใชในการปฏิบัติงานบัญชีในระบบ GFMIS เนื่องจากเปนการเริ่มตนของการใชงาน ไดแก กระบวนงาน
การบันทึกบัญชี การใชรหัสบัญชี การตรวจสอบรายงานการเงิน และการปรับปรุงบัญชี ทําใหขอมูล
ทางบัญชีมีความถูกตองเสร็จตามเวลาที่กําหนด การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
  1.2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก  การใชโปรแกรมประยุกต การคนหาขอมูล การเก็บขอมูล การเรียกใช
ขอมูล การสื่อสารทางอินเตอรเน็ต อีเมล การใชเทคโนโลยีตางๆ และ การแกไขปญหาในการใช
เทคโนโลยี เพ่ือชวยใหการปฏิบัติงานบัญชีสะดวก รวดเร็ว ลดขอผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน และ        
งานสําเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  1.3 ดานการประสานงาน หมายถึง ลักษณะการติดตอสื่อสารประสานงานและประสิทธิภาพ
ของการประสานงาน เพ่ือใหกระบวนการปฏิบัติงานบัญชี มีความถูกตองตรงตามเปาหมายที่ตั้งไว  
อยางราบรื่น  ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
โรงเรียนผานทางเครื่องมือสื่อสาร ไดแก การประสานงานในรูปแบบที่เปนหนังสือราชการ  การติดตอ   
ในรูปแบบที่ไมเปนทางการ การติดตอทางโทรศัพท การสื่อสารทางอินเตอรเน็ต การเขาพบดวยตนเอง 
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เพ่ือขอรับการสนับสนุนหรือขอความรวมมือ การซักถามปญหาขอสงสัย การลดความขัดแยง และรวมกัน
แกไขปญหา 
 2. บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง 
ผูปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียน 
 3. โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง โรงเรียนที่เปนนิติ
บุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ที่ไดมีคําสั่ง
ใหเปนสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งและกรมบัญชีกลางไดอนุมัติใหเปนหนวยเบิกจายตั้งแตเดือน
ตุลาคม  2551 
 4. ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี หมายถึง  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดานบัญชีตั้งแตเริ่มปฏิบัติงาน
เก่ียวกับบัญชี จนถึงปจจุบัน 
 5. ระบบ GFMIS หมายถึง ระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ในการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังตอไปนี ้
  ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 1. บุคลากรที่มีอายุตางกัน  มีการปฏิบัติงานบัญชแีตละดานแตกตางกัน 
 2. บุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชีตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชแีตละดานแตกตางกัน 
 3. บุคลากรที่มสีาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชแีตละดานแตกตางกัน 
 4. บุคลากรที่มจีํานวนนักเรียนในโรงเรียนตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชแีตละดานแตกตางกัน 
 5. บุคลากรที่มีความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชีตางกัน มีการปฏิบัติงาน
บัญชีแตละดานแตกตางกัน 
  

ขอมูลทั่วไปจําแนกเปน 
1. อายุ 
2. ประสบการณปฏิบัติงานบัญช ี 
3. สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
4. จํานวนนักเรียนในโรงเรียน 
5. ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงานบัญช ี

      การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1.1 ดานการใชความรู 
1.2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3 ดานการประสานงาน 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากร ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี ้
  1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการปฏิบัตงิาน 
  2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความรู เทคโนโลยีสารสนเทศและการประสานงาน 
  3. การปฏิบัติงานในระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
  4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ 
  5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 
1.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
 ลูเธอร กูลิค และลันแดล เออรวิค (จันทรานี  สงวนนาม. 2551: 35; อางอิงจาก Luther 
Gulick; & Lyndall Urwick.n.d.) นักทฤษฎีการบริหารองคการผูที่ไดรวมกันนําเอาแนวความคิด
ของฟาโยลมาประยุกตใชในการบริหารราชการ ไดขยายสวนสําคัญพ้ืนฐานที่เรียกวา The Elements of 
Management 5 ประการ ของฟาโยลมาใชในการจัดองคการทางราชการ โดยขยายกิจกรรมทางการบริหาร
ออกเปน  7 ประการ คือ 
 1. Planning หมายถึง การวางแผนลวงหนาวาองคการจะตองทําอะไรบางเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
 2. Organizing หมายถึง การจัดองคการ การกําหนดโครงสราง การแบงสวนงาน การจัดสาย
การบังคับบัญชา และการกําหนดตําแหนงหนาที่ 
 3. Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคล ไดแก การจัดอัตรากําลัง การสรรหา การพัฒนา 
การสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน การประเมนิผลงาน การพิจารณาความดีความชอบ การใหสวัสดิการ 
และการใหพนจากงาน 
 4. Directing หมายถึง การอํานวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการและ การควบคุม
บังคับบัญชา 
 5. Coordinating หมายถึง การประสานงานเพ่ือใหเกิดความรวมมือ เพ่ือดําเนินการไปสู
เปาหมายเดียวกัน 
 6. Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานขององคการ เพ่ือใหสมาชิกขององคการ
ทราบความกาวหนาของการดําเนินงาน 
 7. Budgeting หมายถึง การงบประมาณ การใชจายเงิน การควบคุมการใชจาย และ       
การตรวจสอบดานการเงิน 
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 กิจกรรมทั้ง 7 ประการนี้ รวมเรียกวา “POSDCoRB” ที่กูลิคและเออรวิค ถือวาเปนงานใน
หนาที่ของผูบริหารในองคการราชการโดยทั่วไป ซึ่งองคการทางการบริหารการศึกษาก็ไดนําแนวความคิดนี้
มาใชกันอยางแพรหลาย 
 วิเชียร วิทยอุดม (2550: 29-43, 280) ไดกลาวถึง การสรางสรรคองคการโดยวิธีการเรียนรูนั้น 
สิ่งที่สามารถทําไดประการหนึ่ง ก็คือยอมใหพนักงานมีความชื่นชมและตอบสนองอยางเร็วที่สุด     
ในการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งตางๆ ที่อยูรอบตัว โดยการเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานในทุกๆ 
ระดับในองคการ เพ่ือใหมีโอกาสที่จะสรางกิจกรรมและการทดลองแนะแนวทางใหมๆ  ที่จะชวยเพ่ิมประสิทธิผล
และเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับองคการได ซึ่งเราสามารถสรางองคการเรียนรูไดดังตอไปนี้ 
 1. มีการเรียนรูอยางตอเนื่องโดยทีมงานและองคการเตรียมตัวรับมือกับการแขงขัน ผูจัดการ
ที่มีทักษะจะสามารถชวยตรวจสอบความสามารถในการเรียนรูของแตละคนและ ของกลุม และมีการ
สรางเสริมการเรียนรูใหสามารถนําไปใชในงานได 
 2. พนักงานมีการแลกเปลี่ยนมุมมองกันและกัน ซึ่งสงผลกระทบจากการทําความเขาใจ    
ในองคการ จะทําใหไดทราบถึงสมมติฐานและคุณคาที่ผูจัดการและผูนําองคการอ่ืนๆ ชวยกันสราง 
อบรม ทําใหมีวิสัยทัศนเหมือนกับเปนแรงดลใจใหเกิดภาวะผูกพันกับพนักงานที่ไดรับมอบหมาย
อํานาจใหปฏิบัติ 
 3. ระบบขององคการทั้งหมด การไหลของขอมูลขาวสารกลยุทธ กระบวนการทํางาน เปาหมาย
ของการปฏิบัติงาน การฝกอบรม การพัฒนาทั้งเฉพาะตัวบุคคลและการทํางานเปนทีม และระบบ
ผลตอบแทนลวนเปนสิ่งที่ตองสรางใหมีข้ึนในองคการ 
 4. คุณคาของการเรียนรูที่เปนระบบอยางตอเนื่อง เชื่อกันวาสิ่งเหลานี้จะกอใหเกิดคุณภาพ
และปริมาณ การเรียนรูที่เพ่ิมมากข้ึน มีการแลกเปลี่ยนการเรียนรู ผูจัดการตองทดลองทําและปฏิบัติ 
สรางใหเปนวัฒนธรรมขององคการเรื่องของผลตอบแทนตองทําใหมีความเสมอคากัน และจัดใหมีการ
พูดคุยกันระหวางพนักงานกับผูจัดการในระดับสูง 
 5. ผูจัดการควรมีการสงเสริมในการตัดสินใจและจัดใหมีการมอบอํานาจใหกับพนักงานและ
สงเสริมการจัดทํางานเปนทีมงาน 
 ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Procedures) คือ กระบวนการของงานทั้งหลาย ซึ่งไดจัดเรียงลําดับ
พรอมทั้งกําหนดวิธีปฏิบัติหรือจัดสายทางเดินของงานไวจะมีลักษณะเปนแผน อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเก่ียวของ
กับการกําหนดแนวปฏิบัติที่เลือกไวโดยเฉพาะหรือที่กําหนดไวเปนมาตรฐานเพ่ือสําหรับใหการดําเนินงาน
ในอนาคตเปนไปตามนโยบายตางๆ ที่ไดจัดทําไว การกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัตินี้จะกําหนดอยูใน
ขอบเขตของนโยบายที่ไดจัดทําไว และจะตองระบุถึงข้ันตอนเฉพาะในการปฏิบัติงาน และชี้ใหเห็นถึง
ข้ันตอนของการทํางานที่มีความเก่ียวของกับบุคคลหลายฝาย เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ไดวางไว
ในการดําเนินงาน การกําหนดระเบียบวิธีการปฏิบัติงานไวในการทํางานในองคการ จะเปนสิ่งที่ทําให
การทํางานในองคการมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน กลาวคือใชเปนกรอบและแนวทางของการปฏิบัติงาน    
ใหอยูในระบบและระเบียบคอยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานตามระเบียบ
แบบแผนที่กําหนดไวในระเบียบวิธีปฏิบัติงานอยางเปนข้ันตอน และในการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงาน
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นั้นควรจะมีการกําหนดเวลาใหมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จภายในเวลาที่ตองการ         
เพ่ือประสานงานกับวิธีการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ในองคการ 
 วิธีการทํางาน (Method)  คือ แผนงานที่แสดงใหเห็นถึงวิธีการทํางานที่บุคคลจะตองปฏิบัติ 
การระบุรายละเอียดของวิธีการทํางานเปนข้ันตอนตามลําดับกอนหลัง มีการกําหนดวางานข้ันนี้จะตอง
ปฏิบัติอยางใด วิธีการทํางานอยางไรจึงจะทําใหเกิดความสําเร็จ ซึ่งมักจะพบเห็นกันมากในหนวยงาน
ระดับปฏิบัติการและวิธีการทํางานที่ดีที่สุดจะถูกกําหนดไวเปนหลักฐานเพ่ือเปนเครื่องชวยในการ
ทํางานอยางนั้นอีกในครั้งตอ ๆ ไปไดอยางดีตามลําดับข้ันขององคการ 
 ตะวัน สาดแสง (2548: 13) กลาววา การพัฒนางานเพื่อความอยูรอด จะพัฒนาระบบ 
กระบวนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน หรือกลไกปฏิบัติงานเพ่ือมุงสูความสําเร็จของเปาหมาย
องคกร หรือความสําเร็จในหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยสรุปแลวจะพัฒนาในเรื่องดังตอไปนี้ 
  1. สรางและพัฒนาความไววางใจในแนวทางปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงบทบาท หนาที่ 
และบุคลิกภาพของพนักงาน 
  2. พัฒนาแนวทางปฏิบัติงานโดยผานอิทธิพลของแตละบุคคล หรือแตละตําแหนงหนาที่
เพ่ือใหดูวามีประโยชนตอผูอ่ืน ทั้งนี้การใชคนที่เปนที่ยอมรับของพนักงานเปนสื่อกลางถายทอดไปยัง
ผูที่ยอมรับของพนักงานจึงเปนอีกวิธีที่ใชไดผลดี 
  3. พัฒนาเครือขายกลุมวิชาชีพ เพ่ือสรางพลังในการใชทรัพยากร (Synergy) และ     
การประสานงาน 
  4. พัฒนากรรมวิธี กลยุทธในการเจรจาตอรองโดยเฉพาะในเรื่องของเงินทุน งบประมาณ 
เครื่องมือและทรัพยากรอ่ืนๆ 
  5. พัฒนาในเรื่องกฎระเบียบ กติกาเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชปฏิบัติงานเปนการจําลอง
แนวคิด หรือความคิดที่เปนระบบ ไวในกฎระเบียบเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริการจัดการงาน 
  6. พัฒนากระบวนการในการปฏิบัติงาน เพ่ือสรางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน อาจจะพัฒนา
เปนมาตรฐานสากล เชน ระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001 และ ISO 14001) หมายถึงบริหารงานที่ได
รับรองคุณภาพแลว 
  7. ประยุกตใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานเพ่ือความรวดเร็ว ลดขอผิดพลาดของผูปฏิบัติงาน 
 การพัฒนาดังกลาวขางตน เพ่ือความอยูรอด ตองการคนที่มีลักษณะ และพฤติกรรมคลายๆ  กัน 
และทัศนคติไปในทิศทางเดียวกัน ไมเชนนั้น การพัฒนาดังกลาวยากที่จะประสบผลสําเร็จ โดยสรุป
คือ การวางระบบ จัดระเบียบ และกําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการ 
 วิจารณ พานิช (2548: 234) กลาววา การพัฒนาคนผานการทํางาน  คือพัฒนาคนพัฒนางาน
ไปพรอม ๆ กัน ซึ่งก็คือผานกระบวนการจัดการความรูนั่นเอง คนที่เกิดการพัฒนาจะเปน ”บุคคล
เรียนรู” เปนคนที่มีทักษะและเจตคติในการเรียนรู คือมีทักษะในการสรางความรูจากการทํางาน มีทักษะ
ในการเรียนรูรวมกันผานการปฏิบัติงาน มีทักษะในการใชความรูใน การปฏิบัติงาน มีทักษะในการ
เรียนรูจากผูอ่ืน รวมกับผูอ่ืน มีทักษะในการแบงปนความรู และมีทักษะยอยอ่ืนๆ อีกมากมาย เชน 
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ทักษะดาน “สุนทรียสนทนา” (dialogue) ทักษะในการฟงอยางลึกซึ้ง (deep listening) ทักษะในการ
จัดการ mental models เปนตน 
 พิภพ  วชังเงิน (2547: 52) กลาววา ความสามารถและทักษะ (Abilities and skills) เปนปจจัย
สําคัญของบทบาทในการแสดงพฤติกรรมและการทํางานของบุคคล ถาไมมีสิ่งนี้จะเปนผลใหงานขาด
คุณภาพและปริมาณ ฉะนั้นผูบริหารตองบรรจุบุคคลที่มีประสบการณ ทักษะ และความสามารถให
เหมาะสมกับงาน (Put the right man in the right job) ความสามารถของแตละคนมีขอจํากัดตอพฤติกรรม
ของบุคคล ธรรมชาติมนุษยใชวาจะสามารถทําอะไรไดตามใจอยากทุกอยาง ตางเกงไปคนละอยาง
สองอยาง ไมใชเกงไปทุกอยาง บางคน  จําเกง บางคนคิดเกง พฤติกรรมที่แสดงออกจึงแตกตางไป
ตามความสามารถที่แตกตางกัน ความมีประสิทธิผลของบุคคล ประกอบดวย ความสามารถ ทักษะ ความรู 
ประสบการณ เจตคติ แรงจูงใจ ความกดดัน E.Q. และ  I.Q. 
 มัลลิกา ตนสอน (2544: 21-22) กลาววา ความสามารถและทักษะจะมีบทบาทสําคัญในการแสดง
พฤติกรรมและการทํางานบุคคล เนื่องจากบุคคลที่ไมมีความสามารถและขาดทักษะจะไมสามารถปฏิบัติงานได 
ถึงแมจะมีแรงจูงใจและความตองการที่จะปฏิบัติงาน ความสามารถและทักษะบางประการที่มีมาตัง้แตเกิด 
เชน การประสานงานอวัยวะหรือความจํา ความสามารถและทักษะที่สามารถเรียนรูและฝกฝนได เชน 
การใชคอมพิวเตอร ดังนั้นผลของการทํางานจะเก่ียวของกับการใชความสามารถและทักษะของบุคคล 
ผูบริหารจึงตองจัดบุคคล ที่มีความสามารถและทักษะใหเหมาะสมกับงาน 
 นิพัฒน ภัทรธิติ (2552: 34) กลาววา อัตราความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจสมัยใหม
แสดงใหเราเห็นวา อายุการใชงานขององคความรูแตละอยางจะสั้นลงเรื่อย ๆ ทุก ๆ คนที่ทํางานอยู
ในธุรกิจประเภทตาง ๆ ไมเพียงแตจะตองทํางานในธุรกิจที่ตองอาศัยองคความรูอยางเขมขนเทานั้น 
แตยังตองพัฒนาทักษะและองคความรูใหทันสมัยอยูตลอดเวลา เพ่ือที่จะสามารถรักษาตําแหนงหนาที่
การงานไวไดในสภาพการทํางานสมัยใหม การเรียนรูอยางตอเนื่องไดกลายเปนรูปแบบการปฏิบัติ
ปกติไปแลว  
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู  
 เบนจามิน บลูม (วิกิพีเดียสารานุกรม. 2552: ออนไลน; อางอิงจาก Benjamin S. Bloom. 
1965)  ไดใหความหมายของความรูวาหมายถึง เรื่องที่เก่ียวกับการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและ
กระบวนการตางๆ รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงค  ในดานความรู โดยเนนในเรื่องของ
กระบวนการทางจิตวิทยาของความจํา อันเปนกระบวนการที่เชื่อมโยงเก่ียวกับการจัดระเบียบ       
โดยกอนหนานั้นในป ค.ศ. 1965 บลูมและคณะ ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับการรับรูหรือพุทธิพิสัย 
(cognitive domain) ของคนวาประกอบดวยความรูตามระดับตาง ๆ รวม 6 ระดับ ซึ่งอาจพิจารณาจาก
ระดับความรูในข้ันต่ําไปสูระดับของความรูในระดับที่สูงข้ึนไป โดยบลูมและคณะ ไดแจกแจง
รายละเอียดของแตละระดับไวดังนี ้
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 1. ความรู (Knowledge) หมายถึง การเรียนรูที่เนนถึงการจําและการระลึกไดถึงความคิด 
วัตถุ และปรากฏการณตาง ๆ ซึ่งเปนความจําที่เริ่มจากสิ่งงาย ๆ ที่เปนอิสระแกกัน ไปจนถึงความจํา
ในสิ่งที่ยุงยากซับซอนและมีความสัมพันธระหวางกัน 
 2. ความเขาใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เปนความสามารถ ทางสติปญญาใน
การขยายความรู ความจํา ใหกวางออกไปจากเดิมอยางสมเหตุสมผล การแสดงพฤติกรรมเมื่อเผชิญกับ
สื่อความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 3. การนําไปปรับใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู (knowledge) ความเขาใจ
หรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเรื่องใดๆ ที่มีอยูเดิมไปแกไขปญหาที่แปลกใหมของเรื่องนั้น 
โดยการใชความรูตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงวิธีการกับความคิดรวบยอดมาผสมผสานกับความสามารถ  
ในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนั้น 
 4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถและทักษะที่สูงกวาความเขาใจ และการนําไป 
ปรับใช โดยมีลักษณะเปนการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเปนสวนยอย ที่มีความสัมพันธกัน รวมทั้ง
การสืบคนความสัมพันธของสวนตาง ๆ เพ่ือดูวาสวนประกอบปลีกยอยนั้นสามารถเขากันไดหรือไม 
อันจะชวยใหเกิดความเขาใจตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดอยางแทจริง 
 5. การสังเคราะห (Synthesis) เปนความสามารถในการรวบรวมสวนประกอบยอยๆ หรือ 
สวนใหญๆ เขาดวยกันเพ่ือใหเปนเรื่องราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะหจะมีลักษณะของการเปน
กระบวนการรวบรวมเนื้อหาสาระของเรื่องตางๆ เขาไวดวยกัน เพ่ือสรางรูปแบบหรือโครงสรางที่ยังไม
ชัดเจนข้ึนมากอน อันเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรคภายในขอบเขตของสิ่งที่กําหนดให 
 6. การประเมินผล (Evaluation) เปนความสามารถในการตัดสินเก่ียวกับความคิด คานิยม 
ผลงาน คําตอบ วิธีการและเนื ้อหาสาระเพื่อวัตถุประสงคบางอยาง โดยมีการกําหนดเกณฑ 
(criteria) เปนฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดไดวาเปนข้ันตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ 
(characteristics of cognitive domain) ที่ตองใชความรูความเขาใจ การนําไปปรับใช การวิเคราะหและ 
การสังเคราะหเขามาพิจารณาประกอบกันเพ่ือทําการประเมินผลสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
 ดาเวนพอรต และพรูสาก (Davenport; & Prusak. 1998) กลาววา ความรู หมายถึง สวนผสม
ของกรอบประสบการณ คุณคา สารสนเทศ ที่เปนสภาพแวดลอมและกรอบการทํางานสําหรับการประเมิน
และรวมกันของประสบการณและสารสนเทศใหม 
 
ความหมายของความรู 
 ความรู คือ การพิสูจนความเชื่อที่เปนจริง 
 ความรู คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ความรู คือ ประสบการณหรือสารสนเทศที่สามารถสื่อสารและแบงปนกันได 
 ความรู (Knowledge) ตามความหมายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ 
สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน การคนควา หรือประสบการณ รวมทั้งความสามารถ เชิงปฏิบัติ
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และทักษะ ความเขาใจ หรือสารสนเทศที่ไดรับมาจากประสบการณ สิ่งที่ไดรับมาจากการไดยิน ไดฟง 
การคิดหรือการปฏิบัติ องควิชาในแตละสาขา (ศรีไพร ศักด์ิรุงพงศากุล; และ เจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย. 
2550: 339) 
 ชูชัย สมิทธิไกร (2549: 60) กลาววา ความรู (knowledge) คือ พ้ืนฐานของการสรางทักษะ
และความสามารถ ความรูเปนสิ่งที่ไดรับการจัดระบบระเบียบไวเปนอยางดี และ โดยสวนมากมักจะ
เปนสิ่งที่เก่ียวของกับขอเท็จจริงหรือระเบียบวิธกีาร ซึ่งจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานใหเกิดผลดีตาม
จุดมุงหมาย 
 อรรถกร เกงพล (2548: 2) กลาววา ความรู (Knowledge) หมายถึง ความรูที่เกิดข้ึนหลังจากได
ทําการลงทุนในดานการเงินหรือเวลาเพ่ือสรางความรูทางทฤษฎี หรือความรูในทางปฏิบัติ โดยความรูนี้
จะถูกทําการแปลงเปนสารสนเทศ (Information) เพ่ือการนําไปใชตอไป สารสนเทศ (Information) 
สารสนเทศมาจากการนําความรู (Knowledge) มาทําการดัดแปลงและจัดเก็บเพ่ือการติดตอสื่อสาร 
ในรูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: 
ICT) โดยสามารถนํา ICT นี้ไปประยุกตใชรวมกับสารสนเทศไดอีกมากมายในระดับโลก 
 ความรู คือ สารสนเทศที่ไดมีการจัดประมวลดวยความเขาใจ (Know-how) ประสบการณ 
(Experience) และความเชี่ยวชาญ (Expertise) เพ่ือใหผูใชสามารถนําไปใชตัดสินใจเพ่ือการทํางาน
ไดดีย่ิงข้ึน 
 จันทรานี  สงวนนาม (2551: 202) กลาววา การเรียนรู คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู
หรือพฤติกรรมของบุคคล (Learning is the process of changing the individual’s knowledge or 
behavior) การเรียนรูมิใชกระบวนการสั่งสอน กระบวนการเรียนรูเปนการเรียนเรื่องของกระบวนการ
ในการทําใหผูเรียนสามารถสรางองคความรูใหมของตัวเองหรือของกลุมข้ึนมา การเรียนรูจึงมิใชการ
เรียนเพ่ือเอาแตความรูอยางเดียวเหมือนแตกอน แตเปนวิธีการที่เรียกวา การเรียนวิธีการเรียนรู  
(Learn how to learn) ซึ่งจะมีทักษะที่สําคัญ 2 ประการ ในการสรางกระบวนการเรียนรู คือ ทักษะ
การสืบคน (Inquiry) และทักษะการไตรตรอง (Reflection) สถานศึกษาตองออกแบบกระบวนการ
เรียนรู โดยการสงเสริมทั้งสองทักษะนี้ควบคูอยูตลอดเวลา จึงจะทําใหผูเรียนสามารถ Learn how to 
learn ได 
 วิเชียร วิทยอุดม (2550: 69) กลาววา ความชํานาญเฉพาะอยาง (Specialization) หมายถึง 
การจัดใหมีการแบงงานกันทําตามความถนัด (Division of Work) เพ่ือใหบุคคลหรือกลุมคนที่ทํางาน
อยูในองคการไดทํางานในหนาที่ที่ตนมีความถนดัตามลักษณะของงาน (Job Specialization) เพ่ือ
กอใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยางของบุคคล และในการแบงงานกันทํานั้นตองมอบหมายงานให
เหมาะสมกับคนโดยยึดหลัก (วางคนใหเหมาะสมกับงาน) “Put the right Man in the right Job” 
รูปแบบความชํานาญเฉพาะอยางอาจสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ความชํานาญเฉพาะ
อยางตามหนาที่ (Function Specialization) เชี่ยวชาญในงานที่ตองปฏิบัติเปนประจํา ซึ่งไดแกงาน
ประจําวัน (Routine) งานสํานักงาน (Office) และความชํานาญเฉพาะอยางสังคม (Social Specialization) 
เปนความเชี่ยวชาญในงานวิชาชีพเฉพาะทาง เปนงานที่จําเปนตองใชทักษะความสามารถในการ
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ทํางานสูง เหมาะกับงานที่มีความหลากหลาย และตองเปลี่ยนแปลงอยูเสมอในทุก ๆ วัน             
ตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ไดแก งานวิชาชีพ (Professionals) 
 พรธิดา  วิเชียรปญญา (2547: 21) กลาววา ความรู (Knowledge) เปนกระบวนการของการ
ขัดเกลา เลือกใช และบูรณาการ การใชสารสนเทศเหลานั้นจนเกิดเปนความรูใหม (new knowledge) 
ความรูใหมจึงเกิดข้ึนจากการผสมผสานความรูและประสบการณเดิมผนวกกับความรูใหมที่ไดรับ ความรู
ดังกลาวเปนที่อยูภายในบุคคลเปนความรูที่ไมปรากฏชัดแจง (tacit knowledge) หากเมื่อความรูเหลานั้น
ไดถูกถายทอดออกมาในรูปของการเขียนที่เปนลายลักษณอักษร ความรูนั้นก็จะกลายเปนความรู    
ที่ปรากฏชัดแจง (explicit knowledge) ความรูดังกลาวจะมีคุณคาปรากฏเมื่อนํามาใชในกระบวนการ
ตัดสินใจ (decision making) และ Business College of the University of Texas ไดให
ความหมายของการจัดการความรูวา เปนกระบวนการที่เปนระบบของการคนหา การเลือกการ
จัดระบบ การสกัด และ การนําเสนอสารสนเทศ เพ่ือทําใหความรูความเขาใจของพนักงานในเรื่อง
ที่สนใจเปนพิเศษดีข้ึน การจัดการความรูจะทําใหองคการไดรับความเขาใจอยางลึกซึ้งดวยประสบการณของ
ตนเอง กิจกรรมของการจัดการความรูที่เก่ียวกับการจัดหา จัดเก็บ และใชความรู เปนไปเพ่ือ 
การแกปญหาการเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุด (dynamic learning) นอกจากนั้นยังใชเพ่ือการวางแผนกลยุทธ
และการตัดสินใจอีกดวย 
 
ประเภทของความรู 
 การแบงประเภทของความรู มองไดในหลายมิติ แตมิติที่ไดรับความนิยมมากที่สุดคือมองในดาน 
“รูปแบบที่มองเห็น” ซึ่งมี 2 ประเภทดังนี้ (พรธิดา วิเชียรปญญา. 2547: 22) 
 1. ความรูโดยนัยหรือความรูที่มองเห็นไมชัดเจน (Tacit Knowledge) 
  จัดเปนความรูอยางไมเปนทางการ ซึ่งเปนทักษะหรือความรูเฉพาะตัวของแตละบุคคล
ที่มาจากประสบการณ ความเชื่อหรือความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน เชน การถายทอดความรู 
ความคิด ผานการสังเกต การสนทนา การฝกอบรม ความรูประเภทนี้เปนหัวใจสําคัญที่ทําใหงาน
ประสบความสําเร็จ เนื่องจากความรูประเภทนี้เกิดจากประสบการณ และการนํามาเลาสูกันฟง ดังนั้น 
จึงไมสามารถจดัใหเปนระบบหรือหมวดหมูได และไมสามารถเขียนเปนกฎเกณฑหรือตําราได แตสามารถ
ถายทอดและแบงปนความรูไดโดยการสังเกตและเลียนแบบ 
 2. ความรูที่ชัดแจงหรือความรูที่เปนทางการ (Explicit Knowledge) 
  เปนความรูที่มีการบันทึกไวเปนลายลักษณอักษร และใชรวมกันในรูปแบบตางๆ เชน 
สิ่งพิมพ เอกสารขององคการ ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส เว็บไซต อินทราเน็ต ความรูประเภทนี้เปนความรู
ที่แสดงออกมาโดยใชระบบสัญลักษณ จึงสามารถสื่อสารและเผยแพรไดอยางสะดวก 
 เจมส เบรน ควิน (พรธิดา วิเชียรปญญา. 2547: 24; อางอิงจาก James Brain Quinn)     
ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับระดับของความรูออกเปน 4 ระดับ ดังนี ้
 ระดับที่ 1: Know-what (รูวาคืออะไร) เปนความรูในเชิงการรับรู 
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 ระดับที่  2: Know-how (รูวิธีการ) เปนความสามารถในการนําความรูไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติ 
 ระดับที่ 3: Know-why (รูเหตุผล) เปนความเขาใจอยางลึกซึ้ง เชิงเหตุผลที่สลับซับซอน   
อันอยูภายใตเหตุการณและสถานการณตางๆ ความรูในระดับนี้สามารถพัฒนาไดบนพ้ืนฐานของ
ประสบการณในการแกไขปญหาและการอภิปรายเก่ียวกับประสบการณรวมกับผูอ่ืน 
 ระดับที่ 4: Care-why (ใสใจกับเหตุผล) เปนความรูในลักษณะการสรางสรรคที่มาจากตัวเอง 
บุคคลที่มีความรูในระดับนี้จะมีเจตจํานง แรงจูงใจ และการปรับตัวเพ่ือความสําเร็จ 
 พรธิดา  วิเชียรปญญา (2547: 28) กลาวถึงประเภทของความรูมีดังนี ้
  1. ความรูโดยนัย (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ซอนอยูในตัวบุคคล ยากที่จะถายทอด
ออกมาเปนตัวอักษร เชน ความรูที่ไดจากประสบการณพรสวรรค ความรูสึกนึกคิด ทักษะในการทํางาน 
งานฝมือหรือการคิดเชิงวิเคราะห ความรูประเภทนี้สามารถพัฒนาและแบงปนได และเปนความรู    
ที่สรางความไดเปรียบในการแขงขัน 
  2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่เปนเหตุและผล สามารถเขียน
บรรยายหรือถายทอดมาเปนตัวอักษร ขอความ กฎเกณฑ สูตร นิยาม หรือลักษณะตัวแบบทาง
คณิตศาสตรได เชน หนังสือ เอกสาร และคูมือตาง ๆ 
 ความรูโดยนัยมีมากกวาความรูที่ชัดแจง คือ มีสัดสวนอยูประมาณ 80: 20 หากเปรียบความรู
ชัดแจงเปนภูเขาน้ําแข็งที่มีน้ําแข็งโผลพนน้ําอยู 20 % ความรูโดยนัยจะเปรียบไดกับสวนของน้ําแข็ง
ที่อยูใตน้ําซึ่งมีอยูถึง 80%  
 ในเศรษฐกิจฐานความรู ทรัพยากรที่มีคาย่ิงขององคการนอกจากบุคลากร ก็คือ ความรู ซึ่งเปน
ทรัพยสินทางกลยุทธที่สําคัญ องคการตางๆ จึงใหความสนใจในการจัดการความรู มากข้ึน และมุงหวัง
ที ่จะนําความรู มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและชาญฉลาดในการสรางสินคาและบริการที ่มี
ลักษณะเฉพาะตัว เพ่ือสรางความเจริญเติบโตและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน 
 สรุปไดวา ความรูเปนการผสมผสานของประสบการณ สารสนเทศ ความเขาใจ ทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญ รวมถึงสิ่งที่ไดรับการสั่งสมมาจากการศึกษาเลาเรียน คนควาและถายทอด ที่นําไปสู
การกําหนดกรอบความคิดสําหรับการประเมิน ความเขาใจ และการนําสารสนเทศและประสบการณ
ใหมมาผสมรวมกัน 
 ความรูเปนทรัพยสินทางกลยุทธขององคการ การประยุกตใชความรูกอใหเกิดนวัตกรรม
ซึ่งจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันขององคการ 
 การจัดการความรูไมไดเปนเทคโนโลยี แตเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งที่ขาดไมได  ในการ
พัฒนาการจัดการความรูอยางมีประสิทธิภาพ องคการควรมีกระบวนการในการจัดการความรูอยาง
เปนระบบที่เหมาะสมกับบริบทขององคการ เนื่องจากองคการตางก็มีลักษณะเฉพาะของตนเองที่ทํา
ใหแตกตางจากองคการอ่ืน  ๆ ที่เอ้ือตอความสําเร็จในการจัดการดวย อยางเชน วัฒนธรรมองคการ        
การสนับสนุนจากผูบริหาร การมีทิศทางและกลยุทธที่ชัดเจนในการจัดการความรู มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการจัดการความรู มีการวัดผลของการจัดการความรู และมีโครงสราง
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พ้ืนฐานที่รองรับหรือเอ้ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความรู (ศรีไพร ศักด์ิรุงพงศากุล; และเจษฎาพร        
ยุทธนวิบูลยชัย. 2550: 339-356) 
 บุญดี  บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ (2548: 6) กลาววา การที่องคกรจะอยูรอดในยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรูไดนั้น จะตองปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดําเนินธุรกิจจากการแขงขันในเชิงขนาด (Scale-
based competition) เปนการแขงขันที่ตองใชความเร็ว ตองสรางความไดเปรียบดานการผลิตโดย
อาศัยสินทรัพยที่จับตองไมได (Intangible assets) เชน ความรู ทักษะ ประสบการณ เทคโนโลยี มากข้ึน
กวาการใชสินทรัพยที่จับตองได (Tangible assets) เชน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณสํานักงาน 
นอกจากนี้ยังตองใชความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative-based) และใหความสําคัญกับลูกคามากกวา
การมุงเนนที่การผลิต 
 ดังนั้น จะเห็นไดวาความรูเปนสินทรัพยที ่มีคาสุดขององคกร ความรูเปนสินทรัพยที ่มี
ลักษณะเฉพาะโดดเดนกวาสินทรัพยอ่ืนๆ คือเปนสินทรัพยที่ไมมีขีดจํากัดย่ิงใชย่ิงเพ่ิม ย่ิงใชมาก
เทาไรก็ย่ิงมีคุณคาเพ่ิมมากข้ึนเทานั้น เมื่อเรียนรูไดมากข้ึนก็สรางความรูใหมไดมากข้ึน เมื่อนํา
ความรูเกามาบูรณาการกับความรูใหมก็จะกอใหเกิดความรูใหม ๆ ข้ึนอีก และสามารถนําความรูไปใช
ประโยชนไดมากข้ึน จึงกลายเปนวงจรที่เพ่ิมพูนไดในตัวเองอยางไมสิ้นสุด ที่เรียกวา “วงจรการ
เรียนรู” นั่นเอง 
 องคประกอบสําคัญของการจัดการความรู คือ คน เทคโนโลยี และกระบวนการความรู 
(Knowledge Process) โดย “คน” ถือวาเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะเปนแหลงความรูและ
เปนผูนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน “เทคโนโลยี” เปนเครื่องมือเพ่ือใหคนสามารถคนหา จัดเก็บ 
แลกเปลี่ยน รวมทั้งนําความรูไปใชไดอยางงายและรวดเร็วข้ึน สวน “กระบวนการความรู” นั้นเปนการ
บริหารจัดการเพ่ือนําความรูจากแหลงความรูไปใหผูใช เพ่ือทําใหเกิดการปรับปรุงและนวัตกรรม 
องคประกอบทั้ง 3 สวนนี้ จะตองเชื่อมโยงและบูรณาการอยางสมดุล 
 บุญดี  บุญญากิจ และคนอ่ืนๆ (2548: 13-20) กลาวถึง การจัดการความรูที่ดีนํามาซึ่งการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพกอใหเกิดผลดีตอองคกรโดยรวม เมื่อศึกษาแนวคิดหรือคํานิยามของคําวา ความรู 
พบวา มีผูรูหลายทานไดใหนิยามไวหลากหลาย ดังนี้ 
 Hideo Yamazaki ผูเชี่ยวชาญชาวญี่ปุน ไดใหคําจํากัดความของความรู คือ สารสนเทศที่ผาน
กระบวนการคิด เปรียบเทียบ เชื่อมโยงกับความรูอ่ืนจนเกิดเปนความเขาใจและนําไปใชประโยชนในการ
สรุปและตัดสินใจในสถานการณตางๆ ไดโดยไมจํากัดชวงเวลา หรือกลาวไดวาเปนสารสนเทศที่กอใหเกิด
ประโยชนกับเราในการนําไปใชงาน 
 ความรูเริ่มมีอิทธิพลหรือบทบาทในการตัดสินใจและเพ่ิมอํานาจในการแขงขันมากข้ึนสําหรับ
โลกยุคปจจุบัน ซึ่งตางจากเดิมที่คนใหความสําคัญกับขอมูลมาก ถือวาใครมขีอมูลคนนั้นเปนผูคุม
อํานาจตางๆ แตเมื่อชองทางการเขาถึงขอมูลทําไดสะดวกมากข้ึน มีระบบอินเตอรเน็ตในการคนหา
ขอมูล ทําใหคนเขาถึงขอมูลไดงายข้ึน การมีขอมูลเพียงอยางเดียวจึงไมถือเปนจุดแข็งแตประการใด 
สิ่งที่สําคัญที่เหนือกวาขอมูล คือ  ตองสามารถนําขอมูลมาสังเคราะห พัฒนา วิจัย และนํามาประยุกตใช 
หรือทําใหเปนประโยชนในแงของการแปลงขอมูลเปนความรู เพ่ือนํามาใชประโยชน  ทั้งนี้ ความรูที่ได
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หรือนํามาใช ควรเปนความรูที่ผานการศึกษาวิจัยอยางเปนระบบ เพ่ือใหไดความรูที่เกิดประโยชน
สูงสุดและใชไดจริงดวย อยางไรก็ตามการพัฒนาความรูที่เหนือกวาการวิจัย คือ การทําใหเกิดปญญา   
ซึ่งตองมาจากกระบวนการเรียนรูทั้งจากการศึกษาและประสบการณอยางครบถวน ถูกตอง โดยกระบวนการ 
เรียนรูประกอบดวย 1) การแสวงหาความรู  2) การแปลความหมายทําความเขาใจกับความรู และ  
3) การประยุกตใชความรูที่ม ี
 บุญดี  บุญญากิจ และคนอ่ืน ๆ (2548: 18) Leif Edvinsson ไดแบงความรูออกเปน 3 ประเภท 
คือ ความรูเฉพาะบุคคล ความรูขององคกร และความรูที่เปนระบบ ดังนี้ 
  1. Individual Knowledge ความรูเฉพาะบุคคล เปนความรูที่อยูในตัวพนักงานแตละคน 
หรือเปนความรูที่อยูในหัวของพนักงาน 
  2. Organizational Knowledge: ความรูขององคกร เปนความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางพนักงานที่อยูในกลุมหรือฝายงานตางๆ ในองคกร ทําใหเกิดความรูโดยรวมขององคกร สามารถ
นําไปใชประโยชนในการทํางานขององคกรโดยรวมไดมากข้ึน 
  3. Structural Knowledge: ความรูที่เปนระบบ เปนความรูที่เกิดจากการสรางหรือตอยอด
องคความรู ผานกระบวนการ คูมือ และจรรยาบรรณตางๆ ในองคกร  
 ไรโยโกะ โตยามิ (บุญดี บุญญากิจ; และคนอ่ืนๆ. 2548: 20; อางอิงจาก Ryoko Toyame. n.d.) 
กลาววา การจัดการความรู หมายถึง การจัดการเพ่ือเอ้ือใหเกิดความรูใหม โดยใชความรูที่มีอยูและ
ประสบการณของคนในองคกรอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่จะทําใหมีความไดเปรียบเหนือ
คูแขงทางธุรกิจ 
 องคกรตองมีการจัดการความรู เพ่ือปรับปรุงประสิทธิผลของการตัดสินใจในองคกร และ  
เพ่ือสรางนวัตกรรม ทั้งนี้มีการจัดการความรูอยู 3 ประเภท คือ 
  1. Content Management คือ การจัดการความรูประเภท Explicit โดยเนนการจัดระเบียบ
เอกสาร หรือโครงสรางตางๆ 
  2. Narrative Management เปนการจัดการความรูโดยใชเทคนิคการเลาเรื่องที่รูมา ภายใต
แนวคิดที่วาเราไมสามารถเขียนทุกเรื่องออกมาเปนลายลักษณอักษรได เนื่องจากขอจํากัดในการเขียน 
ดังคํากลาวที่วา “We know more than we can say, we’ll always say more than we write down: 
เรารูมากกวาเราพูดและเราพูดมากกวาเขียน” การใชเทคนิคนี้ตองเชื่อมตอระหวางวิธีการสื่อที่นาสนใจ
และเนื้อหาสาระที่ตองการสื่อ 
  3. Context Management เปนการจัดการความรูโดยใชกิจกรรมที่กระตุนใหเกิดการเรียนรู
โดยเครือขายทางสังคม 
 ยุรพร ศุทธรัตน (2552: 148) ไดกลาววา การใชความรู เปนการตัดสินใจในการนําความรู  
ที่มีอยูไปขยายใชกับสถานการณใหม ๆ ได ดังนั้น การรูวาองคความรูอยูที่ใดจึงเปนเรื่องสําคัญและ
สงผลตอการจัดการการใชความรูที่มีประสิทธิภาพ การใชความรูแตกตางจากการแสวงหาความรู  
การแบงปนความรู ซึ่งข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของความจําขององคการและ การไดมาซึ่งความรูจาก
การเรียนรูในข้ันกอน การเขาใจถึงกระบวนการใชความรูจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูจัดการตองการใหพนักงาน
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เขาใจ และใชความรูในการสรางกิจกรรมและการตัดสินใจ การใชความรูจึงเปนการนําความรูไปใชในการ
ตัดสินใจและนําไปสูการกระทํา ซึ่งหัวใจของการใชความรู คือ การประสานรวมมือกัน โดยอาจจะเปน
การประสานรวมมือระหวางพนักงานภายในองคการ หรือการถายโอนและใชความรูระหวางองคการ
ในรูปแบบของการสรางเครือขาย การเปนพันธมิตร ซึ่งผูจัดการจะตองใหการสนับสนุนดวย การนํา
ความรูที่ซอนอยูในตัวบุคคลแสดงออกมาใหเปน ที่เรียกวา Externalization และจากนั้นนําความรูนั้น
มาใชในกระบวนการทางธุรกิจและแผนกลยุทธ สงผลใหเกิดผลการปฏิบัติงานขององคการที่ดีข้ึน 
รวมทั้งเปนการสรางคุณคาใหกับองคการธุรกิจดวย โดยที่การใชความรูที่ซอนอยูนี้สามารถทําใหเกิด
ความไดเปรียบกับองคการ เนื่องจากการนําความรูที่ซอนอยูนี้มาใชในองคการถือเปนสิ่งที่มีคุณคา 
และเปนประโยชนกับกระบวนการทางการจัดการ เพราะไมมีสิ่งใดมาทดแทนไดหรือลอกเลียนแบบได 
เพราะความรูดังกลาวเปนความรูที่อยูในตัวบุคคล จึงยากแกการเลียนแบบและนํามาใช นอกจากนี้ยัง
มีการศึกษาที่ยืนยันวา การนําความรูที่ซอนอยูมาใชในระดับปฏิบัติการจะชวยสนับสนุนใหการทํางาน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งการตัดสินใจในการทํางานดีข้ึน และยังทําใหมีทักษะในการตัดสินใจ
แกไขปญหาที่หลากหลายข้ึนอีกดวย 
 นักบัญชี (กรมการปกครอง. 2550: ออนไลน)  หมายถึง ผูที่ทํางานเก่ียวกับการบันทึกรายการ 
หรือเหตุการณที่เก่ียวกับการเงิน จัดหมวดหมูรายการ สรุปผล และตีความหมายของผลที่ไดรับไว
ดวย รายการที่นักบัญชีจะนํามาจดบันทึกจะตองเปนรายการที่เก่ียวของกับการเงิน เปนรายการที่
เกิดข้ึนแลวจริงมีหลักฐานที่เชื่อถือไดแนนอนและใชเงินตราเปนหนวยในการจดบันทึก เรียกวา รายการ
คา รายการคาที่จดบันทึกไวนั้นจะตองมีการจัดเปนหมวดหมูและ ในระยะเวลาหนึ่งจะนํามาสรุปผลให
เปนงบการเงิน (Financial Statement) ไดแก งบกําไรขาดทุน (Income Statement) คืองบที่คุณลักษณะที่ดี
ของนักบัญชี ผูที่จะทําบัญชีหรืองบการเงินใหกับกิจกรรมใดๆ นั้น จะตองมีความรู ความสามารถใน
วิชาชีพทางดานบัญชี และจะตองมีประสบการณในการทําบัญชี ดังนั้น คุณลักษณะเดนของบุคคล   
ที่จะทํางานเก่ียวกับตัวเลข การคํานวณ การเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ เก่ียวกับการบัญชี ตองมี 
  1. มีความรูความสามารถถึงข้ันตอนตาง ๆ ของการทําบัญชี และเขาใจถึงหลักการบัญชี
วามีลักษณะอยางไร 
  2. มีความจําเปนเลิศ สามารถนึกถึง และนํามาใชใหเกิดประโยชนได 
  3. มีอารมณไมออนไหวงายเพราะนักบัญชีจะใชความคิดในทุกเวลา 
  4. มีความมั่นใจในตนเองในการตัดสินใจ แตอาศัยหลักบัญช ี
  5. มีความแมนยําในการคํานวณ และการวิเคราะห 
  6. สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได 
 เยาวลักษณ  ชาติบัญชาชัย (2546: 26) กลาววา ระบบบัญชี  ประกอบดวยวิธีการและ
บันทึกที่จัดทําข้ึนเพ่ือบันทึก ประมวลผลรวมยอดและรายงานเก่ียวกับรายการคา สินทรัพย หนี้สิน
และทุนของกิจการ ดังนั้น ระบบบัญชีจึงประกอบดวย 2 องคประกอบหลัก ดังนี้ 1)วิธีการของระบบบัญชี
ในการบันทึก ประมวลผล รวมยอดและรายงานที่เหมาะสมชวยใหการบันทึกสินทรัพย หนี้สิน ทุน 
รายไดและคาใชจายของกิจการและการจัดทํารายงานเปนไปอยางถูกตอง ครบถวน และทันเวลา และ
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ชวยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดพลาดในการปฏิบัติงานดวย ตัวอยางของนโยบายและข้ันตอนที่
เก่ียวของ  ไดแก นโยบายบัญชีของกิจการ ผังบัญชี คูมือการลงบัญชี เอกสารและแบบฟอรมที่ตองใช
ในการบันทึกรายการบัญช ี2) เอกสารและบันทึก เนื่องจากขอมูลในระบบที่ประมวลผลดวยคอมพิวเตอร
จะถูกจัดเก็บในรูปอิเล็กทรอนิกส ซึ่งงายตอการสูญหาย ดังนั้น จึงมีความจําเปน ที่ระบบจะตองจัดเก็บ
ขอมูลที่จําเปนและมีหลักฐานเพื่อการตรวจสอบอยางครบถวน โดยทั่วไปเอกสารของระบบที่ใช
คอมพิวเตอรสามารถแบงเปน 3 ประเภท คือ เอกสารประกอบระบบ (System Documentation) 
เอกสารประกอบโปรแกรม (Program Documentation) เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน (Operations 
Documentation) 
 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 วิเชียร  เปรมชัยสวัสด์ิ (2551: 7) ไดกลาวถึงความแตกตางระหวางระบบสารสนเทศ (IS) 
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เปนคําที่มีความหมายคลายคลึงกัน แตมีความแตกตางกัน ดังนี ้
  - เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หมายถึง วิธีการใช (Methods) การประดิษฐ มาตรฐาน 
และสินคาโดยมุงเนนไปที่เทคโนโลยีทางฮารดแวร ซอฟตแวร และขอมูลของระบบสารสนเทศ 
  - ระบบสารสนเทศ (IS) หมายถึง องคประกอบทั้ง 5 คือ ขอมูล ฮารดแวร ซอฟตแวร 
คน และกระบวนงาน เพ่ือการสรางสารสนเทศ 
  - โดยลําพังเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เองไมไดชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายทางธุรกิจ แตจะทําไดก็ตอเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นถูกนําไปฝงไวในระบบสารสนเทศ (IS) 
 ลองคิดดูวาตัวเราเองใหความสนใจหรือไมวา “องคกรของเราจะใชเครือขายคอมพิวเตอรที่
ทันสมัยที่สุดในการสงขาวสารหรือไม” หรือ “เราใหความสนใจมากแคไหนวาเว็บไซตขององคกรใช
ฮารดแวรที่ทันสมัยที่สุดอยูหรือไม” ดังนั้น จะเห็นไดวา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) จะมีความหมาย       
ก็ตอเมื่อมีผูนําไปใชเพ่ือทําบางสิ่งบางอยางใหเกิดประโยชนข้ึนมา 
 ศรีไพร ศักด์ิรุงพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย (2550: 17) ไดกลาววา สารสนเทศ 
หมายถึง  
  1. การรวบรวมขอมูลที่หนวยงานนั้นผลิตข้ึนและจากแหลงภายนอก ซึ่งจําเปนตอหนวยงานนั้น  ๆ 
  2. การจัดกระทําขอมูลนั้น ๆ โดยแปลงใหเปนขอสนเทศที่พรอมจะใชประโยชนได  
  3. การจัดใหมีระบบเก็บขอมูลอยูเสมอ เพ่ือใหอยูในสภาพที่ถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ 
 วัชนีพร เศรษฐสักโก (2549: 17) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 
หมายถึง เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับการนําฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร (Software) การจัดการ
ฐานขอมูล (Database Management) และเทคโนโลยีอ่ืน รวมทั้งเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาใชใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบันทึก ประมวลผล และจัดสงสารสนเทศใหแกผูใช 
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 ตะวัน สาดแสง (2548: 251) กลาววา เทคโนโลยี (Technology) หมายถึง ความรูที่มาจากมูลฐาน
ความคิดอยางเปนระบบ โดยทั่วไปองคกรไดมีการนําเอาเทคโนโลยีเขามาใชในการบริหารจัดการองคกร 
ทั้งในสวนของกระบวนการผลิต กระบวนการบริหารจัดการลักษณะของการใช มีทั้งการประยุกตใช 
(Applied) การปรับใช (Adapt) หรือนํามาใชทั้งหมดโดยไมมีการดัดแปลง (Adopt) ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การผลิตสินคาและบริการขององคกร การนําเทคโนโลยี
มาใชยอมมีผลกระทบตอแนวคิด และรูปแบบการบริหารจัดการองคกร ไมเพียงเทานั้นยังมีผลกระทบ
ตอโครงสรางองคกร และพฤติกรรมของคนที่ทํางานในองคกร  
 อรรถกร เกงพล (2548: 9) มีผูใชคําวา “เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT)” 
อยางแพรหลายโดยความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีดังตอไปนี้ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ฮารดแวร (Hardware) ซอฟตแวร 
(Software) การเก็บขอมูลและเผยแพรขอมูล 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง องคประกอบดานเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศ ซึ่งประกอบดวย 
ฮารดแวร  ซอฟตแวร เครือขาย และอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือการเผยแพรสารสนเทศ 
 สรุป เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) คือ เทคโนโลยีที่ใชคอมพิวเตอร 
ฮารดแวรและซอฟตแวร และอุปกรณสื่อสาร เพ่ือการรวบรวม บันทึก และเผยแพรสารสนเทศ 
 ประโยชนของระบบสารสนเทศ (ศรีไพร ศักด์ิรุงพงศากุล; และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย. 
2550: 29)  
 1. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
  ระบบสารสนเทศชวยใหการดําเนินงานมีความถูกตอง สะดวก และรวดเร็ว กรณีที่องคการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชจะชวยใหการสื่อสารและการติดตอประสานงานมีความคลองตัว
มากย่ิงข้ึน  ชวยลดข้ันตอนการทํางาน ทําใหการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 2. ชวยสรางทางเลือกในการแขงขัน 
  ระบบสารสนเทศสามารถนํามาประยุกตใชเพ่ือการแขงขันทางธุรกิจ เพ่ือสรางความพึงพอใจ
ในการใหบริการแกลูกคา เชน บริษัทขนสงระหวางประเทศ FedEx หรือ UPS) ไดพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ลูกคาสามารถตรวจสอบสถานภาพการสงสินคาทางออนไลน เปนการอํานวยความสะดวก
ใหกับลูกคา 
 3. ชวยสนับสนุนการตัดสินใจ 
  ระบบสารสนเทศชวยใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหารสําหรับการสรางและขยาย
โอกาสทางธุรกิจ การควบคุมและการเพ่ิมผลผลิต ตลอดจนการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุน 
 4. ชวยเพ่ิมคุณภาพชีวิต 
  ระบบสารสนเทศชวยใหการดําเนินงานตางๆ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมมากข้ึน 
การติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองคการมีความสะดวกรวดเร็ว ทําใหลูกคาใชสินคาและ
บริการที่มีคุณภาพ 
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 วัชนีพร เศรษฐสักโก (2549: 9-12) ไดกลาวถึงประโยชนจากสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งเปน
ผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้น ใหประโยชนแกผูใช สรุปได   
3 ประการ ดังนี้ 
  1. ใหขอมูลเพ่ือใชในการปฏิบัติงานประจําวันแกผูบริหารระดับลางและพนักงาน เพ่ือใช
ในการประสานงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน ควบคุมและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนาที่งาน
หรือหนวยงานที่รับผิดชอบ 
  2. ใหขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจ วางแผน และควบคุมการดําเนินงานทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาวแกผูบริหารระดับกลางและผูบริหารระดับสูงเพ่ือนําไปใชประกอบกับขอมูลที่ไมเปนตัวเลข
ทางการเงิน สําหรับการบริหารงานดานการตลาด การเงิน การผลิต หรือทรัพยากรบุคคล 
  3. ใหขอมูลข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายกําหนดแกผูใชภายนอก ขอมูลข้ันพ้ืนฐานนี้ประกอบดวย
ตัวเลขในงบกําไรขาดทุน และงบดุล  
 บทสรุป  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เปนระบบที่มีหนาที่หลักในการบันทึกขอมูล ประมวลผล 
และจัดทําสารสนเทศทางการบัญชีใหแกผูใชภายในและผูใชภายนอก กระบวนการจัดทําสารสนเทศ
ทางการบัญชีนี้สามารถจัดทําดวยมือหรือคอมพิวเตอร ซึ่งใหผลลัพธออกมาเปนสารสนเทศทางการ
บัญชีที่ไมแตกตางกัน สารสนเทศทางการบัญชนีี้ใหประโยชนแกผูใช 3 ประการ คือ ประการแรก ใหขอมูล
เพ่ือใชในการปฏิบัติงานประจําวัน ประการที่ 2 ใหขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจ วางแผน และควบคุม
การดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว และประการสุดทาย ใหขอมูลข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายกําหนดแก
ผูใชภายนอก สําหรับผูที่เก่ียวของกับการจัดทําสารสนเทศทางการบัญชีประกอบดวย กลุมของ
ผูจัดทํา กลุมของผูตรวจสอบและประเมินผล และกลุมของผูพัฒนาระบบ 
 
ความสําคัญของระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศเปนสวนประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในระบบธุรกิจ ปจจุบันองคการตางๆ 
ไดพัฒนาแผนงานและกลยุทธดานสารสนเทศเพ่ือใชสนับสนุนการตัดสินใจและความไดเปรียบในการ
แขงขัน จะเห็นไดวาการเจริญเติบโตของโลกเศรษฐกิจอุตสาหกรรมทําใหระบบสารสนเทศมีความ
จําเปนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เพ่ือชวยขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ เพ่ือการแขงขันทางการคา  ชวยสงเสริม
การขยายเครือขายทางการคา  องคการตางๆ ไดนําความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชเพ่ือสรางโอกาสทางธุรกิจ ใหบริการลูกคา และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของ
พนักงาน (ศรีไพร ศักด์ิรุงพงศากุล; และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย. 2550: 27) 
 ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิริ (2550: 33) กลาววา เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) 
ประกอบดวย การใชฮารดแวร และซอฟทแวร ในการสื่อสารและโตตอบระหวางกัน ประกอบดวย 
การประชุมทางไกล (Teleconference) อีเมล (E-mail) การใชขอมูลรวมกัน การใชอินเทอรเน็ต  
แฟกซ และระบบโทรศัพท เทคโนโลยีสารสนเทศ เหลานี้จะชวยใหผูบริหารจัดการดานตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว เชน การระดมความคิดผานอินเทอรเน็ต  อินทราเน็ต และเอ็กซทราเน็ต ซึ่งสามารถสื่อสาร
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กันไดทั่วโลกจากผูที่เก่ียวของ โดยสามารถประชุมกันแบบเผชิญหนาผานสื่อไดทั่วโลก ซึ่งสงผลให
เกิดขอไดเปรียบทางการแขงขันในการบริหารเชิงกลยุทธ 
 ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิริ (2550: 38) กลาววา เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (Types of e-commerce 
transactions) ในการใชกลยุทธพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (of e-commerce) นั้น ตองอาศัยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส ซึ่งประกอบดวย (1) อินเทอรเน็ต (Internet) (2) เอ็กซทราเน็ต (Extranet) (3) อินทราเน็ต 
(Intranet) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 1. อินเทอรเน็ต (Internet) ยอมาจาก Internet work เปนเครือขายสาธารณะขนาดใหญที่เชื่อม
ระหวางผูใชไดทั่วโลก ประกอบดวยกิจกรรม คือ อีเมลและเว็บไซด ซึ่งสามารถเปดเผยขอมูลไดทั่วโลก 
อินเทอรเน็ตจะทําใหเกิดเสนทางของขอมูล สารสนเทศจากที่ใดที่หนึ่งไปทั่วโลกไดอยางรวดเร็ว การใช
อินเทอรเน็ตสงผลตอความสามารถในการดําเนินงานของธุรกิจ ดังนี้ 
  (1) มีความรวดเร็วมากข้ึน (2) มีความถูกตองมากข้ึน (3) มีขอบเขตของเวลาและพ้ืนที่
กวางขวางมากข้ึน (4) ชวยลดตนทุนไดมากข้ึน (5) สามารถเขาถึงลูกคาไดเฉพาะเจาะจงมากข้ึน 
 2. อินทราเน็ต (Intranet)  เปนเครือขายที่เชื่อมระหวางบุคคลภายในองคกรกับระบบเครือขาย
ของบริษัท ประกอบดวย เครือขายอีเมล และเว็บไซต ซึ่งใชภายในองคการใดองคการหนึ่ง เพ่ือให
พนักงานภายในองคการติดตอระหวางกัน โดยบุคคลภายนอกไมสามารถติดตอได 
 วัชนีพร เศรษฐสักโก (2549: 39-43) ไดกลาววา  อินเตอรเน็ต การเชื่อมโยงระบบเครือขาย
ใหสามารถสื่อสารกันไดทั่วโลกโดยการนําเอาขายงานบริเวณเฉพาะที่มาเชื่อมตอกับขายงานบริเวณ
เฉพาะที่ในบริเวณใกลกัน หรือเชื่อมตอกับขายงานบริเวณกวางในภูมิภาคเดียวกัน หรือภูมิภาคอ่ืน
นั้น ทําใหการสื่อสารขอมูลระหวางผูรับ-ผูสง เปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว ผูใชงานในระบบนี้ 
สามารถสื่อสารขอมูลกับสถานีงานของเพ่ือนรวมงานที่อยูในขายงานบริเวณเฉพาะที่อ่ืน รวมทั้งสามารถ
เขาถึงหรือคนหาขอมูลที่อยูในฐานขอมูลของกิจการอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนไดอินทราเน็ต (Intranet) 
เปนระบบเครือขายภายในองคกรที่นําเอาเทคโนโลยีแบบ Internetworking มาใชเพ่ือการสื่อสาร
ขอมูลเฉพาะภายในองคกร (work group) หนวยธุรกิจ (business unit) และฐานขอมูลของธุรกิจ 
(corporate database) สามารถเชื่อมโยงถึงกันไดตลอดเวลา  บทสรุป  ผูบริหารธุรกิจไดนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานทั้งทางดานการตลาด การเงิน การผลิต และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งเปนศูนยรวมของขอมูลการปฏิบัติงานในองคกร
จึงมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในแงของการจัดเก็บขอมูล การบันทึก
ขอมูล การประมวลผล การจัดทํารายงาน และการสื่อสารขอมูลระหวางผูเก่ียวของ การนําฮารดแวร  
ซึ่งประกอบดวย อุปกรณรับเขาหนวยประมวลผลกลาง อุปกรณสงออก และอุปกรณของหนวยเก็บรอง 
มาใชรวมกับเทคโนโลยีโทรคมนาคมเพ่ือใชสื่อสารขอมูลในระบบเครือขายทั้งขายงานบริเวณเฉพาะที่ 
ขายงานบริเวณกวาง อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต รวมทั้ง เอ็กซทราเน็ต ทําใหกิจการสามารถเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพ่ิมความรวดเร็วในการสงผานขอมูลเพ่ือตอบสนองความตองการ
ใชขอมูลของผูใชภายใน และผูใชภายนอก ดังนั้น นักบัญชี และผูพัฒนาระบบจึงจําเปนที่ตองทราบ
ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 วิเชียร  เปรมชัยสวัสด์ิ (2551: 1) กลาวถึง การนําระบบสารสนเทศมาใชในองคกรโดยทั่วไป
ผูบริหารองคกรจะบริหารโดยคํานึงถึงเปาหมายโดยรวมขององคกร และ การดําเนินธุรกิจใหประสบ
ความสําเร็จ และตองการใหการดําเนินงานเกิดทั้งประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ไดผลงานตรงตาม
เปาหมายที่ตั้งไว และไดประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ สามารถลดตนทุนของการดําเนินงานได การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) ซึ่งไดแกเทคโนโลยีตางๆ ที่ชวยในการสราง
และดูแลรักษาระบบสารสนเทศขององคกร โดยทั่วไปจะกระทําโดยการใชเครื่องคอมพิวเตอร ปจจัย
หลายอยางชี้ใหเห็นแนวโนมในอนาคตวา เครื่องคอมพิวเตอรจะมีราคาถูกลงและมีความสามารถสูงข้ึนมี
โปรแกรมทํางานที่หลากหลายใหหาใชไดมากข้ึนมีความนาเชื่อถือสูง และความเร็วของอินเทอรเน็ต
สูงข้ึน ทําใหอัตราการใชอินเทอรเน็ตสูงข้ึน และอัตราการรูจักใชเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนประโยชน
ของคนสูงข้ึน เปนเหตุใหผูบริหารตองการนําระบบสารสนเทศมาใชในองคกรเพ่ือทําใหเกิดการดําเนินงาน  
ที่ไดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ระบบสารสนเทศในองคกร ประกอบดวย 5 องคประกอบที่ทํางานรวมกัน เพ่ือสรางสารสนเทศ 
ที่เปนประโยชนสําหรับผูบริหารในองคกร ดังนี้ 
  1. ขอมูล (Data) เปนสิ่งที่ใชในการสรางสารสนเทศ 
  2. ฮารดแวร (Hardware) เปนเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ ที่จําเปน 
รวมถึงอุปกรณที่ชวยในการสื่อสารขอมูลระยะใกลและไกล 
  3. ซอฟตแวร (Software) เปนชุดของคําสั่งที่ใชสั่งคอมพิวเตอรใหนําขอมูลเขามาจัดเก็บ 
บอกวิธีการประมวลผลขอมูล วิธีการแสดงผลขอมูล วิธีการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ ตลอดจน
ชุดคําสั่งที่ชวยในการรับสงขอมูลภายในเครือขาย 
  4. คน (People) เปนผูสรางและผูใชระบบสารสนเทศ 
  5. กระบวนงาน (Procedures) เปนกฎ กติกา นโยบาย ที่ใชในการจัดลําดับกระบวนการ
จัดการกับขอมูลและประมวลผลขอมูล รวมถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของขอมูล 
 องคประกอบทั้งหาที่มีอยูในระบบสารสนเทศทุกระบบ ไมวาจะเปนระบบแบบงายๆ ไปจนถึง
ระบบที่มีความสลับซับซอนมากๆ ตัวอยางเชน เมื่อตองการทํารายงานสักหนึ่งเรื่อง เราตองมีขอมูล
คือขอความตางๆ ในรายงาน ฮารดแวรคือระบบคอมพิวเตอร ซอฟตแวรคือโปรแกรมประมวลผลคํา 
(Word Processor) คนคือผูพิมพขอมูล และกระบวนงานคือ วิธีการตั้งแตเริ่มโปรแกรม เขาสูโปรแกรม 
ทําการพิมพ ทําการบันทึกขอมูล (Save) และทําการสํารองขอมูล (Back up) 
 วิเชียร  เปรมชัยสวัสด์ิ (2551: 46) ไดกลาววา ซอฟตแวร (software) หมายถึง โปรแกรม
ตางๆ ที่ใชในการสั่งการใหเกิดการประมวลผลและสั่งการใหฮารดแวรในระบบคอมพิวเตอรทํางาน 
โดยจะสามารถทํางานไดก็ตอเมื่อถูกโหลดเขาไปอยูในหนวยความจําหลักแลวเทานั้น โดยทั่วไปจะแบง 
ซอฟตแวรออกเปน 2 ชนิด คือ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating System Program)  โปรแกรม
ประยุกต (Application Program) โดยโปรแกรมระบบปฏิบัติการจะทําหนาที่ในการควบคุมทรัพยากร
ตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรสวนโปรแกรมประยุกตจะทํางานตามงานในหนาที่ที่เราตองการ 
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ตัวอยางของโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ไดแก Microsoft Windows และตัวอยางของโปรแกรมประยุกต 
ไดแก Microsoft Word เปนตน  โปรแกรมประยุกต เปนโปรแกรมที่ใชทํางานทางธุรกิจ บางโปรแกรม
อาจจะเปนโปรแกรมที่ใชสําหรับงานทั่วไป (General Application) เชน การประมวลผลคํา (Word 
Processing) การจัดทําตารางการคํานวณ (Spreadsheet) เปนตน ในขณะที่ บางโปรแกรมอาจจะ
เปนโปรแกรมเฉพาะ เชน โปรแกรมทางบัญชี เปนตน  
 เสนห จุยโต (2551: 22-25,57) กลาวถึง ลักษณะที่สําคัญขององคกรสมัยใหมมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย จะเห็นวาการดําเนินงานขององคการกอใหเกิดขอมูล (data) ซึ่งหมายถึงขอเท็จจริง
ที่เกิดข้ึนซึ่งอาจแสดงไดในรูปของขอความ ตัวเลข ภาพและเสียง ขอมูลองคการที่จะนํามาใชใหเกิด
ประโยชนในการบริหารองคการจําเปนตองนําขอมูลมาประมวล (processing) เพ่ือใหไดสารสนเทศ 
(information) โดยการดําเนินการใดๆ เพื่อใหเกิดความหมายขึ้นกับขอมูลดวยการเรียงลําดับ  
จัดหมวดหมู คํานวณ หรือวิเคราะหดวยตัวแบบคณิตศาสตร ดังนั้น สารสนเทศจึงเปนสิ่งที่มีความหมาย
แสดงถึงสภาพแนวโนมปญหา โอกาส ซึ่งผูที่ไดรับสารสนเทศสามารถอธิบายไดวาสิ่งที่กําลังพิจารณาอยู
ดีหรือไมดีอยางไร มากหรือนอยอยางไร เร็วไปหรือชาไปอยางไร องคการสมัยใหมจะมีการนําเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชมากข้ึน ซึ่งหมายถึงวิธีการ องคความรูและอุปกรณที่ใชสําหรับการเก็บ
รวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การสื่อสารขอมูล การนําเสนอและใชสารสนเทศซึ่งประกอบดวย
ระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรเปนสําคัญ เทคโนโลยีทีท่ันสมัยจะเปนเครื่องชวยทําให การวางแผน 
การตัดสินใจและการควบคุมทางการบริหารไดถูกตอง ทันการณ รวดเร็ว และสอดคลองตอความตองการ
ของผูบริหารในอนาคต ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Management Information System = MIS)   
จึงมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการบริหารองคการสมัยใหมมากข้ึน องคการสมัยใหมตองมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยใชขอมูลยอนกลับ (feedback) ปอนเขาสูระบบการบริหารอยางรวดเร็ว
ทันทีทันใด ขอมูลจะยอนกลับเขาสูกระบวนการ (process) ในกรณีที่ตรวจสอบไดวา กระบวนการ
บริหารบกพรองจําเปนตองแกไข ดังนั้น การปรับเปลี่ยนองคการจึงเนนที่กระบวนการเปนสําคัญ    
ถากระบวนการมีคุณภาพจะสงผลทําใหผลผลิตมีคุณภาพดวย การพัฒนาสูองคการแหงความเปนเลิศ 
เปนการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและวิทยากรเสียใหม นําเอาระบบสารสนเทศมาประยุกตใชใหมากข้ึน 
กลาวคือ เทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยทําใหลดข้ันตอนในการทํางานและชวยทําใหการบริหารและ
ตัดสินใจถูกตอง รวดเร็วมากข้ึน จึงจําเปนอยางย่ิงที่ผูบริหารและพนักงานตองมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางดีเย่ียม เพ่ือพัฒนาองคการใหทัดเทียมและเหนือกวาคูแขงตอไป 
 
การประสานงาน 
 นักวิชาการไดใหความหมายของการประสานงาน ดังนี ้
 ทองทิพภา วิริยะพันธุ (2551: 235) กลาววา การประสานงาน ไดแก การที่บุคคล หรือ   
กลุมบุคคล หรือหนวยงานรวมมือกันทํางาน เพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคตาม
เวลาทีกํ่าหนดไว สรุปไดวา การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบการทํางาน เพ่ือใหเจาหนาที่ใน
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หนวยงานตาง ๆ รวมมือปฏิบัติงานเปนหนึ่งใจเดียวกัน ไมทํางานซ้ําซอนกัน เปนภาระผูกพัน     
ทางจิตใจ เปนขอตกลงเพ่ือใหงานดําเนินตามนโยบายของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 สมิต  สัชฌุกร (2546: 14-16) ไดกลาววา การประสานงาน หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุม
หรือหนวยงานทํางานรวมกัน โดยมีความสามัคคีกัน เพ่ืองานสําเร็จตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงค
ตามเวลาที่กําหนดไว ในทางราชการ การประสานงานหมายถึง การจัดระเบียบวิธีการทํางาน เพ่ือให
งานและเจาหนาที่ฝายตาง ๆ รวมมือปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียว ไมทําใหงานซอนกัน ขัดแยงกัน 
หรือเหลื่อมล้ํากัน ทั้งนี้เพ่ือใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นสอดคลองกับวัตถุประสงค และนโยบายของ
องคการนั้นอยางสมานฉันทและมีประสิทธิภาพ 
 สมชาติ กิจยรรยง (2544: 92) กลาววา การประสานงาน หมายถึง การจัดระเบียบการ
ทํางานเพ่ือใหงานและเจาหนาที่ในหนวยงานตาง ๆ รวมมือปฏิบัติงานเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ไมทํางาน
ใหซ้ําซอนกัน เปนภาระผูกพันทางจิตใจ เปนขอตกลงใจ เพ่ือใหงานที่ดําเนินไปตามนโยบายของ
หนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 องคประกอบของการประสานงาน (สมิต  สัชฌุกร. 2546: 16) ไดแก  
  1. ความรวมมือ จะตองสรางสัมพันธภาพในการทํางานรวมกันของทุกฝาย โดยอาศัย   
ความเขาใจ หรือการตกลงรวมกัน มีการรวบรวมกําลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดมทรัพยากร      
มาสนับสนุนงานรวมกัน เพ่ือใหเกิดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทํางานรวมกัน 
  2. จังหวะเวลา  จะตองปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของแตละคน   
ตามกําหนดเวลาที่ตกลงกันใหตรงเวลา 
  3. ความสอดคลอง จะตองพิจารณาความพอเหมาะพอดี ไมทํางานซอนกัน 
  4. ระบบการสื่อสาร จะตองมีการสื่อสารที่เขาใจตรงกันอยางรวดเร็ว และราบรื่น 
  5. ผูประสานงาน จะตองสามารถดึงทุกฝายเขารวมทํางาน เพ่ือตรงไปสูจุดหมายเดียวกัน 
ตามที่กําหนดเปนวัตถุประสงคของงาน 
 วัตถุประสงคของการประสานงาน (ทองทิพภา วิริยะพันธุ. 2551: 235) มีดังนี้ 
  1. เพ่ือชวยใหผลงานมีทั้งประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค 
  3. เพ่ือใหมีการวางแผนอยางละเอียดรอบคอบ 
  4. เพ่ือลดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน 
  5. เพ่ือตรวจสอบอุปสรรค และขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 สมิต  สัชฌุกร (2546: 16) กลาวถึง การประสานงานเกิดจากความตองการที่จะใหงาน หรือ
กิจกรรมยอยๆ ที่จะทําเกิดผลสําเร็จ โดยปฏิบัติอยางสอดคลองในจังหวัด เวลาเดียวกัน ไดผลงานที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่เปนไปตามขอกําหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการปฏิบัติงาน กอนการ
ประสานงานเราควรกําหนดความตองการใหแนชัดวา เราจะประสานงานใหเกิดอะไรหรือเปนอยางไร หรือ
จะทําใหไดผลรับอยางไร เพราะหากวาไมมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนเราก็อาจจะประสานงานไปผิดจากที่ควร
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จะเปน โดยทั่วไปเราประสานงานเพ่ือใหการดําเนินงานมีความสะดวกราบรื่นไมเกิดปญหาขอขัดแยง   
แตในการประสานงานในแตละครั้งหรือในแตละกรณี เราประสานงานโดยวัตถุประสงคเฉพาะ ดังนี ้
  1. เพ่ือแจงใหผูซึ่งมีสวนเก่ียวของทราบ 
  2. เพ่ือรักษาไวซึ่งความสัมพันธอันดี 
  3. เพ่ือขอคํายินยอมหรือความเห็นชอบ 
  4. เพ่ือขอความชวยเหลือ 
  5. เพ่ือขจัดขอขัดแยงอันอาจมีข้ึน 
 สมชาติ กิจยรรยง (2544: 93) ไดกลาววา วัตถุประสงคของการประสานงาน มีดังนี ้
  1. เพ่ือชวยใหผลงานมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของผูใชบริการ 
  3. เพ่ือใหมีการวางแผนอยางละเอียดรอบคอบ 
  4. เพ่ือลดความขัดแยงในการปฏิบัติงาน 
  5. เพ่ือตรวจสอบอุปสรรค และขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 อเนก แสงสุก (2552: ออนไลน) ไดกลาววา วัตถุประสงคของการประสานงานเพ่ือใหเกิดความ
เขาใจตรงกัน เพ่ือใหงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว เพ่ือขอรับการสนับสนุนหรือ ขอความรวมมือ            
เพ่ือซักถามปญหาขอสงสัย เพ่ือจัดทําแผนงาน โครงการ คําสั่ง 
 ความสําคัญของการประสานงาน (สมิต สัชฌุกร. 2546: 17-18) ไดกลาววา การประสานงาน    
มีคุณคาเปนพิเศษทําใหประสานกําลังความสามารถของบุคคลหลายคนเขาดวยกันอยางเปนระเบียบ 
เพ่ือใหคนตางๆ ทํางานรวมกันอยางกลมเกลียวในจังหวัดและเวลาเดียวกัน หรือพรอมกันและเปนไปในทาง
เดียวกันเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคอยางเดียวกัน การประสานงานมีความสําคัญอยางย่ิงตอการดําเนินงาน
กลาวคือ เปนกระบวนการหนึ่งซึ่งเปนหัวใจของการบริหารที่ขาดเสียมิได ไมวาจะเปนหนวยงาน
ธุรกิจหรือรัฐบาลก็ตาม มักจะไดกําหนดระเบียบในการปฏิบัติงานไวใหมีการประสานงานกันเสมอ 
 โดยสรุปแลว การประสานงานมีความสําคัญอยางย่ิงตอการดําเนินงาน ดังนี ้
  1. ทําใหการปฏิบัติงานรวมกันเปนไปอยางถูกตองบรรลุวัตถุประสงค 
  2. ทําใหเกิดความราบรื่นในการดําเนินงาน 
  3. ทําใหไมเกิดขอขัดแยงในการปฏิบัติงานรวมกัน 
  4. หากขาดการประสานงานจะทําใหขาดความเขาใจที่ตรงกัน 
  5. หากขาดการประสานงานจะทําใหเสียความสัมพันธหรือเกิดขอขัดแยง 
 การประสานงานมปีระโยชนในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีนักวิชาการไดกลาวไว ดังเชน 
 สมิต  สัชฌุกร (2546: 19-20) ไดกลาววา การประสานงานทําใหไดรับสิ่งที่เปนผลดีหรือเปนคุณ 
ดังนี้ 
  1. ชวยใหการทํางานบรรลุเปาหมายโดยราบรื่นและรวดเร็ว 
  2. ชวยใหทุกคน ทุกฝาย มีความเขาใจซาบซึง้ถึงนโยบายและวัตถุประสงคของหนวยงาน
ไดดีย่ิงข้ึน 
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  3. ชวยประหยัดเวลาในการทํางาน 
  4. ชวยประหยัดเงิน วัสดุและสิ่งของตาง ๆ  
  5. ชวยใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
  6. ชวยใหเกิดการทํางานเปนทีม 
  7. ชวยเพ่ิมผลสําเร็จของงานใหมากข้ึน 
  8. ชวยสรางความเขาอันดี และสามัคคีธรรมในหมูคณะ 
  9. ชวยปองกันการกาวกายหนาที ่
  10.ชวยขจัดปญหาการทํางานซ้ําซอนหรือเหลื่อมล้ํากัน 
  11.ชวยใหเขาใจขอเท็จจริงและปญหาของหนวยงาน 
  12.ชวยสรางความกลมเกลียว 
  13.ชวยลดขอขัดแยงในการทํางาน 
  14.ชวยสรางเสริมขวัญในการทํางาน 
  15.ชวยใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน 
  16.ชวยกระตุนความคิดสรางสรรคและลูทางการปรับปรุงงาน 
  17.ชวยเพาะนิสัยการใหความรวมมือ 
  18.ชวยสรางความสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน 
 สมชาติ กิจยรรยง (2544: 93) ไดกลาวถึง ประโยชนของการประสานงาน ดังนี้ 
  1. งานเปนไปตามเปาหมายที่ตองการ ปริมาณงานมาก คุณภาพสูง เสร็จรวดเร็ว            
ไมทํางานซ้ําซอนกาวกายกัน หรือไมทํางานขาดตกบกพรองตอกัน 
  2. เกิดความสามัคคีสมานฉันท ทํางานราบรื่น ไมตองเกรงใจ หรือคาดเดาการทํางานของ
กันและกัน ขวัญกําลังใจดี ไมขัดแขงขัดขากัน กาวหนาพรอมกันทั้งหมด 
  3. เกิดความรูความชํานาญจากการสนับสนุนของผูอ่ืน ประหยัดแรง และปลอดภัย 
  4. มีผลกระทบที่ดีตอสังคม สรางบรรยากาศที่ดี สรางภาพลักษณที่ดี 
  5. ประหยัดเงินและเวลาในการทํางาน 
 หลักการสําคัญในการประสานทีมงาน การทํางานเปนทีมที่ดีนั้น ควรเปนการทํางานรวมกัน
ในลักษณะของเพ่ือนรวมงานมากกวาเปนการทํางานในลักษณะของหัวหนากับลูกนอง หัวหนาทีมงาน 
ซึ่งเปนผูนําทีมงานควรใชวิธีการของการเปน “นักประสาน” คือ ประสานสมาชิกของทีมงานทุกคนเขา
ดวยกัน จะไดทํางานรวมกันอยางเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน (ทองทิพภา วิริยะพันธุ. 2551: 237) 
 เรวัตร ชาตรีวิศิษฎ (2539: 124-125) ไดใหคําแนะนําเก่ียวกับหลักการประสานงาน ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกตใชเปนแนวทางในการประสานทีมงานได โดยสรุปได ดังนี้ 
  1. มีผูมีอํานาจสั่งงานที่ชัดเจน ไมกาวกายกัน เพ่ือใหทุกคนทํางานในทิศทางเดียวกัน      
จะไดบรรลุผลตามเปาหมายที่ตองการ ทั้งนี้เพราะในการดําเนินงานเพ่ือประสานงานระหวางหนวยงาน 
หรือกลุมบุคคลนั้นเปนเรื่องยาก เนื่องจากแตละคนตางก็มีความคิดเห็นและความเชื่อเปนของตนเอง     
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ทําใหเมื่อมีการทํางานรวมกัน องคการมีความจําเปนตองกําหนดตัวผูมีอํานาจในการตัดสินใจ หรือ   
ผูมีอํานาจสั่งการที่ชัดเจน จะไดทําหนาที่เปนผูประสานงาน หรือรับผิดชอบตอการทํางานนั้นๆ 
  2. มีการติดตอสื่อสารที่ดี การประสานงานที่ดีจําเปนตองมีระบบการติดตอสื่อสารที่ดี 
เพ่ือปองกันมิใหเกิดความเขาใจผิดตอกัน และเพ่ือใหไดรับทราบขอมูลขาวสาร หรือ ความเคลื่อนไหว
ตางๆ ขององคการ เพราะการติดตอสื่อสารถึงกัน ไดแก การแลกเปลี่ยนขอเท็จจริง ความคิดเห็น 
หรือความรูสึกระหวางกันและกัน 
  3. มีการรวมมือซึ่งกันและกัน เพราะการประสานงานมิใชเปนเรื่องเก่ียวกับการจัดงาน      
ใหประสานกันเทานั้น หากแตเปนการประสานการปฏิบัติงานของทุกฝายใหสอดคลองกันและกัน  
เพ่ือสงเสริมใหงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ฉะนั้น การประสานความรวมมือจึงเปน
เรื่องสําคัญ ถาผูปฏิบัติงานไมมีความตั้งใจที่จะทํางาน ไมอุทิศเวลา แรงกาย แรงใจอยางเต็มที่ และยังขาด
ความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว การทํางานนั้นยอมไมประสบผลสําเร็จตามความมุงหมายได 
  4. มีการวางแผนและกําหนดวิธีการทํางาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการทํางานรวมกัน        
ทําใหผูปฏิบัติงานทราบวิธีการทํางาน จะไดงายตอการประสานงานใหเปนไปตามแผนงาน ซึ่งการ
กําหนดแผนงาน เชน การกําหนดวัตถุประสงคและนโยบายของแผน ข้ันตอนการทํางาน แผนงาน 
และระยะเวลาปฏิบัติงาน ตลอดจนวิธีการประสานงานของฝายตางๆ เปนตน 
  5. มีการประสานนโยบาย เนื่องจากในการปฏิบัติงานรวมกัน ไมวาจะเปนหนวยงาน
เดียวกัน หรือตางหนวยงาน ตางก็มีวัตถุประสงคและมีนโยบายที่แตกตางกัน ดังนั้น องคการจึงจําเปนตอง
ทําการประสานนโยบายของหนวยงานและองคการใหสอดคลองกัน เพ่ือใหการปฏิบัติงานของทุกฝาย
เปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพ 
 เทคนิควิธีในการประสานงาน (อเนก แสงสุก. 2552: ออนไลน) มีดังนี ้
 1. การใชเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรศัพท โทรสาร อีเมล 
 กอนเริ่มประสาน คิดกอนวา เราตองการอะไร เมื่อไร ที่ไหน อยางไร ควรติดตอใคร หนวยงานใด 
ควรมีบัญชีโทรศัพทของบุคคลและหนวยที่เก่ียวของไวเปนสวนตัวและสวนกลาง เมื่อติดตอกับผูใด 
ควรจดชื่อและเบอรโทรศัพทของผูนั้นไวใชติดตอในโอกาสตอไป บางครั้ง ทําเปนบัญชีไวในปกแฟม
เรื่องนั้นๆ ควรประสานกับระดับเดียวกัน หรือต่ํากวากอน  ใชคําพูดสุภาพ ใหเกียรติคูสนทนาแมรูวา
เขามีตําแหนงต่ํากวา ไมพูดยกตนขมทาน  อาจหาขอมูลกอนวา ผูที่เราจะโทรติดตอ เปนผูใด 
ตําแหนงหนาที่ใด อายุเทาใด เมื่อสนทนากัน อาจเรียกพ่ี นอง ทาน จะทําใหเขารูสึกดี ในการประสาน
ครั้งที่ 2 หลังจากรูจักกันแลว อาจทักทายหรือซักถาม  ดวยความหวงใยจริงใจเก่ียวกับเรื่องสุขภาพ 
การงาน กอนประสานเรื่องงาน กลาวคําขอบคุณทุกครั้ง กอนจบการสนทนา เมื่อรับปากเรื่องใดไว 
ตองรีบทํา เชน จะรีบสงโทรสารไปให จะรีบทําหนังสือไป 
 2. การประสานดวยหนังสือ 
 ใชในกรณีที่เปนงานประจําที่ทั้งสองหนวยทราบระเบียบปฏิบัติอยูแลว หากเปนเรื่องใหม      
ควรประสานทางโทรศัพทกอนเสมอ ตัวอยางเรื่องที่อาจตองมีหนังสือไป หลังจากโทรติดตอดวยวาจา
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แลว เชน ขอทราบขอมูล ขอหารือ ขอทราบความตองการ ขอรับการสนับสนุน ขอความอนุเคราะห  
การรางหนังสือ ควรใหถูกหลักการ ถูกตองถูกใจ (ผูรับ) 
 การรางหนังสือขอรับการสนับสนุน หรือขอความอนุเคราะห ควรประกอบดวยเหตุที่มีหนังสือมา 
ยกยองหนวยงานที่จะขอรับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห  เรื่องราวที่ตองการขอรับการสนับสนุน  
ขอความอนุเคราะห  ตั้งความหวังที่จะไดรับการสนับสนุน/ขอความอนุเคราะห ขอบคุณ 
 การรางหนังสือขอความรวมมือ ควรประกอบดวย เหตุที่มีหนังสือมา ความจําเปนและเรื่องที่
จะขอความรวมมือ เรื่องราวที่ตองการขอความรวมมือ ตัง้ความหวังที่จะไดรับความรวมมือ ขอบคุณ 
 เมื่อไดรับการสนับสนุน การอนุเคราะหแลว ควรมีหนังสือไปขอบคุณหนวยงานนั้นๆ เสมอ 
เพ่ือสานความสัมพันธไวสําหรับโอกาสตอไป 
 3. การพบปะดวยตนเอง 
 เปนการประสานงานที่ดีที่สดุ เพราะไดพบหนา ไดเห็นบุคลิกลักษณะ สีหนาทาทางของผูติดตอ
ทั้งสองฝาย มีเวลาในการซักถามทําความเขาใจกันไดอยางพอเพียง เพราะทั้งสองฝายตองวางมือ
จากงานอ่ืนๆ ทั้งหมด 
 ขอเสีย คือ ใชเวลามาก มักใชการพบปะในกรณีที่เปนเรื่องนโยบาย เปนเรื่องสําคัญ หรือ    
มีรายละเอียดมาก หรือตองการใหเกียรติใหความสําคัญแกอีกฝายหนึ่ง หรือตองการสรางความรูสึก  
ที่ดีแกอีกฝายหนึ่ง ใหเขารูสึกวา เราใหความสําคัญแกเขาดวยการมาพบดวยตนเอง 
 สรุป การประสานงาน เปนศิลปะอยางหนึ่ง ซึ่งตองอาศัยความสุภาพ ออนนอมถอมตน      
ความจริงใจ ความอดทนอดกลั้น ความย้ิมแยมแจมใส ในการติดตอกับบุคคลอ่ืน เพ่ือขอรับการสนับสนุน 
ขอความรวมมือเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ควรใชการพูดเปนหลัก หนังสือตามหลัง 
 สมชาติ กิจยรรยง (2544: 99) ไดกลาวถึง เทคนิคการประสานรวมมือระหวางบุคคล ดังนี ้
  1. รูเขา และ รูเรา 
  2. รูจักขอ  และ รูจักให ความรวมมือ 
  3. มีอะไรใหบอกกลาว หรือแนะนํากัน 
  4. เคารพในอํานาจ/หนาที่ของกันและกัน 
  5. เขาใจขอจํากัด/ปญหาของกันและกัน 
  6. ยินดีรับฟงคําติชม 
  7. พยายามทํางานของตนใหเสร็จทันเวลา 
  8. เวนการ “ปดความรับผิด “หรือ “โยนความผิด” 
 การรวมมือระหวางหนวยงาน 
  1. รูข้ันตอนที่เก่ียวเนื่องกัน 
  2. รูปญหา อุปสรรค จุดแข็ง จุดออน ของหนวยงาน 
  3. รวมประชุมหารือ หาขอกําหนดกัน 
  4. ทํางานเปนทีม 
  5. เมื่อเขาใจผิด หรือผิดพลาด ใหรีบชวยกันแกไข 
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 ประสิทธิภาพของการประสานงานนั้น อยูที่การรวมมือระหวางบุคคลและการรวมมือระหวาง
หนวยงาน ที่โครงสรางขององคกรมีความชัดเจน โดยผูปฏิบัติการตองรูและเขาใจถึงข้ันตอนกระบวนการ 
โดยมีเครื่องมือและอุปกรณพรอม และผูปฏิบัติมีความสามารถในการสื่อสาร มีเปาหมายรวมกัน 
มีการทํางานเปนทีม และทํางานแบบมีสวนรวม 
 สมิต  สัชฌุกร (2546: 73) ไดกลาววา การพิจารณาประสิทธิภาพของการประสานงาน 
จะตองพิจารณาในเชิงเปรียบเทียบระหวางผลลัพธของการประสานงานกับปจจัยที่ใชในการประสานงาน 
ไดแก คน เงิน และเวลา อันอาจเปรียบเทียบไดเปน 5 กรณี ดังนี้ 
  1. บรรลุผลงานเพ่ิมข้ึนโดยใชปจจัยการประสานงานเทาเดิม 
  2. บรรลุผลงานเทาเดิม แตสามารถลดปจจัยที่ใชในการประสานงาน 
  3. บรรลุผลงานเพ่ิมข้ึนและยังสามารถลดปจจัยที่ใชในการประสานงานลง 
  4. บรรลุผลงานเพ่ิมข้ึนในอัตราที่สูงกวาการเพ่ิมของปจจัยที่ใชในการประสาน 
  5. บรรลุผลงานนอยลงในอัตราที่ดีกวาการลดของปจจัยที่ใชในการประสานงาน   
 สมชาติ กิจยรรยง (2544: 97) ไดกลาวถึง ประสิทธิภาพของการประสานงาน ดังนี้ 
  1. โครงสรางขององคกรชัดเจน 
  2. ข้ันตอน หรือกระบวนการทํางานชัดเจน 
  3. ผูปฏิบัติ รูและเขาใจถึงข้ันตอน/กระบวนการ 
  4. เครื่องมือและอุปกรณพรอม 
  5. ผูปฏิบัติงานรูหนาที่และความรับผิดชอบ 
  6. ผูปฏิบัติมีความสามารถในการสื่อสาร 
  7. มีเปาหมายรวมกัน 
  8. มีการบริหารแบบมีสวนรวม 
  9. มีการทํางานเปนทีม 
 ปญหาของการประสานงาน (สมชาติ กิจยรรยง. 2544: 95)  
  1. การขาดอํานาจในการตัดสินใจ การขาดสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน 
  2. ขาดความเขาใจระหวางกัน 
  3. ความจริงใจของแตละหนวยงานหรือบุคคล 
  4. ขาดการสื่อสาร และการใชขอมูลปอนกลับที่มีประสิทธิภาพ 
  5. ขาดการยอมรับระหวางกัน 
  6. การเพ่ิมขีดความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
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3.  การปฏิบัติงานในระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (GFMIS) 
 ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือเรียกสั้นๆ วา ระบบ 
GFMIS (Government Fiscal Management Information System) ระบบงานดานการเงินการคลัง  
ที่นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาพัฒนาใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง.  
2552: 2-2) 
 1. ภาพรวมระบบ GFMIS 
  1.1 ที่มา/ กรอบเปาหมายและนโยบายรัฐ 
  “มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2546” เห็นชอบใหมีการออกแบบระบบการเงิน
การคลังดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) 
ที่ตองการยกระดับการทํางานดานการบริหารงานการคลังของหนวยงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ และ
ใหมีสารสนเทศที่ใชในการบริหารจัดการอยางครบวงจร โดยกําหนดใหนําระบบเทคโนโลยีมาใชเปน
เครื่องมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานดานการสนับสนุน (Back office) ของหนวยงาน
ภาครัฐทุกแหงซึ่งงานสนับสนุนดังกลาว เปนงานที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ไมวาจะเปนงานดาน
งบประมาณ การพัสดุ การเงินและบัญชี พรอมทั้งสรางระบบเครือขายเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานดวย
อิเล็กทรอนิกส โดยมอบหมายใหธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จัดหาระบบ Hardware Software 
และ Network มาเปนเครื่องมือในการดําเนินการและใหสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทําหนาที่
กํากับดูแลงานตามระบบดังกลาว โดยใหเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 (ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2548) เปนตนไป 
 เปาหมายหลักในการดําเนินโครงการ ประกอบดวย 
  1) จัดทําระบบการวางแผน ดําเนินการ อนุมัติ การบริหารงบประมาณ 
  2) จัดทําระบบจัดซื้อจัดจาง 
  3) จัดทําระบบการรับ และระบบเบิกจายเงินจากคลัง 
  4) จัดทําระบบบริหารสวนบุคคล 
  5) จัดทําระบบบัญชีแบบเกณฑคงคาง 
  6) จัดทําระบบฐานขอมูลหลักเพ่ือกํากับติดตามและประเมินผลแบบครบวงจร ทั้งในทาง
บัญชีและงบประมาณ 
  7) ติดตั้งระบบและเครือขายในรูปแบบศูนยคอมพิวเตอร 
 “มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549” มีมติใหโอนงานจากสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี มาสังกัดกระทรวงการคลัง โดยแบงความรับผิดชอบในการกํากับดูแลเปน 2 สวน คือ 
  สวนที่ 1 รับผิดชอบโดยศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัด
กระทรวงการคลัง ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางในการบริหารดานเทคโนโลยี และเครือขายการ
ดําเนินการของระบบ GFMIS แบบ Online Real Time 
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  สวนที่ 2 รับผิดชอบโดยกรมบัญชีกลาง ทําหนาที่กํากับควบคุมดูแลระบบงาน GFMIS     
ใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล พรอมทั้งเปนศูนยกลางในการถายทอด
ความรู ใหคําแนะนําแกหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนกํากับดูแลการเผยแพรขอมูลขาวสารของระบบ 
GFMIS ใหแกหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
 1.2 การออกแบบระบบ 
  ระบบ GFMIS ออกแบบข้ึนโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (SAP: Systems Application and 
Product) ที่นํามาประยุกตใหเหมาะสมกับงานของหนวยงานภาครัฐ แตพ้ืนฐานหลักๆ ยังคงมีประสิทธิผล
จากการใช SAP กลาวคือ การบันทึกขอมูล (Data) เปนแบบการบันทึกขอมูลครั้งเดียว (Single Entry) 
การสงขอมูลในระบบเปนแบบทันทีทันใด (Online Real Time) และขอมูลที่ไดรับเปนแบบหลายมิติ 
(Matrix) คือ สามารถใหขอมูลแบบตามโครงสรางหนวยงานและตามโครงสรางเขตพ้ืนที่ ฐานขอมูล
หลักทั้งหมดเปนแบบรวมศูนย ที่สวนกลาง (Centralization) โดยหนวยงานผูใชงาน (User) ทุกแหง 
(สวนกลาง และสวนภูมิภาค) ทําหนาที่บันทึกขอมูลผานลูกขาย (GFMIS Terminal) เชื่อมโยงไปยัง
ระบบเครือขาย (Network) เขาสูศูนยคอมพิวเตอร (Sever: SAP/R3) ที่สวนกลาง 
 ระบบ GFMIS เริ่มดําเนินการจริงในวันที่ 1 ตุลาคม 2547 โดยไดจัดทําในลักษณะควบคูกับ
ระบบเดิม ใชระยะเวลาการทํางานแบบควบคูประมาณ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2547 – 31 มีนาคม 2548)  
 1.3 ชองทางการใชงานระบบ  GFMIS 
  กระบวนการดําเนินการของระบบ ประกอบดวย ระบบปฏิบัติการ (Operation Systems) 
หรือ SAP/R3 และระบบสารสนเทศ (BW: Business Warehouse) 
   1) การนําขอมูลเขาที่ SAP/R3 จําแนกเปน 
    1.1) บันทึกรายการที่เครื่อง GFMIS Terminal 
    1.2) บันทึกโดยใช Excel Loader ผานแตละชองทาง ดังนี ้
     - สงตรงที่เครื่อง GFMIS Terminal 
     - สงทางระบบ Intranet 
     - สงทางระบบ Internet (โดยใช Token Key) 
   2) ขอมูลตามขอ 1) จะสงขอมูลข้ึนไปยังระบบ BW ทุกสิ้นวันศุกร เพ่ือนําไปจัดทํา
ขอมูลที่ใชในการบริหารจัดการ (MIS: Management Information System) ในรูปแบบตางๆ เชน EIS 
MIS Report (MIS Static) เปนตน 
 2. ผูมีสิทธิและหนวยงานที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานตามระบบ GFMIS ประกอบดวย 
  2.1 ในฐานะหนวยงานผูเบิก 
   2.1.1 ผูปฏิบัติงาน หมายถึง ผูที่ใชงานในระบบ (User) 
    1) กรณีปฏิบัติงานที่เครื่อง GFMIS Terminal ใชบัตรสิทธิ (User name) และกําหนด
รหัสผาน (Password) ในฐานะผูใชงานแตละประเภท อาทิ เชน กรมบัญชีกลางในฐานะสวนราชการ      
ได User ID  A , B , G ในการดําเนินการดังนี ้
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    0304AXX ซึ่งจําแนกตามระบบงาน ดังนี ้
     - ระบบ GL เชน ZGL_JV  ZGL_J7  เปนตน 
     - ระบบ PO เชน ME23N เปนตน 
     - ระบบ FM เชน FMX1   FMX3  เปนตน 
    0304BXX  ซึ่งจําแนกตามระบบงาน ดังนี ้
     - ระบบ FA เชน AS01  เปนตน 
     - ระบบ PO เชน ME21N  ME21N  ME22N  ME23N  เปนตน 
     - ระบบ FM เชน ZFMA32  ZFMA37  เปนตน 
    2) กรณีปฏิบัติงานผาน Excel Loader ใชสิทธิที่ไดรับ (User name) และ
กําหนดรหสัผาน (Password) ในฐานะผูใชงาน จําแนกเปน 
     - การสงขอมูล (Load) ที่เครื่อง GFMIS Terminal ใชสิทธิ L 
     - การสงขอมูลผาน Intranet ใชสิทธิ I 
     - การสงขอมูลผาน Internet ใช Token Key กับรหัสหนวยเบิกจาย 
     - การเรียกรายงานจาก Web Report ใชสิทธิ R 
   2.1.2 ผูอนุมัติ หมายถึง ผูที่สอบทานขอมูลกอนการอนุมัติขอมูลในระบบ 
    1) ปฏิบัติงานที่เครื่อง GFMIS Terminal ใชบัตรสิทธิ (User name) และกําหนด
รหัสผาน (Password) ในฐานะผูอนุมัติงานแตละประเภท ดังนี ้
     - การอนุมัติเบิกเงินจากคลังใชบัตร P1 
     - การอนุมัติจายเงินจากคลังใชบัตร P2 
     - การอนุมัตินําสงเงินแทนกันใชบัตร P3 
    2) ปฏิบัติงานผาน Excel Loader ใชสิทธิที่ไดรับ (User name) และกําหนด
รหัสผาน (Password) โดยใชสิทธิ E เพ่ือปองกันการแกไขขอมูล (Encrypt) ทุกกรณี กอนการนําสง
ขอมูลเขาสูระบบ GFMIS 
   2.1.3 ผูบริหาร หมายถึง ผูที่ใชสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน (MIS) 
    1) เรียกที่เครื่อง GFMIS Terminal ใชบัตรสิทธิ (User name) และกําหนด
รหัสผาน (Password) ในฐานะผูบริหาร 
    2) เรียกผานระบบ Internet (MIS Report) ใชสิทธิที่ไดรับ (User name) และกําหนด
รหัสผาน (Password) ในฐานะผูบริหาร 
  2.2 ในฐานะหนวยงานกลาง 
   หนวยงานกลางที่มีหนาที่กํากับดูแลงานดานการเงินการคลัง และใหการสนับสนุน
การปฏิบัติงาน รวมถึงติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ มีดังนี้ 
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   2.2.1 สํานักงบประมาณ ดูแลเก่ียวกับขอมูลเงินงบประมาณที่จัดสรรโอนเปลี่ยนแปลง 
การติดตามการใชจายเงินวา บรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไวในแผนงานโครงการหรือไม 
   2.2.2 กรมบัญชีกลาง ดูแลเก่ียวกับการอนุมัติขอมูลหลักผูขาย การอนุมัติขอมูล 
การขอเบิก การจายเงินจากคลัง การเรงรัดการเบิกจายเงิน การรับเงิน และนําสงเงิน ตลอดจนขอมูล
ทางบัญชีและการจัดทํารายงานการเงินของแผนดิน 
   2.2.3 สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดูแลเก่ียวกับการตรวจสอบความถูกตองของ
การปฏิบัติงานดานงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง และการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี 
 3. กระบวนงานในระบบ GFMIS 
  ระบบปฏิบัติการ (Operation Systems) ในระบบ GFMIS ที่ดําเนินงานในปจจุบัน
ประกอบดวย 6 กระบวนงาน ไดแก กระบวนงานดานระบบงบประมาณ กระบวนงานดานระบบจัดซื้อ
จัดจาง กระบวนงานดานระบบเบิกจายเงิน กระบวนงานดานระบบรับและนําสงเงิน กระบวนงานดาน
ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป กระบวนงานดานระบบสินทรัพยถาวร ดังนี้ 
  3.1 กระบวนงานดานระบบงบประมาณ (Fund Management) เปนกระบวนงานที่รองรับ
การปฏิบัติงานเก่ียวกับเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป การจัดสรร
งบประมาณ การโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ ซึ่งเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปมีผลใชบังคับแลว สํานักงบประมาณจะนําขอมูลงบประมาณรายจาย
ประจําปจากระบบ BIS (Budgeting Information System) เขาสูระบบ GFMIS ใหแกทุกหนวยงาน
จากนั้น หนวยงานเจาของงบประมาณสวนกลางจึงจัดทําแผนการใชจายเงิน และจัดสรรเงินใหแก
หนวยงานในสังกัดทั้งหนวยงานที่เปนผูเบิกในสวนกลาง และ สวนภูมิภาค ซึ่งขอมูลในระบบงบประมาณ
จะเชื่อมโยงกับระบบที่เก่ียวของ ไดแก กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง กระบวนงานดานระบบ
เบิกจายเงิน และกระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
  3.2 กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง (Purchasing Order) เปนกระบวนงานที่รองรับ
การปฏิบัติงานเก่ียวกับการสรางขอมูลหลักผูขาย และการบันทึกขอมูลการกอหนี้ผูกพันหรือสัญญา 
ที่มีวงเงินเทากับหรือมากกวา 5,000 บาทข้ึนไป ซึ่งหนวยงานจะสามารถบันทึกขอมูลการกอหนี้
ผูกพัน หรือบันทึกขอมูลการทําสัญญาในระบบ GFMIS ไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจาย หรือมียอดเงินฝากคลังคงเหลือในระบบ เนื่องจากขอมูลในกระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง  
จะเชื่อมโยงกับกระบวนงานดานระบบงบประมาณ กระบวนงานดานระบบเบิกจายเงิน อีกทั้งยัง
เชื่อมโยงกับกระบวนงานดานระบบบัญช ีแยกประเภททั่วไป และกรณีตรวจรับสินทรัพยถาวรจะเชื่อมโยง
ไปยังกระบวนงานดานระบบสินทรัพยถาวรดวย 
  3.3 กระบวนงานดานระบบเบิกจายเงิน (Account Payable) เปนกระบวนงานที่รองรับการ
ขอเบิกเงินจากคลัง (กรมบัญชีกลาง/สํานักงานคลังจงัหวัด) ทั้งกรณีที่เปนเงินงบประมาณ และเงินนอก
งบประมาณ ซึ่งหนวยงานสามารถระบุความตองการในการขอเบิกวา ตองการจายเงินตรงเขาบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของผูขาย (Vender) หรือตองการขอเบิกเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของหนวยงานที่เปดไว
ในการขอรับเงินจากคลัง ทั้งนี้ หนวยงานจะบันทึกการขอเบิกเงินไดตอเมื่อไดรับการจัดสรรเงิน
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งบประมาณรายจายในระบบ GFMIS หรือ มียอดเงินฝากคลังคงเหลือในระบบ GFMIS หรือกรณีที่
ตองการเบิกเงินผานการสั่งซื้อสั่งจาง จะตองมีการบันทึกขอมูลในระบบจัดซื้อจัดจางใหเรียบรอยกอน 
เนื่องจากขอมูลในกระบวนงานดานระบบเบิกจายเงินเชื่อมโยงขอมูลกับกระบวนงานดานระบบ
งบประมาณ กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง รวมถึงกระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
  3.4 กระบวนงานดานระบบรับและนําสงเงิน (Receive Process) เปนกระบวนงานที่รองรับ
การรับและนําเงินสงคลังทั้งในสวนของเงินรายไดแผนดิน เงินนอกงบประมาณฝากคลัง การนําสงเงิน
เบิกเกินสงคืน และนําสงเงินกรณีเช็คขัดของ ซึ่งในกระบวนงานนี้ ประกอบดวย 2 กระบวนงานยอย 
คือ การบันทึกขอมูลการรับเงิน และการบันทึกขอมูลการนําสงเงิน โดยในสวนของการบันทึกขอมูล
การนําสงเงินนั้น หนวยงานจะบันทึกขอมูลไดตอเมื่อหนวยงานไดนําสงเงินที่สาขาธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) เรียบรอยแลว ขอมูลในกระบวนงานนี้ จะเชื่อมโยงกับกระบวนงานดานระบบบัญชี
แยกประเภททั่วไป และระบบงบประมาณกรณีการนําสงเงินเบิกเกินสงคืน 
  3.5 กระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) เปนกระบวนงาน 
ที่รองรับขอมูลทางบัญชีที่เ กิดข้ึนจากการประมวลผลขอมูลทางการเงินจากกระบวนงานที่         
เก่ียวของโดยอัตโนมัติ ไดแก กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง กระบวนงานดานระบบเบิกจาย 
กระบวนงานดานระบบรับและนําสงเงิน และจากการปรับปรุงรายการบัญชีกรณีตางๆ 
  3.6 กระบวนงานดานระบบสินทรัพยถาวร (Fixed Assets) เปนกระบวนงาน ที่รองรับขอมูล
ทางบัญชีที่เกิดข้ึนจากการไดมาซึ่งสินทรัพยถาวร การสรางขอมูลหลักสินทรัพย ตลอดจนการประมวลผล
คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร ซึ่งในกระบวนงานนี้จะเชื่อมโยงกับกระบวนงานดานระบบงบประมาณ 
กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง และกระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
 4. คําสั่งงานที่ใชบอย ๆ เทียบกับแบบฟอรมเอกสาร (Excel Template) 
  4.1 กระบวนงานดานระบบงบประมาณ 

รายการ 
ปฏิบัติที่เครื่อง GFMIS 
Terminal : คําสั่งงาน 

ปฏิบัติงานผาน Excel 
Loader : แบบฟอรมเอกสาร 

1. การโอนจัดสรรงบประมาณและ 
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ZFMBB_TRN ทุกข้ันตอนไมสามารถ
ปฏิบัติงาน Excel Loader 

2. การตรวจสอบขอมูลหลักรหัสงบประมาณ S_K14_38000038  
3. การสรางรหัสงบประมาณ FMSA  
4. การเปลีย่นแปลงขอมูลรหัสงบประมาณ FMSB  
5. การผูกรหัสงบประมาณ 
   5.1 การผูกรหัสงบประมาณที่ทําการ
สรางข้ึนใหม 
   5.2 รายงานแสดงชื่อแบบยาวสําหรับ
รหัสงบประมาณ กิจกรรมหลัก รหัสผลผลิต 

 
GS02 
 
ZFMR01 
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 4.2 กระบวนงานดานระบบจัดซื้อจัดจาง 

รายการ 
ปฏิบัติที่เครื่อง GFMIS 
Terminal : คําสั่งงาน 

ปฏิบัติงานผาน Excel 
Loader : แบบฟอรมเอกสาร 

   1.การสรางขอมูลหลักผูขาย MK01,XK01 ผข.01 
   2. การสรางใบสั่งซื้อสั่ง ME21N บส.01, บส.01 -1 
   3. การตรวจรับงาน MIGO ไมมีข้ันตอนนี้ 
   4. การยกเลิก/เปลี่ยนแปลงใบสั่งซื้อ
สั่งจาง 

ME22N บส.02 

   5. การยกเลิกการตรวจรับงาน MIGO ไมมีข้ันตอนนี้ 
   

 4.3 กระบวนงานดานระบบเบิกจายเงิน 

รายการ 
ปฏิบัติที่เครื่อง GFMIS 
Terminal : คําสั่งงาน 

ปฏิบัติงานผาน Excel 
Loader : แบบฟอรมเอกสาร 

   1.การขอเบิกเงินจากคลัง จําแนกเปน 
     1.1 เงินงบประมาณ 
     1) เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของเจาหนี้ กรณีบันทึกขอมูลผานระบบ
จัดซื้อจัดจาง (ทําใบ PO) 

 
 
ZMIRO_KA 

 
 
ขบ.01 

    2) เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
เจาหนี้ กรณีที่มิได บันทึกขอมูลผาน
ระบบจัดซื้อจัดจาง (ไมทําใบ PO) 

ZFB60_KC ขบ.02 

     3) เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของหนวยงาน 
    3.1) จายใหบุคคลภายนอก 
    3.2) จายใหบุคคลภายในหนวยงาน 
    3.3) จายใหยืม 
    3.4) สําหรับการจายสิ้นเดือน 
    3.5) จายเงินอุดหนุน 

 
 
ZFB60_KE 
ZFB60_KL 
ZFB60_K1(หนึ่ง) 
ZFB60_K0(ศูนย) 
ZFB60_K8 

 
 
ขบ.02 
ขบ.02 
ขบ.02 
ขบ.02 
ขบ.02 

    1.2 เงินกันไวเบิกเหลื่อมป 
    1) เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
เจาหนี้ กรณีบันทึกขอมูลผานระบบจัดซื้อ
จัดจาง (ทําใบ PO) 

 
ZMIRO_KB 

 
ขบ.01 
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รายการ 
ปฏิบัติที่เครื่อง GFMIS 
Terminal : คําสั่งงาน 

ปฏิบัติงานผาน Excel 
Loader : แบบฟอรมเอกสาร 

    2) เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
เจาหนี้ กรณีที่มิไดบันทึกขอมูลผาน
ระบบจัดซื้อจัดจาง (ไมทําใบ PO) 

ZFB60_KD ขบ.02 

    3) เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
หนวยงาน 
    3.1) จายใหบุคคลภายนอก 
    3.2) จายใหบุคคลภายในหนวยงาน 
    3.3) จายใหยืม    

 
 
ZFB60_KF 
ZFB60_KM 
ZFB60_K1(หนึ่ง) 

 
 
ขบ.02 
ขบ.02 
ขบ.02 

   1.3 เงินนอกงบประมาณ (เงินฝากคลัง)   
    1) เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
เจาหนี้ กรณีบันทึกขอมูลผานระบบจัดซื้อ
จัดจาง (ทําใบ PO) 

 
ZMIRO_KG 

 
ขบ.01 

    2) เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
เจาหนี้ กรณีที่มิไดบันทึกขอมูลผาน
ระบบจัดซื้อจัดจาง (ไมทําใบ PO) 

ZFB60_KH ขบ.02 

   3) เพ่ือเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
หนวยงาน 
   3.1) จายใหบุคคลภายนอก 
   3.2) จายใหบุคคลภายในหนวยงาน 
   3.3) จายใหยืม    
   3.4) เบิกเงินทดรองราชการ 

 
 
ZFB60_KI(ไอ) 
ZFB60_KN 
ZFB60_K1 
ZFB60_K2 

 
 
ขบ.03 
ขบ.03 
ขบ.03 
ขบ.03 

   1.4 ขอถอนคืนเงินรายไดแผนดิน 
เ พ่ือเขา บัญชี เงินฝากธนาคารของ
หนวยงาน     

ZFB60_K6 ขบ.05 

2. การบันทึกการจายเงิน ZF_53_PM ขบ.05 
  
 4.4 กระบวนงานดานระบบรับและนําสงเงิน 

รายการ 
ปฏิบัติที่เครื่อง GFMIS 
Terminal : คําสั่งงาน 

ปฏิบัติงานผาน Excel 
Loader : แบบฟอรมเอกสาร 

1.การรับเงิน 
   1.1 รายไดแผนดินของตนเอง 

 
ZRP_RA 

 
นส.01 
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รายการ 
ปฏิบัติที่เครื่อง GFMIS 
Terminal : คําสั่งงาน 

ปฏิบัติงานผาน Excel 
Loader : แบบฟอรมเอกสาร 

   1.2 เงินนอกงบประมาณของตนเอง 
   1.3 รายไดแผนดินแทนสวนราชการอ่ืน 
   1.4 เงินนอกงบประมาณแทน 
สวนราชการอ่ืน     

ZRP_RB 
ZRP_RC 
ZRP_RD 
 

นส.01 
นส.03 
นส.03 
 

2. การนําสง/ฝากเงิน 
   2.1 รายไดแผนดินของตนเอง 
   2.2 เงินนอกงบประมาณของตนเอง 
   2.3 รายไดแผนดินแทนสวนราชการอ่ืน 
   2.4 เงินนอกงบประมาณแทน 
สวนราชการอ่ืน 
   2.5  การนําสงเงินแทนเช็คขัดของ 

 
ZRP_R1 
ZRP_R2 
ZRP_R3 
ZRP_R4 
 
ZRP_R5 

 
นส.02-1 
นส.02-2 
นส.02-2 
นส.02-2 
 
ไมมีข้ันตอนนี้ 

   2.6 เงินเบิกเกินสงคืน-ในงบประมาณ 
   2.7 เงินเบิกเกินสงคืน-นอก
งบประมาณ 
   2.8  การนําสงคืนเงินทดรองราชการ 

ZRP_R6 
ZRP_R7 
 
ZRP_R8 

นส.02-1 
นส.02-2 
 
ไมมีข้ันตอนนี้ 

  
 4.5 กระบวนงานดานระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 

รายการ 
ปฏิบัติที่เครื่อง GFMIS 
Terminal : คําสั่งงาน 

ปฏิบัติงานผาน Excel 
Loader : แบบฟอรมเอกสาร 

1.เก่ียวกับการรับเงิน 
   1.1 รับเช็คคืน (ที่เคยนําเช็คสงแลว
รับเช็คขัดของกลับคืนมาที่หนวยงาน) 
   1.2 รับเงินเบิกเกินสงคืน 
   1.3รับเงินทดรองราชการจากผูคุมวงเงิน 
   1.4 รับเงินนอกงบประมาณที่ไม 
ฝากคลัง (เงินนอก-นอก)     

 
ZGL_JN 
 
ZGL_BD4 
ZF_02_G4 
*ZRP_RE 

 
บช.01 ประเภท JN 
 
บช.01 ประเภท BD 
บช.01 ประเภท G4 
บช.01 ประเภท RE 

2. เก่ียวกับการจายเงิน 
   จายเงินนอกงบประมาณที่ไมฝากคลัง 
(เงินนอก-นอก) 
 
 

 
ZF_02_PP 
 
 
 

 
บช.01 ประเภท PP 
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รายการ 
ปฏิบัติที่เครื่อง GFMIS 
Terminal : คําสั่งงาน 

ปฏิบัติงานผาน Excel 
Loader : แบบฟอรมเอกสาร 

3. การปรับปรุงบัญช ี
   3.1 ปรับปรุงเบิกเกินสงคืนกับบัญชี
ที่ตั้งเบิก (บันทึกหลังจากการกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคาร) 
   3.2 ปรับปรุงรับชดใชใบสําคัญจาก
ลูกหนี้เงินยืม 
   3.3 การปรับปรุงบัญชี ที่ไมเก่ียวของ
กับตัวเงิน 

 
ZGL_BE 
 
 
ZF_02_G1 
 
ZGL_JV 
 

 
บช.01 ประเภท BE 
 
 
บช.01 ประเภท G1 
 
บช.01 ประเภท JV 
 

4.การเปลี่ยนสถานะรายการเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด 

ZGL_JR 
 

บช.01 ประเภท JR 
 

5. ปรับปรุงบัญชีคาวัสดุใชไป ZGL_JM บช.01 ประเภท JM 
6. การโอนขายบิลภายในหนวยงาน 
   6.1 กรณีบันทึกไวเปนรายได 
   6.2 กรณีบันทึกไวเปนหนี้สิน 

 
*ZRP_RI 
*ZRP_RK 

 
บช.04 ประเภท RI 
 บช.04 ประเภท RK 

7. การโอนขายบิลขามกรม 
   7.1 กรณีบันทึกไวเปนรายได 
   7.2 กรณีบันทึกไวเปนหนี้สิน 

  
*ZRP_RJ 
*ZRP_RL 

 
บช.04 ประเภท RJ 
 บช.04 ประเภท RL 

8. การโอนขายบิลกับทุนหมุนเวียน 
   8.1 ทุนหมุนเวียนโอนขายบิลให
หนวยงาน 
   8.2 หนวยงานโอนขายบิลใหทุน
หมุนเวียน 
      1) ไมทราบประเภทเงินที่โอน 
      2) ประเภทเงินที่โอนเปนรายได   

 
*ZRP_RM 
 
 
 
*ZRP_RN 
*ZRP_RO(โอ) 

 
บช.04 ประเภท RM 
 
 
 
บช.04 ประเภท RN 
บช.04 ประเภท RO 

 
หมายเหตุ  *หมายถึง  การปฏิบัติงานที่เครื่อง GFMIS Terminal ใชคําสั่งงานในระบบรับและนําสง (RP) 
แตกรณีปฏิบัติงานผาน Excel Loader ใชแบบฟอรมเอกสาร บช. (บัญชีแยกประเภททั่วไป) 
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 4.6 กระบวนงานดานระบบสินทรัพยถาวร 

รายการ ปฏิบัติที่เครื่อง GFMIS 
Terminal : คําสั่งงาน 

ปฏิบัติงานผาน Excel Loader : 
แบบฟอรมเอกสาร 

1. การสรางขอมูลหลักสินทรัพย 
   1.1 การสรางขอมูลหลักสินทรัพย 
   1.2 การสรางขอมูลหลักสินทรัพยเลขที่
ยอย   

 
AS01 
AS11 

 
 ไมมีขั้นตอนน้ี 
 ไมมีขั้นตอนน้ี 

2. การเปล่ียนแปลงขอมูลหลักสินทรัพย AS02 ไมมีขั้นตอนน้ี 
3. การแสดงขอมูลหลักสินทรัพยถาวร AS03 ไมมีขั้นตอนน้ี 
4. การบล็อกขอมูลหลักสินทรัพย AS05 ไมมีขั้นตอนน้ี 
5. การลบขอมูลหลักสินทรัพย AS06 ไมมีขั้นตอนน้ี 
6. การบันทึกรับสินทรัพยถาวร 
    6.1 สินทรัพยถาวรที่สํารวจพบ 
    6.2 สินทรัพยถาวรที่ไดรับบริจาค 
    6.3 โอนสินทรัพยงานระหวางทําเปน
สินทรัพย 
        - การกําหนดกฎกระจายการโอน 
        - การบันทึกรายการโอน 
    6.4 การบันทึกรับสินทรัพยจากรายการ
คงคาง 

 
F-90 
ABZON 
 
 
AIAB 
AIBU 
F-04 

ไมมีขั้นตอนน้ี 

7. การโอนสินทรัพย 
   7.1 การโอนสินทรัพยภายในกรม 
   7.2 การโอนสินทรัพยระหวางกรม 
 มี 3 หนวยงานที่เก่ียวของ ดังน้ี 
       - กรมบัญชีกลาง 
       - กรมผูโอน 
      -  กรมผูรับโอน   

 
ABUMN 
 
 
ABT1N 
ZGL_JV 
F-04 

 
 ไมมีขั้นตอนน้ี 
  
 
ไมมีขั้นตอนน้ี 
บช.01 (JV) 
ไมมีขั้นตอนน้ี 

8.การตัดจําหนายสินทรัพยถาวร ABAVN ไมมีขั้นตอนน้ี 
9. การประมวลผลคาเสื่อมราคา ZAFAB ไมมีขั้นตอนน้ี 
10.การปรับปรุงบัญชีคาเสื่อมราคาสินทรัพย
ประจําปที่มีขอมูลอยูนอกระบบ 

*ZGL_JV บช.01 (JV) 

11.การปรับปรุงรายไดรอการรับรูตามมูลคาคา
เสื่อมราคาสินทรัพยที่ไดรับบริจาค 

*ZGL_JV บช.01 (JV) 

 
 หมายเหตุ * หมายถึง เปนกระบวนงานในระบบบัญชีแยกประเภท แตไดนําเสนอในระบบสินทรัพย

ถาวรดวย เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานใหครบถวนตามข้ันตอนในระบบ GFMIS 
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 5. รายงานที่ไดจากระบบ GFMIS 
 เมื่อขอมูลประมวลผลในระบบ SAP R/3 แลว หนวยงานสามารถเรียกรายงานเพ่ือ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได ขอนําเสนอรายงานที่ใชบอย ดังนี ้
 5.1 จากเครื่อง  GFMIS Terminal 
  ระบบงบประมาณ 
  ZFMA46   รายงานสถานการณเบิกจายงบประมาณตามคารหัสงบประมาณ 
  ZFMA47  รายงานสถานการณเบิกจาย ระดับกอง 
  ZFMA50  รายงานสถานภาพงบประมาณระดับหนวยเบิกจาย 
  ZFMA55  รายงานแสดงยอดงบประมาณตามหนวยรับงบประมาณ 
  ZFMA48  รายงานสถานการณเบิกจายงบประมาณ (ตามงวด) 
  ZFMA49  รายงานสถานการณเบิกจายงบประมาณ (ตามงวด) ระดับกอง 
  ZFMA09  รายงานสถานการณเบิกจายงบกลาง ระดับกรม 
  ZFMA37  รายงานสถานการณเบิกจายงบกลาง ระดับหนวยรับงบประมาณ 
  ZFMA40  รายงานเอกสารสํารองเงินและใบสั่งซื้อสั่งจางที่มีการยกยอด ณ ตนป 
  ZFMA41 รายงานสถานภาพการใชจายเงินงบประมาณของใบสั่งซื้อสั่งจางที่ 

ไดรับอนุมัติใหกันเงิน 
  ZFMA42  รายงานสถานภาพการใชจายเงินงบประมาณของเอกสารสํารองเงิน 
     ระบบจัดซื้อจัดจาง 
  ZMM_ME2N   รายงานติดตามสถานะใบสั่งซื้อ 
  ME23N  รายงานสถานะเอกสารทางการจัดซื้อจัดจางระบบเบิกจาย 
  Y_DEV_80000034 รายงานติดตามสถานะขอเบิก 
  Y_DEV_80000035 รายงานการติดตามสถานการณอนุมัติจาย (ปลดบล็อก) 
  ZAP_RPT407_OA รายงานสรุปเอกสารเพ่ืออนุมัติขอเบิกตามวัน (จาก O เปน A) 

  ZAP_RPT407_AB รายงานสรุปเอกสารเพ่ืออนุมัติจายตามวัน (จาก A เปน B) 
  ZAP_RPT503 รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน 
  ZAP_RPT506 รายงานแสดงการจายเงินเขาบัญชีของผูมีสิทธิรับเงิน 
  ZAP_RPTW01 รายงานสรุปรายการเบิกจายของหนวยงานระบบรับและนําสง 

  ZAP_RPT001  รายงานแสดงเงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บและนําสงคลัง (ของตนเอง) 
  ZRP_R06  รายงานจัดเก็บและนําสงเงินรายไดแผนดินของตนเองตามแหลงของเงิน 

  ZRP_R02  รายงานสรุปการจัดเก็บ นําสงและถอนคืนรายได แยกตามรหัสรายได 
  ZRP_R04  รายงานแสดงรายไดแผนดินรอนําสงคลัง 
  ZGL_RPT013     รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง (ของตนเอง) 

  ZRP_RPT002  รายงานแสดงเงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บและนําสงคลัง (แทนกัน)  
  ZGL_RPT014  รายงานเคลื่อนไหวเงินคลัง (เจาของรายได) 
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  ZRP_R07  รายงานจัดเก็บและนําสงเงินรายไดแผนดินแทนกันตามแหลงของเงิน 
  ZRP_R08  รายงานจัดเก็บและนําสงเงินรายไดแผนดินแทนกันตามรหัสรายได 

  ZRP_STATUS  รายงานสถานะเอกสารนําสงเงิน 
 ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
  ZFI_CASHBAL รายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจําวัน 
  ZGL_RPT001 รายงานสมุดรายวันทั่วไป 
  FBL3N แสดงบัญชีแยกประเภททั่วไป 
  Y_DEV_80000030 รายงานงบทดลองรายวัน 
  ZGL_MVT_MONTH รายงานงบทดลองรายเดือน 
  S_ALR_87012284 งบแสดงฐานะการเงินและรายงานรายไดและคาใชจาย 
    ระบบสินทรัพยถาวร 
  AW01N รายงานสินทรัพยรายตัว 
  S_ALR_87012037 รายงานการเปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสินทรพัย 
  S_ALR_87012056 รายงานสินทรัพยที่ยังไมผานรายการ 
  S_ALR_87012050 รายงานการบันทึกรับสินทรัพย 
  ZFA001 รายงานคาใชจายในการปรับปรุงตอเติมสินทรัพย 
  ZFA002 รายงานการตรวจนับสินทรัพยตามศูนยตนทุนและสถานที่ตั้ง 
  ZFA003 รายงานการบันทึกรับสินทรัพยระหวางทํา 
  ZFA004 รายงานการตัดจําหนายสินทรัพยโดยการขาย 
  ZFA005 รายงานการตัดจําหนายสินทรัพย (ไมรวมการขาย) 
  ZFA006 รายงานการโอนสินทรัพยระหวางจังหวัดภายในกรม 
  ZFA007 รายงานการโอนสินทรัพยระหวางจังหวัดภายในกรม 
    (เฉพาะไดมาในปปจจุบัน) 
  ZFA008 รายงานการโอนสินทรัพยระหวางกรม 
  S_P99_41000192 รายงานคาเสื่อมราคาที่ผานรายการโดยสินทรัพยและงวดเวลา 
  S_ALR_87010175 รายงานคาเสื่อมราคาที่ผานรายการ สัมพันธกับศูนยตนทุน 
  S_ALR_87012004 รายงานคาเสื่อมราคาทั้งหมด 
  S_ALR_87011963 รายงานยอดสินทรัพยคงเหลือตามรายการสินทรัพย 
  5.2 จาก Web Report 
 ระบบงบประมาณ 
  รายงานประจําวัน 
  F13C รายงานสถานภาพการใชจายงบประมาณ ระดับหนวยเบิกจาย 
  F14C รายงานสถานภาพการใชจายงบกลาง ระดับหนวยเบิกจาย 
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  F15C รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่สวนราชการขออนุมัติขอขยายและกันเงินไว
เบิกเหล่ือมป 

  F16C รายงานแสดงเอกสารสํารองเงินที่กรมบัญชีกลางอนุมัติใหขยายและกันเงินไว
เบิกเหล่ือมป 

  F17C รายงานแสดงเอกสารสํารองเงิน 
  F01D รายงานงบประมาณปปจจุบันคงเหลือที่สามารถกันเงินได 
  รายงานประจําสัปดาห 
  F02C รายงานสถานการณเบิกจายงบประมาณ 
  F09C รายงานสถานะงบประมาณ ณ สิ้นสัปดาห 
  ZB03 รายงานสถานการณใชงบประมาณงบกลางสํานักงบประมาณ 
  ZB06 รายงานสถานการณใชงานระบบ GFMIS ประจําสัปดาห 
  ZP29 รายงานสถานการณเบิกจายงบประมาณ รายจายประจํา 
  ZP30 รายงานสถานการณเบิกจายงบประมาณ รายจายลงทุนรายงานประจําเดือน 
  F10C รายงานสถานะงบประมาณ ณ วันสิ้นเดือน 
  F11C รายงานงบประมาณแทนกันคงเหลือตามสวนราชการ 
  รายงานประจําป - 
 ระบบจัดซื้อจัดจาง 
  รายงานประจําวัน 

  M01D รายงานใบสั่งซื้อสั่งจางที่สวนราชการขออนุมัติขยายและกันไวเบิกเหล่ือมป 
รอบกันยายน 

  M02D รายงานใบสั่งซื้อสั่งจางที่กรมบัญชีกลางอนุมัติใหขยายและกันไวเบิกเหล่ือมป  
  M03D รายงานใบสั่งซื้อสั่งจาง 
  รายงานประจําสัปดาห  - 
  รายงานประจําเดือน  - 
  รายงานประจําป            - 
 ระบบเบิกจายเงิน 
  รายงานประจําวัน 
  A07C  รายงานสรุปตามรายการตั้งเบิกรายวัน 
  รายงานประจําสัปดาห 
  G53C รายงานแสดงสถานะ การเบิกจายประจําสัปดาห 
  G54C รายงานแสดงสถานะ การเบิกจายประจําสัปดาห (กรณีเบิกแทนกัน) 
  A05C รายงานตรวจสอบขอมูลบําเหน็จบํานาญ-โครงการจายตรง 
  รายงานประจําเดือน 
  A06C รายงานสรุปรายการเบิกจายประจําเดือน 
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  A08C รายงานติดตามสถานะเอกสารเบิกประจําเดือน 
  G31C รายงานการถอนคืนรายได 
  G55C รายงานแสดงสถานการณเบิกจายประจําเดือน 
  รายงานประจําป       - 
 ระบบรับและนําสงเงิน  
  รายงานประจําวัน     - 
  รายงานประจําสัปดาห 
  G08C รายงานแสดงเงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บและนําสงคลังแยกตามหนวยเบิกจาย 
  รายงานประจําเดือน 
  G13C รายงานแสดงเงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บและนําสงคลังแยกตามหนวยเบิกจาย 
  G32C รายงานสรุปการจัดเก็บนําสงคลัง และถอนคืนรายไดแยกตามรหัสรายได 
  R01M รายงานแสดงเงินรายไดแผนดินที่จัดเก็บและนําสงคลัง 
  R02M รายงานจัดเก็บและนําสงเงินรายไดแผนดินของตนเองจําแนกตามแหลงของเงิน 
  R04M รายงานจัดเก็บและนําสงเงินรายไดแผนดินแทนกันจําแนกตามรหัสรายได 
  รายงานประจําป 
  R01Y รายงานแสดงรายไดแผนดินรอนําสง 
 ระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 
  รายงานประจําวัน 
  G02C สมุดรายวันทั่วไป   

  G14C รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน 
  รายงานประจําสัปดาห 

  G03C งบทดลองรายสัปดาห แยกตามหนวยเบิกจาย 
  G06C รายงานแสดงรายการเคล่ือนไหวเงินฝากคลัง 

  G07C รายงานแสดงยอดเงินทดรองคงเหลือ 
  G16C รายงานแสดงยอดเคล่ือนไหวของบัญชีเงินฝากคลัง เงินฝากธนาคาร 
    กระแสรายวัน ออมทรัพย และประจํา 
  G17C รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป ตามวันที่ผานรายการ 
  G18C รายงานบัญชีแยกประเภททั่วไป นอกวันที่ผานรายการ 
  รายงานประจําเดือน 
  G05C รายงานแสดงยอดวัสดุคงเหลือ 
  G12C งบทดลองรายเดือน รายหนวยเบิกจาย 
  G21C รายงานแสดงรายการเคล่ือนไหวเงินฝากคลังประจําเดือน 
  รายงานประจําป 
  G11C งบทดลองรายป 
 ระบบสินทรัพยถาวร  ไมมีรายงานแสดงที่  Web Report 
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ผังบัญช ี
 ผังบัญชีมาตรฐาน ถือเปนเครื่องมือที่ใชในการจําแนกขอมูลทางการเงินใหเปนมาตรฐาน
เดียวกัน โดยการจัดกลุมรายการทางการเงินที่มีลักษณะคลายคลึงกันไวดวยกัน ซึ่งจะทําใหหนวยงาน
สามารถรายงานขอมูลในรูปแบบงบการเงินที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูใชงบไดสะดวก  
และรวดเร็ว  (กรมบัญชีกลาง: ก-2) 
 การใชผังบัญชีในระบบ GFMIS 
 บัญชีแยกประเภทในผังบัญชีมาตรฐานถูกสรางข้ึนในระบบงานบัญชีแยกประเภท (GL)    
ในระบบ GFMIS เพ่ือรองรับความตองการในการใชงานของหนวยงานภาครัฐ ทั้งสวนราชการและ
หนวยงานภาครัฐลักษณะพิเศษ รวมทั้งหนวยงานอ่ืน ๆ ที่ไมถือเปนหนวยงานภาครัฐตามกรอบการ
จัดทํางบการเงินรวมของแผนดิน แตมีการบันทึกขอมูลในระบบ GFMIS ดวย เมื่อมีการทํารายการ
กับกรมบัญชีกลางในรหัสหนวยงาน 9999 เชน รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร แมวาโดยทั่วไปบัญชี
แยกประเภทที่แสดงไวในผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS จะเปดใหใชกับหนวยงานภาครัฐทุกแหง 
แตบัญชีแยกประเภทบางรายการถูกเปดไวใหใชเฉพาะกับหนวยงานบางแหงหรือ บางกลุมเทานั้น 
เนื่องจากเปนหนวยงานที่มีภารกิจและลักษณะการดําเนินงานแตกตางจากหนวยงานอ่ืนโดยทั่วไป
หากบัญชีใดมีการจํากัดสิทธิการใชงานจะมีการระบุไวในคําอธิบายบัญชีนั้นดวย แตจะไมไดระบุไว
สําหรับบัญชีที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ หนวยงานแหงหนึ่งอาจไมจําเปนตองใชบัญชีแยกประเภท
ทุกบัญชีตามที่กําหนดไวในผังบัญชี แตควรเลือกใชบัญชีแยกประเภทใหเหมาะสมกับลักษณะของ
รายการที่เกิดข้ึน 
 นอกจากการจํากัดสิทธิการใชงานบัญชีแยกประเภทบางรายการสําหรับบางหนวยงานแลว
บัญชีแยกประเภทที่เปดใหใชงานไดสําหรับหนวยงานทุกแหงโดยทั่วไป อาจมีขอจํากัดในการใชงาน 
เมื่อมีการเลือกใชบัญชีนั้นกับคําสั่งงานที่ทําใหเกิดการบันทึกบัญชีในประเภทเอกสาร (Document 
Type) บางชนิดในระบบ GFMIS ทั้งนี้ เพ่ือชวยลดความผิดพลาดจากการบันทึกบัญชีผิดประเภท 
โดยไมตั้งใจ ตัวอยางเชน ประเภทเอกสาร JR เปนการบันทึกรายการเก่ียวกับเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด หากมีการระบุรหัสบัญชีอ่ืนนอกจากกลุมเงินสดเพ่ือบันทึกรายการจะไมสามารถทํา
ได ประเภทเอกสาร JV เปนการบันทึกรายการปรับปรุงทั่วไปในบัญชีใดๆ ที่ไมเก่ียวกับเงินสด หากมี
การระบุรหัสบัญชีกลุมเงินสดเพ่ือบันทึกรายการก็จะไมสามารถทําไดเชนกัน หรือประเภทเอกสาร
บางชนิดสรางข้ึนเพ่ือใชเฉพาะกับรายการเดียวเทานั้น เชน ประเภทเอกสาร JM เปนการบันทึก
รายการปรับปรุงวัสดุคงเหลือสิ้นงวด ดังนั้น จะไมสามารถระบุรหัสบัญชีอ่ืนใดไดนอกจากวัสดุ
คงเหลือ และคาวัสดุเทานั้น เปนตน 
 ในคํานิยามของบัญชีแยกประเภทแตละรายการ จะระบุถึงลักษณะพิเศษของบัญชี ไวดวย      
ในการเลือกใชงานบัญชีแยกประเภท หนวยงานจําเปนตองทราบวาบัญชีที่ใชนั้น มีลักษณะพิเศษ
อยางใดหรือไม เพ่ือการใชงานบัญชีไดอยางถูกตอง เชน การใชคําสั่งงานเก่ียวกับการปรับปรุงบัญชี
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ยอนหลัง หนวยงานตองเลือกใชคําสั่งงานใหสอดคลองกับบัญชีที่ตองการปรับปรุง ลักษณะพิเศษ
ดังกลาว ไดแก 
 1. บัญชีที่เปนรายการเปด (Open item) ซึ่งตองมีการจับคูหักลางเพ่ือปรับสถานะคงคางของ
รายการเมื่อไดบันทึกลางบัญชีแยกประเภทแลว โดยลักษณะปกติของบัญชีเหลานี้จะถูกบันทึก
รายการพักไวชั่วคราว เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นก็จะมีการบันทึกลางบัญชีนั้นออกไป เชน บัญชีพักงาน
ระหวางกอสราง เปนตน 
 2. บัญชีกระทบยอด (Reconciliation account) ซึ่งมีการเก็บรายละเอียดบัญชีรายตัวไวใน
ระบบดวย หนวยงานไมไดบันทึกรายการในบัญชีกระทบยอดโดยตรง แตระบบจะบันทึกบัญชีใหโดย
เชื่อมโยงจากรหัสบัญชียอยรายตัวที่หนวยงานเปนผูบันทึก ซึ่งมีการสรางความสัมพันธระหวางรหัส
บัญชียอยกับบัญชีแยกประเภทไวในระบบกอนแลว เชน บัญชีเจาหนี้การคา-บุคคลภายนอก เปนตน 
 3. บัญชีที่ระบบบันทึกโดยอัตโนมัติ ซึ่งเกิดจากการบันทึกรายการระหวางหนวยงานภาครัฐ
กับกรมบัญชีกลาง/คลัง ในรหัสหนวยงาน 9999 เปนบัญชีในกลุมรายไดและคาใชจายระหวางหนวยงาน
ทั้งหมด ระบบไมเปดใหหนวยงานบันทึกบัญชีนี้โดยตรง แตระบบจะบันทึกบัญชีใหโดยอัตโนมัติ    
ในรหัสหนวยงาน 9999 พรอมกันกับบัญชีตรงกันขามในรหัสหนวยงานของสวนราชการหรือ
หนวยงานอ่ืนที่มีการทํารายการกับกรมบัญชีกลาง/คลัง เชน บัญชีรายไดระหวางหนวยงาน-
หนวยงานรับเงินงบดําเนินงานจากรัฐบาล เปนตน 
 4. บัญชีระหวางกัน BP (Business partner) ซึ่งใชบันทึกรายการที่เกิดข้ึนระหวางหนวยงาน
ภาครัฐดวยกัน รวมทั้งระหวางหนวยงานภาครัฐกับกรมบัญชีกลาง/คลัง ในรหัสหนวยงาน 9999 บัญชี
เหลานี้จะถูกนํามาตัดรายการระหวางกันในการจัดทํางบการเงินรวม ในผังบัญชีระบุรหัสยอไวเปนบัญช ี
BP เชน บัญชีเจาหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน และบัญชีลูกหนี้สวนราชการ-รายไดรับแทนกัน    
เมื่อมีการบันทึกบัญชีระหวางกัน จะตองระบุรหัสหนวยงานคูคา (Trading partner) ดวย ซึ่งเปนรหัส
หนวยงาน 4 หลัก ในระบบ GFMIS ของหนวยงานที่ทํารายการกับหนวยงานผูบันทึกรายการบัญชี
ระหวางกันนี้มีทั้งแบบที่หนวยงานตองบันทึกรหัสหนวยงานคูคาดวยตนเอง หรือแบบที่ระบบบันทึก
ใหโดยอัตโนมัติ 
 บัญชีแยกประเภทในผังบัญชีมาตรฐานที่มีความถี่ในการถูกเรียกใชงานมากที่สุด คือ บัญชี
คาใชจาย ซึ่งมีประเด็นบางอยางเก่ียวกับการใชงานที่ควรกลาวถึงคือ การจัดกลุมบัญชีแยกประเภท
คาใชจายในผังบัญชีอาจไมตรงกันกับการจําแนกประเภทรายจายเพ่ือการจัดสรรและเบิกจายงบประมาณ 
เชน เงินคาตอบแทนพิเศษของผูที่ไดรับเงินเดือนเต็มข้ัน และคาลวงเวลา (ผูบริหารและหนวยงาน) 
ในผังบัญชีจัดอยูในกลุมเงินเดือนและคาจาง ภายใตกลุมคาใชจายบุคลากร ในขณะที่รายจายสอง
รายการนี้ใหเบิกจายในลักษณะคาตอบแทนในงบดําเนินงาน ดังนั้น ในการบันทึกรายการเบิกจาย
ควรพิจารณาเลือกบัญชีแยกประเภทคาใชจาย แยกจากการพิจารณา ระบุรหัสเก่ียวกับงบประมาณ  
ที่ขอเบิก โดยเลือกบัญชีคาใชจายตามรายการในผังบัญชีที่ระบุชื่อและคําอธิบายใกลเคียงกับคาใชจาย  
ที่เกิดข้ึนมากที่สุด และเลือกระบุรหัสเก่ียวกับงบประมาณที่ขอเบิกตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 
นอกจากนี้ ในการเลือกใชบัญชีคาใชจายในการบริหารงานทั่วไป ควรคํานึงถึงวัตถุประสงคของการใช
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จายเงินเปนหลัก หากวัตถุประสงคของการใชจายเงินสอดคลองกับชื่อบัญชีใดในผังบัญชีควรเลือกใช
บัญชีนั้น เชน การจางพิมพหรือจางถายสําเนาเอกสาร หากใชเอกสารนั้นเพ่ือประกอบการฝกอบรม 
ควรเลือกบัญชีคาใชจายฝกอบรม หากใชเอกสารนั้นเพ่ือการเตรียมการประชุม ควรเลือกบัญชี
คาใชจายในการประชุม หรือหากใชเอกสารนั้นเพ่ือการประชาสัมพันธใหสาธารณชนเกิดความเขาใจ
ที่ถูกตอง ควรเลือกบัญชีคาประชาสัมพันธ 
 
โครงสรางรหัสหนวยงาน 
 โครงสรางรหัสหนวยงานในระบบ GFMIS กําหนดข้ึน เพ่ือบงบอกถึงบทบาทหนาที่ของ    
แตละหนวยงาน ดังนี ้
 1) รหัสหนวยงาน (Company Code) หมายถึง ตัวเลขหรือตัวอักษรที่ใชแทนคาหนวยงาน
ระดับกรมประกอบดวยตัวเลข หรืออักษร 4 หลัก ดังนี ้
  ตัวเลข 2 หลักแรกแทนกระทรวง 
  ตัวเลข 2 หลักทายแทนกรม 
  ตัวอยางเชน กรมบัญชีกลาง รหัสหนวยงาน คือ 0304 
   03 แทนกระทรวงการคลัง 
   04 แทนกรมบัญชีกลาง เปนตน 
 กรณีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุนหมุนเวียนและรัฐวิสาหกิจ จะมีการกําหนด
รหัสเปนกรณีพิเศษ ดังนี ้
  กระทรวงศึกษาธิการ 
  ตัวอักษรหลักแรก คือ อักษร A แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตัวเลข 3 หลักทายแทนหนวยงานระดับกรมภายใตกระทรวงศึกษาธิการ 
  ตัวอยางเชน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน A004 
   A      แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
   004 แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 2) รหัสหนวยรับงบประมาณ (Funded Program Code) หมายถึง หนวยงานเทียบเทากรม
หรือระดับต่ํากวากรมที่ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ ซึ่งมีโครงสรางรหัส เชนเดียวกับรหัสศูนยตนทุน 
 ตัวอยางเชน  สํานักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสหนวยรับงบประมาณ คือ 
0300400098 เปนตน 
 3) รหัสหนวยเบิกจาย (Payment Center Code) หมายถึง ตัวเลขที่ใชแทนคาหนวยงานที่เปน
หนวยเบิกจายเงินกับกรมบัญชีกลางหรือสํานักงานคลังจังหวัด ประกอบดวยตัวเลข 10 หลัก ดังนี ้
  ตัวเลข 2 หลักแรกแทนกระทรวง  ตัวเลข 3 หลักถัดมาแทนกรม  
  ตัวเลข 5 หลักถัดไปคือการเรียงลําดับ (Running) ของหนวยงานภายในกรมที่ทําหนาที่
เบิกจายเงินจากคลัง 
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 4) รหัสเจาของบัญชียอย (Sub Book Owner Code) หมายถึง หนวยงานที่เปนเจาของเงิน
ฝากคลัง หรือเจาของเงินฝากธนาคารพาณชิย หรือเจาของเงินอุดหนุน ประกอบดวยตัวเลข 10 หลัก 
 ตัวอยางเชน  กรมบัญชีกลาง รหัสเจาของบัญชียอย คือ 0300400000 เปนตน 
   03  แทนกระทรวงการคลัง 
   004 แทนกรมบัญชีกลาง 
   00000 แทนหนวยงานระดับกรมที่เปนเจาของบัญชียอย เปนตน 
 5) รหัสพ้ืนที่ (จังหวัด) (Functional/Business Area Code) หมายถึง รหัสจังหวัดที่เปนที่ตั้ง
ของหนวยเบิกจาย ซึ่งกําหนดใหสอดคลองกับรหัสไปรษณีย 
   PPPP คือ รหัสพ้ืนที ่
   ตัวอยางเชน จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสพ้ืนที่ คือ 8000  เปนตน 
 ระบบการเงินและบัญชี  (กรมบัญชีกลาง 2552: 2-13) 
 1) รหัสบัญชีแยกประเภท (General Ledger Accounts) หมายถึง รหัสที่กําหนดข้ึนเพ่ือใช
ในการจําแนกรายการทางการเงินของหนวยงาน ซึ่งกระทรวงการคลังไดประกาศผังบัญชีมาตรฐาน
ใหทุกหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน ประกอบดวยตัวเลขจํานวน 10 หลัก ดังนี ้

  X X XX XX XX XX 
  X  (หลักที่ 1)  คือ หมวด 
  X  (หลักที่ 2) คือ หมวดยอย 
  XX  (หลักที่ 3-4) คือ ประเภท  
  XX  (หลักที่ 5-6) คือ ประเภทยอย 
  XX  (หลักที่ 7-8) คือ บัญช ี
  XX  (หลักที่ 9-10) คือ บัญชีแยกประเภท 

  ตัวอยาง เชน คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ รหัสบัญชีแยกประเภท คือ 5104030206 
  5  คือ คาใชจาย 
  1  คือ คาใชจายดําเนินงาน 
  04  คือ คาวัสดุ คาใชสอยและคาสาธารณูปโภค 
  03  คือ คาวัสดุและคาใชสอยอ่ืน  ๆ
  02  คือ บัญชีอ่ืน ๆ 
  06  คือ คาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ เปนตน 
  2) รหัสบัญชียอยเงินฝากคลัง (Sub Book) หมายถึง รหัสบัญชียอยของเงินนอก

งบประมาณที่หนวยงานฝากไวกับกรมบัญชีกลาง หรือสํานักงานคลังจังหวัด ประกอบดวยตัวเลข 5 
หลัก ดังนี ้

  XX XXX 
  XX   แทนพ้ืนที่ของหนวยเบิกจายที่ฝากเงินกับคลัง จําแนกเปน 3 ระดับ คือ ระดับ

สวนกลาง ระดับจังหวัด และระดับอําเภอ ดังนี ้
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  00   แทนพ้ืนที่ของหนวยเบิกจายที่นําเงินฝากคลังที่กรมบัญชีกลาง 
  10  แทนพ้ืนที่ของหนวยเบิกจายที่นําเงินฝากคลังที่สํานักงานคลัง 
  20  แทนพ้ืนที่ของหนวยเบิกจายระดับอําเภอที่นําเงินฝากคลังที่สํานักงานคลัง 
  XXX แทนวัตถุประสงคของเงินฝากคลงั 
  ตัวอยางเชน เงินฝากบูรณะทรัพยสินที่ฝากไวที่กรมบัญชีกลาง รหัสเงินฝากคลัง คือ 00914 
  00  แทนพ้ืนที่ของหนวยเบิกจายนําเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง 
  914  แทนเงินฝากบูรณะทรัพยสิน เปนตน 
 3) รหัสบัญชียอยเงินฝากธนาคารพาณิชย (Bank Book) หมายถึง รหัสบัญชียอยของเงินนอก

งบประมาณที่ฝากไวกับธนาคารพาณิชย ประกอบดวยตัวเลข 6 หลัก ดังนี ้
  XXX XXX 
  XXX แทนรหัสธนาคารพาณิชย 
  XXX แทนเลขที่เรียงลําดับตามสมุดบัญชีเงินฝากภายใตธนาคารนั้น ๆ ของหนวยงาน 
  ตัวอยางเชน หนวยงานมีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพฯ บัญชี รหัสบัญชยีอย คือ 002001 
  002  แทนธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
  001  แทนลําดับบัญชีเงินฝากบัญชีแรกของหนวยงานที่เปดไวกับธนาคารกรุงเทพฯ เปนตน

4) รหัสบัญชียอยเงินอุดหนุน หมายถึง รหัสบัญชีที่กําหนดข้ึนเพ่ือควบคุมการเบิกจายเงินอุดหนุน
ประกอบดวยตัวเลข 7 หลัก ดังนี ้

  X X X X X X X 
  ตัวอยางเชน เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน รหัส 0102002 
  0102002   แทนเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน 

 
4.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ
กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
 การกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาเปนกลไกหนึ่งที่สามารถทําใหการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จ จึงไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 10 ไดแบงสวนราชการในสวนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ    
6 หนวยงาน ไดแก 1) สํานักงานรัฐมนตรี 2) สํานักงานปลัดกระทรวง 3) สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา  4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  6) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยใหมีหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และเพ่ือใหการดําเนินงานมีความเปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน ประกอบ
กับมาตรา 34 ใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพ้ืนที่การศึกษา ดังนี้ (1) สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (2) สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน ซึ่งการแบง
สวนราชการภายในตาม (1) ใหจัดทําเปนประกาศกระทรวงและใหระบุอํานาจหนาที่ของแตละสวน
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ราชการไวในประกาศกระทรวง ทั้งนี้ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  และการแบง
สวนราชการภายในตาม (2) และอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนใหเปนไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาแตละเขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด รวมทั้งมาตรา 44     
ไดกําหนดเจตนารมณใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล มีอิสระคลองตัวในการบริหารสถานศึกษาได
สะดวกรวดเร็วถูกตอง และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน โดยการนําแนวคิดหลักของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (SBM) ที่เนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา
ภายใตการบริหารในรูปคณะบุคคลคือคณะกรรมการโรงเรียนหรือกรรมการสถานศึกษา ใชวิธีการ
บริหารแบบมีสวนรวม (Participation)  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  
 ประกอบกับมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวด 5 สวนที่ 1 มาตรา 39 กําหนดวา  “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง” และ
มาตรา44 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการ 
จึงไดกําหนดกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
พ.ศ. 2550 เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยกําหนดรูปแบบของการกระจายอํานาจ ดังนี้  
  1. รูปแบบโดยกําหนดการกระจายอํานาจไวในกฎหมาย 
  2. รูปแบบมอบอํานาจจากผูมีอํานาจตามกฎหมายจากสวนกลางไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 
  3. รูปแบบการแบงอํานาจ โดยการแบงอํานาจใหมีผูปฏิบัติราชการแทน ซึ่งการมอบ
อํานาจที่เก่ียวของกับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาเปนการมอบอํานาจ การปฏิบัติ
ราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซึ่งถือวาเปน
การมอบอํานาจตามภารกิจที่ตนรับผิดชอบ ที่เปนอํานาจในการสั่งอนุญาต การอนุมัติการปฏิบัติราชการ
หรือการดําเนินการอ่ืนที่ผูดํารงตําแหนงในพระราชบัญญัตินี้จะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งใดหรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนั้นหรือมอบอํานาจใหทํานิติกรรมฟองคดี
หรือดําเนินคดีแทนกระทรวงหรือสวนราชการตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติเดียวกัน หรือกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการหรือเงื่อนไขในการรับมอบอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา โดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและการบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา ภายใตหลักการบริหารงานการศึกษาไดแก (1) อํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็น
เก่ียวกับงบประมาณและการดําเนินการทางงบประมาณ และการทํานิติกรรมสัญญาในวงเงินงบประมาณ  
ที่ไดรับอนุมัติแลว (2) หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและดําเนินการทางวินัย
กับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสัมพันธกับแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
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 ดังนั้น เพ่ือใหการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาในดานวิชาการดานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งการดําเนินการในบางเรื่องตองไดรับความ
เห็นชอบจากสวนกลาง หรือคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษามีความเปนอิสระ ความคลองตัวและสามารถรับผิดชอบในการดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวกับการ
กระจายอํานาจ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงไดออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550  ขอ 2 กําหนดใหสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งจะไดรับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาแบงเปนสองประเภท ดังนี้ 
 1. สถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง ไดแก สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแตหารอยคนข้ึนไป 
หรือโรงเรียนและศูนยการศึกษาพิเศษ และมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไดมาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งตามวรรคหนึ่ง ที่อยูในเขตพ้ืนที่การศึกษาของตนทุกรอบป
การศึกษา 
 2. สถานศึกษาประเภทที่สอง ไดแก สถานศึกษาที่ไมเขาขายการเปนสถานศึกษาประเภทที่หนึ่ง 
และขอ 4 ใหผูอํานวยการสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งมีอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามที่
กฎหมายกําหนดเปนอํานาจหนาที่ของตนในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานการบริหารทั่วไป  สําหรับดานงบประมาณผูอํานวยการสถานศึกษาประเภทที่หนึ่งมีหนาที่ 
ดังตอไปนี้ 
  (ก) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  (ข) การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
  (ค) การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
  (ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
  (จ) การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
  (ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 
  (ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
  (ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
  (ฌ) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
  (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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  (ฎ) การวางแผนพัสดุ 
  (ฎ) การกําหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่
ใชเงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  (ฐ) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
  (ฑ) การจัดหาพัสดุ 
  (ฒ) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
  (ฌ) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
  (ด) การเบิกเงินจากคลัง 
  (ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
  (ถ) การนําเงินสงคลัง 
  (ท) การจัดทําบัญชีการเงิน 
  (ธ) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
  (น) การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 
5.  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 นพวรรณ นาคเอ่ืยม (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง ปญหาการทําบัญชีในระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสของเจาหนาที่การเงินและบัญชี สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา เจาหนาที่การเงินและบัญชีที่มี
ประสบการณการทํางานดานบัญชีตางกัน มีปญหาการทําบัญชีโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานกระบวนการทํางาน แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานผูปฏิบัติและดานอุปกรณและสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางไม
มีนัยสําคัญทางสถิติ เจาหนาที่การเงินและบัญชีที่มีระดับงานตางกัน มีปญหาการทําบัญชีโดยรวม
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผูปฏิบัติ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานกระบวนการทํางาน และดานอุปกรณและสิ่งแวดลอม
แตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ  เจาหนาที่การเงินและบัญชีที่มีจํานวนครั้งในการขอคําปรึกษา
แนะนํา เรื่องการทําบัญชีในระบบ GFMISตอเดือนตางกัน มีปญหาการทําบัญชีโดยรวมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานผูปฏิบัติ แตกตางกัน
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนดานอุปกรณและสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานกระบวนการทํางานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เอกลักษณ เทียนภู (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง ความพึงพอใจของครูที่มีตอการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนปริยัติรังสรรค จังหวัดเพชรบุรี พบวา ครูที่มีลักษณะที่ปฏิบัติงานตางกัน มีความพอใจตอ
การปฏิบัติงานในโรงเรียนปริยัติรังสรรค จังหวัดเพชรบุรี  โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  ครูที่เปนครูผูสอนอยางเดียวมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงาน
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ดานความมั่นคงในงานสูงกวาผูบริหาร ผูบริหารและสอน และผูสนับสนุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  สวนดานอ่ืน ๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 ขณีดา  จวงพันธ (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง การศึกษาปญหาของผูปฏิบัติงานโครงการ
ปรับเปลี่ยนระบบการเงิน การคลัง ภาครัฐเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ที่มีตอระบบการบริหาร
การเงินและบัญชีสวนราชการ พบวา  ปญหาที่สําคัญในดานพัสดุ คือ ไมสามารถระบุและกําหนดการ
จัดซื้อจัดจางวัสดุไดชัดเจน ตามหลักบัญชีเกณฑคงคาง ดานการเงิน คือ ปญหาดานบุคลากรขาดความรู  
และประสบการณในการใชโปรแกรม ดานบัญชี คือ ปญหาการบันทึกรายการบัญชี และปญหาดาน
การวางแผนและงบประมาณ คือ การนําความรูทางบัญชีมาใชในการวางแผนงบประมาณ โครงการ
โดยระดับปญหาในดานบัญชีอยูในระดับมาก ดานพัสดุ ดานการเงิน ดานการวางแผนและงบประมาณอยู
ในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ผูปฏิบัติงานโครงการ GFMIS ที่ไดศึกษาจํานวน
รายวิชาทางบัญชีหรือวิชาที่เก่ียวของแตกตางกันมีปญหาแตละดานไมแตกตางกัน นอกจากนี้ ผูตอบ
แบบสอบถามรอยละ 53 เสนอใหหนวยงานกํากับดูแลโครงการจัดฝกอบรมเพ่ิมและกําหนดเปน
รายวิชาในหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดวย 
 นิวัฒน หนูในน้ํา (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง ความพรอมและปญหาอุปสรรคตอการ
ปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐไปสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของหนวยงาน
ราชการใน 14 จังหวัดภาคใต ผลการศึกษาพบวา หนวยงานราชการสวนใหญไมมีความพรอมหรือ        
มีความพรอมอยูในระดับนอย จํานวน 3 ดานจากทั้งหมด 5 ดาน คือ ดานบุคลากร ดานการฝกอบรม และ
ดานอุปกรณ จากความไมพรอมและปญหาอุปสรรคตาง ๆ ของการปฏิบัติในระบบ GFMIS ในแตละดาน 
สงผลกระทบใหขอมูลในระบบไมครบถวนสมบูรณ ถูกตองและเปนปจจุบัน (online real time) ทําให
ผูบริหารภาครัฐทุกระดับขาดขอมูลและรายงานที่ถูกตองเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารองคกร  
 เกศนี  สิงหฤกษ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการประสานงานภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี พบวา สภาพการประสานงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี
ของบุคลากรผูปฏิบัติงานมีระดับสภาพการประสานงานอยูในระดับปานกลาง และมีระดับปญหา    
การประสานงานอยูในระดับปานกลาง 
 จณัฐพร  อุบลวัฒนา (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการเงิน
และบัญชี ของขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ในภาพรวมและดานยอยทั้ง     
4 ดาน ไดแก  ดานบริบท ดานการวางแผน ดานการดําเนินงาน และดานการควบคุมและตรวจสอบ
อยูในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่มีอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และประสบการณในการทํางานตําแหนงปจจุบัน
ตางกันมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการเงิน และบัญชีในภาพรวมและดานยอยทั้ง 4 ดาน 
คือ ดานบริบท ดานการวางแผน ดานการดําเนินงาน และดานการควบคุมและตรวจสอบไมแตกตางกัน 
 วิวาวรรณ  เนตรทิพวัลย (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษา เรื่อง ศึกษาความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา ความสามารถในการปฏิบัติงาน
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ของบุคลากรสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ในดานความคิดสรางสรรค ดานการ
ประสานงาน ดานมนุษยสัมพันธ และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมและรายดาน    
อยูในระดับมาก  เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยจําแนกตามอายุ 
วุฒิการศึกษา พบวา ความสามารถในการปฏิบัติงานไมแตกตางกัน และเมื่อจําแนกตามประสบการณ  
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรพบวา ความสามารถในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงาน 15-25 ป มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานมากกวาบุคลากรที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานมากกวา 25 ป 
 วีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ (2545: 141) ไดศึกษาความตองการในการพัฒนาศักยภาพทางการบริหาร
ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 11 พบวา ผูบริหารที่บริหาร
โรงเรียนขนาดกลางกับผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ มีความตองการพัฒนาศักยภาพแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งอาจจะเปนเพราะวา โรงเรียนทั้ง 2 ขนาด   
มีความใกลเคียงกันในหลาย ๆ ดาน เปนตนวา สถานที่ตั้งโรงเรียน ความพรอมของอาคารสถานที่ วัสดุ
ครุภัณฑ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สิ่งสาธารณูปโภค ชุมชน จํานวนบุคลากร ตลาดจนวุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการบริหาร และตําแหนงของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งสวนใหญดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน 
 อรนุช  ทองสุโขวงศ (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานการเงิน
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย เมื่อพิจารณาโดยรวมและ
แยกเปนรายดานตามขนาดของโรงเรียนพบวา มีปญหาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 โฮลเกท (พรรณี นิลสิทธิ์. 2548: 71; อางอิงจาก Holgate, Kathryn. 1993) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง การปฏิบัติงานการบัญชีตางประเทศจากการศึกษาสรุปชี้ใหเห็นวา การบัญชีสําหรับปฏิบัติงาน
ตามหลักวิชาที่มาจากตางประเทศระดับที่พนักงานบัญชี ที่ปฏิบัติการใชไดจริง ซึ่งมาจากสมมติฐาน
ความกาวหนา และตามความนึกคิด ที่อธิบายวา เปนการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีที่ปฏิบัติไดจริง 
ถูกกระตุนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ และอัตราแลกเปลี่ยนการเงินระหวาง
ประเทศ ซึ่งมาจากการรายงานทางการเงินทั้งทฤษฎี และผลที่จะตามมา ซึ่งเก่ียวของกับการเมืองที่มี
ธรรมชาติเหมือนกัน 
 เน็ตโค (กรมทะเบียนการคา. 2540: 39; อางอิงจาก Necco.1989: 42) ไดศึกษาสาเหตุที่
กิจการลมเหลวในการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอรไววา เกิดจากผูบริหารระดับสูงไปสนับสนุน 
หรือไมมีสวนรวมในการพัฒนาและกิจการไมมีคณะกรรมการกําหนดนโยบายเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
(Steering Committee) ในการพัฒนาระบบงาน การเปลี่ยนความตองการหรือวัตถุประสงคของระบบงาน 
การเลือกเทคโนโลยีที่กาวหนาล้ําสมัยเกินกวาที่พนักงานจะเขาใจ การขาดคูมือหรือวิธีการพัฒนา
ระบบงานใหเปนข้ันตอนอยางเปนมาตรฐาน และบุคลากรที่เก่ียวของกับการพัฒนาระบบมีไมเพียงพอ 
และไดรับการฝกอบรมที่ไมเพียงพอ 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี ้
  1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  3. วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 
  4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
  5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
1. กําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ไดแก บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 149 แหง  ใน 73 จังหวัด (โรงเรียนประเภทที่ 1
ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติใหเปนหนวยเบิกจาย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดจากประชากรโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ไดแก บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 149  แหงๆ ละ 
1 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 149 คน 
 
2. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามการปฏิบัติงานบัญชีของ
บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยแบงแบบสอบถามเปน  
3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปน
แบบเลือกตอบ ไดแก อายุ  ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี  สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  จํานวน
นักเรียนในโรงเรียน  ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชี 
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 สวนที่ 1 ดานการใชความรู  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scale)  4 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
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    3  คะแนน   หมายถึง ปฏิบัติงานไดเปนประจําทุกครั้ง 
    2  คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานไดเกือบเปนประจํา 
    1  คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานไดเปนบางครั้ง 
    0  คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานไมได 
 
 สวนที่ 2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale)  5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
    5  คะแนน หมายถึง มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
    4  คะแนน หมายถึง มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมาก        
    3  คะแนน หมายถึง มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานปานกลาง 
    2  คะแนน หมายถึง มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานนอย 
    1  คะแนน หมายถึง มีการใชในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 
 สวนที่ 3 ดานการประสานงาน  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา 
(Rating Scale)  5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
    5  คะแนน หมายถึง มีการประสานงานในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
    4  คะแนน หมายถึง มีการประสานงานในการปฏิบัติงานมาก 
    3  คะแนน หมายถึง มีการประสานงานในการปฏิบัติงานปานกลาง 
    2  คะแนน หมายถึง มีการประสานงานในการปฏิบัติงานนอย 
    1  คะแนน หมายถึง มีการประสานงานในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดในการระบุขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ     
การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือการวิจัย ดังตอไปนี้ 
  1.  ศึกษาลักษณะ รูปแบบ และวิธีการเขียนจากเอกสาร งานวิจัย  แนวคิดทฤษฎี และ
ผลงานวิจัยที่เก่ียวกับตัวแปรที่ศึกษา 
  2. รวบรวมสาระและเนื้อหาตาง ๆ ที่ไดจากเอกสาร งานวิจัย แนวคิดทฤษฎี ผลการวิจัย 
เพ่ือเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชี โดยมีการนิยามศัพทเฉพาะให
ชัดเจนกอน 
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  3. นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมนั้นมาสรางแบบสอบถามที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน
บัญชีของบุคลากรในโรงเรียน 3 ดาน คือ ดานการใชความรู  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ     
ดานการประสานงาน  โดยตองครอบคลุมตามสาระที่นิยามศัพทเฉพาะไวในบทที่ 1 
  4. นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว เสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือตรวจสอบ
เสนอแนะและปรับปรุงแกไข 
  5. นําแบบสอบถามที่สรางและผานการพิจารณาจากอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธแลวไป
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน แลวนําผลการตรวจสอบ
ของผูเชี่ยวชาญมาหาคา IOC ขอคําถามที่ใชไดคือ ขอที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป 
  6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ เสนอตออาจารย  
ที่ปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบอีกครั้งใหสมบูรณกอนนําไปทดลองใช (Try-out) 
  7. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขสมบูรณแลว ไปทดลองกับบุคลากรของโรงเรียน        
ที่เปนโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย เพ่ือหาคาอํานาจจําแนกของ
แบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total 
correlation) แลวคัดเลือกเฉพาะขอที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 0.2 ข้ึนไป 
  8. วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) จากแบบสอบถามที่ผานการคัดเลือก โดยใช
วิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) โดยใชสูตรของครอนบัค (Cronbach)  ไดคา
ความเชื่อมั่นเทากับ .9403 
  9. นําแบบสอบถามที่ไดผานการวิเคราะหความเชื่อมั่น เสนออาจารยที่ปรึกษา         
สารนิพนธเพ่ือปรับปรุงแกไข และขอความเห็นชอบกอนนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  10. จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชเก็บขอมูลในการวิจัยกับกลุมตัวอยาง 
 
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือนํามาวิจัย ผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
  1. ผู วิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือขอ       
ความอนุเคราะหจากผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
การเก็บรวบรวมขอมูลจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียน  
  2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามแจกใหกลุมตัวอยางในวันอบรม จํานวน 127 ฉบับ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดจัดโครงการอบรมและฝกปฏิบัติการจัดทํากระดาษทําการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2552 รุนที่ 1 วันที่ 10-11 พ.ค.2553 และรุนที่ 2  วันที่ 17-18 พ.ค.2553 ใหกับ         
บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียน) 
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  3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล จัดสง
ทางไปรษณีย พรอมแนบซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย ไปยังโรงเรียน จํานวน  22 แหง 
เนื่องจากไมไดมาอบรม 
 
4.การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม ที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะหดังนี ้
  1. วิเคราะหขอมูลที่เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการหาคารอยละ 
  2. วิเคราะหขอมูลที่เปนการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)   
 ดานการใชความรู โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลีย่ ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย     2.50 - 3.00    ปฏิบัติงานไดเปนประจํา      
   คาเฉลี่ย     1.50 - 2.49    ปฏิบัติงานไดเกือบเปนประจํา 
   คาเฉลี่ย    0.50 - 1.49    ปฏิบัติงานไดเปนบางครั้ง      
   คาเฉลี่ย     0.00 - 0.49    ปฏิบัติงานไมได 
 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย  4.50 -  5.00    มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย     3.50 -  4.49    มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมาก 
   คาเฉลี่ย     2.50 -  3.49    มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานปานกลาง 
   คาเฉลี่ย    1.50 -  2.49    มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานนอย 
   คาเฉลี่ย     1.00 -  1.49    มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 ดานการประสานงาน  โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 
   คาเฉลี่ย  4.50 -  5.00    มีการประสานงานในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
   คาเฉลี่ย     3.50 -  4.49    มีการประสานงานในการปฏิบัติงานมาก 
   คาเฉลี่ย     2.50 -  3.49    มีการประสานงานในการปฏิบัติงานปานกลาง 
   คาเฉลี่ย    1.50 -  2.49    มีการประสานงานในการปฏิบัติงานนอย 
   คาเฉลี่ย     1.00 -  1.49    มีการประสานงานในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 
  3. การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชี ของบุคลากรในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามตัวแปร สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา           
ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญช ีวิเคราะหโดยใชการทดสอบหาความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยสองคา (t-test for Independent Samples) และเปรียบเทียบตามตัวแปร อายุ ประสบการณ
ปฏิบัติงานบัญชี   จํานวนนักเรียนในโรงเรียน วิเคราะหโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
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(One-way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบ  
ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) 
  4.นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 และตอนที่ 2 แลว มาวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามปลายเปดในตอนที่ 3 โดยวิธีการนําเสนอในรูปความถี่ประกอบความเรียง 
 
5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
   5.1 สถิติพื้นฐาน ไดแก 
    5.1.1 คารอยละ  
    5.1.2 คาเฉลี่ย ( ) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 33) 
 

             =   

  

        เมื่อ      แทน คาเฉลี่ย 
            แทน ผลรวมทั้งหมดของขอมูล 
          N     แทน  จํานวนขอมูลทั้งหมด 
    
     5.1.3 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชสูตร                 
(ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 60) 
 

           S = 
)1(
)( 22


  

 
        เมื่อ     S  แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
          2  แทน ผลรวมของขอมูลแตละตัวยกกําลังสอง 
          ( ) 2 แทน ผลรวมของขอมูลทั้งหมดยกกําลังสอง 
          N   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
 
   5.2 สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
    5.2.1 หาคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ 
(Face Validity) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2549: 73) 
 

           IOC = 

R  

         เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
           R  แทน  ผลรวมของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
            N  แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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      5.2.2 หาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสหสัมพันธระหวาง
คะแนนรายขอกับคะแนนรวมทั้งฉบับ (Item-total correlation) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2549: 75) 
 

         r     = 
    ]][[ 2222 




 

 
      เมื่อ  N  แทน จํานวนคนในกลุม 
        X  แทน คะแนนของขอคําถามนั้นๆ 
        Y  แทน ผลรวมของคะแนนขออ่ืนๆ ที่เหลือทุกขอ 
 
      5.2.3 หาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใชวิธีหาคาสัมพันธแอลฟา       
( -coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2549: 76) 
   

             = 
1









 
 2

2

1
t

i

S
S  

 
        เมื่อ     แทน  คาความเชื่อมั่น 
           K  แทน จํานวนขอ 
          2

iS   แทน ความแปรปรวนของแตละขอ 
          2

ts   แทน ความแปรปรวนรวมทั้งฉบับ 
 
  5.3 สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
     5.3.1 เปรียบเทียบคาความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดย
การทดสอบคาที (t-test for Independent Samples) โดยใชสูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 151-152) 
 

          t  = 

2
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2

1

2
1

21

n
S

n
S



  

          df = 
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       เมื่อ     t   แทน ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยสองกลุม 
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         1   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
         2   แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
         2

1S   แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1  
         2

2S   แทน คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 2 
         1n   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยางที่ 1  
          2n   แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยางที่ 2 
 
       5.3.2 เปรียบเทียบคาความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่มากกวา     
2 กลุม โดยการใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) โดยใช
สูตร (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 224) 
 

          F  = 
W

B

S
S


  

 
       เมื่อ      F แทน คาสถิตเิอฟ 

       BS  แทน ความแปรปรวนระหวางกลุม 
         WS  แทน ความแปรปรวนภายในกลุม 
  
      5.3.3 ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) (ชูศรี วงศรัตนะ. 2550: 236; อางอิงจาก    
Byrkit. 1975: 276 - 277) 
    
         CV d   = )/2)(*)()(1( nSFk Within  
 
       เมื่อ   k  แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
          F*  แทน คา Fที่เปดจากตาราง Critical values of F 

      WithinS  แทน Mean square within-groups ที่คํานวณไว    
แลวในการวิเคราะหความแปรปรวน 

          N  แทน จํานวนหนวยตัวอยางในแตละกลุมตัวอยาง 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลและการแปลผลตามลําดับ ดังนี้ 
 
สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล    
 เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการสื่อสารความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตาง ๆ    
ในการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

 N    แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
       แทน คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) 
  S.D. แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
     t  แทน    คาสถิติที่ใชในการพิจารณาคา  t-distribution 
   F  แทน    คาสถิติที่ใชในการพิจารณาคา  F-distribution 
   SS  แทน    ผลบวกของคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Sum of Square) 
             MS     แทน คาเฉลี่ยผลรวมคะแนนเบ่ียงเบนยกกําลังสอง (Mean Square) 

   df  แทน ระดับชั้นของความเปนอิสระ (Degree of freedom)  
    P  แทน   คาความนาจะเปน (Probability) 

     *   แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
    **   แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลการวิเคราะหขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ 
ผูวิจัยไดวิเคราะหและนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบายโดยเรียงตามลําดับหัวขอเปน 
4 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 การศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการใชความรู  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการประสานงาน 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แยกเปนรายดาน จําแนกตามตัวแปร  อายุ  ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี  สาขาวิชา
ที่สําเร็จการศึกษา  จํานวนนักเรียนในโรงเรียน  ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญช ี
 ตอนที่ 4 ผลจากแบบสอบถามปลายเปดโดยนําเสนอในรูปความถี่ประกอบความเรียง 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของบุคลากรในโรงเรียน ผูวิจัยไดนําเสนอในรูปของการแจกแจงความถี่
และหาคารอยละ  โดยจําแนกตามตัวแปร  อายุ  ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา จํานวนนักเรียนในโรงเรียน  ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชี  แสดง
รายละเอียดดังตาราง 1 
 
ตาราง  1  แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ  ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี 

สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา จํานวนนักเรียนในโรงเรียน  ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการ
ปฏิบัติงานบัญช ี

 
ขอมูลทั่วไปของบุคลากร จํานวน รอยละ 

  
36 

 
 24.2 

 50  33.6 

1.อายุ 
       ต่ํากวา 35 ป 
       35-45 ป 
       มากกวา 45 ปข้ึนไป  63  42.3 
                 รวม 149 100.00 

 
 72 

 
 48.3 

 17  11.4 

2.ประสบการณปฏิบัติงานบัญช ี
       นอยกวา 6 ป 
       6 -10 ป 
       มากกวา 10 ป  60  40.3 
                 รวม 149 100.00 

  
54 

 
 36.2 

3.สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
        สาขาวิชาการบัญช ี
        ไมใชสาขาวิชาการบัญช ี  95  63.8 

                   รวม  149 100.00 
 

 33 
 

 22.1 
 45  30.2 

4.จํานวนนักเรียนในโรงเรียน 
         นอยกวา 1,500 คน 
         1,500-2,500 คน 
         2,500 คน ข้ึนไป  71  47.7 
                  รวม 149 100.00 
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ตาราง 1 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไปของบุคลากร จํานวน รอยละ 

 
110 

 
 73.8 

5.ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญช ี
         ปฏิบัติหนาที่สอน 
         ไมไดปฏิบัติหนาที่สอน  39  26.2 

                    รวม 149 100.00 
 

  ผลการวิเคราะหตามตาราง 1 พบวา บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 149 คน 
บุคลากรสวนใหญมีอายุมากกวา 45 ป ข้ึนไป มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชีนอยกวา 6 ป             
มีสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาไมใชสาขาวิชาการบัญชี มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียน 2,500 คน ข้ึนไป  
มีความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชี คือ ปฏิบัติหนาที่สอน 

 
  ตอนที่ 2  การวิเคราะหการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยหาคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังแสดงในตาราง 2 -6 
 
ตาราง 2  แสดงคาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรใน 

โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แยกเปนรายดาน 
 

การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรแตละดาน   SD การแปลความหมาย 
ดานการใชความรู 1.57 0.69     ไดเกือบเปนประจํา 
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.93 0.64     มาก 
ดานการประสานงาน 3.22 0.79     ปานกลาง 

   
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 2 พบวา บุคลากรมีการปฏิบัติงานบัญชีดานการใชความรู 
อยูในระดับปฏิบัติงานไดเกือบเปนประจํา ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยูในระดับมาก และดานการประสานงาน
อยูในระดับปานกลาง  
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ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากร       
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการใชความรู เปนรายขอ 

 

ดานการใชความรู    SD 
การแปล

ความหมาย  
1.ทานสามารถบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS
 ตอไปน้ีไดมากนอยเพียงใด 

  
 

   1.1 การบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณที่ไม 
        ฝากคลัง (เงินนอก-นอก) บช.01 ประเภท 
        เอกสาร RE 

1.42 .99 ไดเปนบางครั้ง 

   1.2 การบันทึกการรับเงินเบิกเกินสงคืน (บช.01  
     ประเภทเอกสาร BD) 

1.70 .99 ไดเกือบเปนประจํา 

   1.3 การบันทึกรายการจายเงินนอกงบประมาณที ่
        ไมฝากคลัง(เงินนอก-นอก) บช.01 ประเภท 
        เอกสาร PP 

1.30 .96 ไดเปนบางครั้ง 

   1.4 การบันทึกการจายเงิน ขจ.05 2.19 1.02 ไดเกือบเปนประจํา 
   1.5 การบันทึกรายการชดใชใบสําคัญจากลูกหนี ้
        เงินยืม (บช.01 ประเภท GI) 

1.31 1.05 ไดเปนบางครั้ง 

   1.6 การบันทึกรายการบัญชีโดยใชชื่อบัญชีและ 
        รหัสบัญชีแยกประเภทเปนไปตามผังบัญช ี
        มาตรฐานใน ระบบ GFMIS Version 2551 

1.89 .98 ไดเกือบเปนประจํา 

2. ทานสามารถตรวจสอบรายงานตาง ๆ ในระบบ 
GFMIS   ไดมากนอยเพียงใด 

  
 

  2.1 รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน  1.77 1.03 ไดเกือบเปนประจํา 
   2.2 สมุดรายวันทั่วไป  1.62 1.06 ไดเกือบเปนประจํา 
  2.3 งบทดลองประจําเดือน   1.93 1.03 ไดเกือบเปนประจํา 
  2.4 รายงานจัดเก็บและนําสงรายไดแผนดินของ 
       ตนเองจําแนกตามแหลงของเงิน  

1.52  .99 ไดเกือบเปนประจํา 

  2.5 รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง  1.58 1.05 ไดเกือบเปนประจํา 
  2.6 รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ  1.85 1.02 ไดเกือบเปนประจํา 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

ดานการใชความรู   SD 
การแปล

ความหมาย  
3. ทานสามารถปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS 
 ไดมากนอยเพียงใด 

  
 

  3.1 การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเปนคาใชจาย   
(บช.01 ประเภทเอกสาร JM) 

.83 .86 ไดเปนบางครั้ง 

  3.2 การปรับปรุงบัญชีที่ไมเก่ียวของกับตัวเงิน 
(บช.01 ประเภทเอกสาร JV) 

.99 .93 ไดเปนบางครั้ง 

 
รวม 

 
1.57 

 
.69 

 
ไดเกือบเปนประจํา 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 3 พบวา บุคลากรมีการปฏิบัติงานบัญชีดานการใชความรู 
โดยรวมอยูในระดับปฏิบัติไดเกือบเปนประจํา  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญบุคลากร
ปฏิบัติไดเกือบเปนประจํา ยกเวน การบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณที่ไมฝากคลัง         
(เงินนอก-นอก) การบันทึกรายการจายเงินนอกงบประมาณที่ไมฝากคลัง (เงินนอก-นอก) การบันทึก
รายการชดใชใบสําคัญจากลูกหนี้เงินยืม การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงเหลือเปนคาใชจาย และ        
การปรับปรุงบัญชีที่ไมเก่ียวของกับตัวเงิน ปฏิบัติไดเปนบางครั้ง  
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ตาราง 4  แสดงคาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปนรายขอ 

 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   SD 
การแปล

ความหมาย  
1.ทานสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน 
การปฏิบัติงานบัญชีมากนอยเพียงใด 

  
 

1.1 การใชโปรแกรม Microsoft Word  เพ่ือชวยใน 
        การปฏิบัติงาน 

4.20 .87 มาก 

   1.2 การใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณ 
        ขอมูลตัวเลขเพ่ือจัดทํารายงาน 

4.19 .88 มาก 

   1.3 การสืบคนขอมูลเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติมผานทาง 
        เครือขาย Internet  

4.12 .86 มาก 

   1.4 การจัดเก็บขอมูลสํารอง เชน ดิสกเก็ต ซีดี Handy  
        Drive Hard Disk 

4.20 .84 มาก 

   1.5 การ Download ไฟลหรือขอมูลที่ตองการจาก  
        Internet มาเก็บไวในฮารดดิสก (Hard disk)  
        ของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทานใชอยู 

4.04 .94 มาก 

   1.6 การนําสงขอมูลตามแบบฟอรมตาง ๆ เขาสูระบบ  
        GFMIS 

3.97   1.09 มาก 

   1.7 การ Download  แบบฟอรมตาง ๆ จาก Web  
        Report 

4.07 .99 มาก 

   1.8 การเรียกดูขอมูลผาน  
        http://gfmisreport.mygfmis.com 

4.02 .98 มาก 

   1.9 การติดตอสื่อสารถึงกันไดทางอินเตอรเน็ต เชน  
        การรับสงจดหมายทางอิเล็กทรอนิกส(E-mail) 

3.64   1.11 มาก 

   1.10 การนําเทคนิคดานสารสนเทศหรือวิธีการทํางาน 
          ใหมๆ มาใชในการปฏิบัติงานบัญช ี

3.54 .98 มาก 
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ตาราง 4 (ตอ) 
 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   SD 
การแปล

ความหมาย  
2. ถาทานมีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมา 
   ใชในการปฏิบัติงานบัญชีทานปฏิบัติอยางไร 

  
 

    2.1 พยายามศึกษาเพ่ือแกปญหาดวยตนเอง 3.93  .96 มาก 
    2.2 ขอโอกาสหนวยงานไปฝกอบรมเพ่ิมเติม 3.77 1.12 มาก 
    2.3 ขอความชวยเหลือจากเพ่ือนรวมงานที่มีความรู 
         ความเขาใจ 

4.13  .81 มาก 

    2.4 ปรึกษาผูบังคับบัญชา 3.56 1.16 มาก 
    2.5 มีการติดตอขอคําปรึกษาจากสํานักงานเขตพ้ืนที ่ 
         การศึกษา 

3.55 1.19 มาก 

รวม 3.93  .64 มาก 
 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 4 พบวา บุคลากรมีการปฏิบัติงานบัญชีดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  โดยรวมและรายขออยูในระดับมากทุกขอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

67 

ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการประสานงาน เปนรายขอ 

 

ดานการประสานงาน   SD 
การแปล

ความหมาย  
1.ลักษณะการประสานงานการปฏิบัติงานบัญชีทาน
เปนอยางไร 

  
 

1.1 มีการติดตอประสานงานในรูปแบบที่เปนทางการ 
โดยการทําหนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการ 

     การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.11 1.18 ปานกลาง 

1.2 มีการติดตอประสานงานในรูปแบบไมเปนทางการ 
     โดยใชความสนิทสนมคุนเคยเปนการสวนตัว  

3.01 1.23 ปานกลาง 

 1.3 มีการใชโทรศัพทเปนเครื่องมือสื่อสารในการติดตอ  
      ประสานงานกัน 

4.07 .99 มาก 

1.4 มีการใช E-mail เปนเครื่องมือสื่อสารในการติดตอ   
     ประสานงานกัน  

2.72 1.08 ปานกลาง 

1.5 มีการประสานงานดวยการพบปะดวยตนเอง 2.65 1.38 ปานกลาง 
2. ประสิทธิภาพในการประสานงานการปฏิบัติงานบัญช ี
    เปนอยางไร 

   

2.1 การไดรับการตอบสนอง 3.66 .98 มาก 
2.2 มีการวางระบบการประสานงานการปฏิบัติงานบัญช ี
     อยางเปนมาตรฐาน 

3.27 1.06 ปานกลาง 

2.3 การประสานงานเปนไปตามระบบสม่ําเสมอ 3.33 1.04 ปานกลาง 
2.4 การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรดําเนินไปอยาง 
     คลองตัว 

3.16 .98 ปานกลาง 

2.5 ระบบการประสานงานไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 3.25 .99 ปานกลาง 
รวม 3.22 .79 ปานกลาง 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 5 พบวา บุคลากรมีการปฏิบัติงานบัญชีดานการประสานงาน 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญอยูในระดับปานกลาง ยกเวน
มีการใชโทรศัพทเปนเครื่องมือสื่อสารในการติดตอประสานงานกัน และการไดรับการตอบสนอง     
อยูในระดับมาก  
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 ตอนที่  3  การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามตัวแปรอิสระ  อายุ  ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี  สาขาวิชา
ที่สําเร็จการศึกษา  จํานวนนักเรียนในโรงเรียน  ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญช ี
  เปนการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการใชความรู  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการ
ประสานงาน จําแนกตามตัวแปรอิสระ อายุ ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี  สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  
จํานวนนักเรียนในโรงเรียน  ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญช ี เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ปรากฏผลดังแสดงในตางราง 6-19 
  
 3.1 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 1 บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญช ี  
แตละดาน แตกตางกัน ปรากฏดังตางราง 6-7 
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ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  แตละดาน  จําแนกตามอายุ 
 

อายุ 
ต่ํากวา 35 ป 35-45 ป มากกวา 45 ปข้ึนไป การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากร

ในโรงเรียน 
  SD 

การแปล
ความหมาย   SD 

การแปล
ความหมาย   SD การแปลความหมาย 

ดานการใชความรู 1.40 0.77 ไดเปนบางครั้ง 1.64 0.75 ไดเกือบ
เปนประจํา 

1.63 0.60 ไดเกือบเปนประจํา 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.04 0.59 มาก 3.99 0.70 มาก 3.81 0.62 มาก 
ดานการประสานงาน 3.38 0.80 ปานกลาง 3.17 0.80 ปานกลาง 3.17 0.79 ปานกลาง 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 6  พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีอายุตางกัน  
มีการปฏิบัติงานบัญชีแตละดานแตกตางกัน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
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ตาราง 7 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตละดาน ที่มีอายุตางกัน 

 
การปฏิบัติงานบัญชีของ
บุคลากรในโรงเรียน ความแปรปรวน df SS MS F P 

ดานการใชความรู ระหวางกลุม   2  1.39 0.70 1.44 0.24 
 ภายในกลุม 146 70.69 0.48   

 รวม 148 72.09    
ดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระหวางกลุม   2   1.54 0.77 1.87 0.16 

 ภายในกลุม 146 60.01 0.41   
 รวม 148 61.55    
ดานการประสานงาน ระหวางกลุม   2  1.22 0.61 0.97 0.38 
 ภายในกลุม 146 91.78 0.63   
 รวม 148 93.00    
  
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 7 พบวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีอายุตางกันมีการปฏิบัติงานบัญชีแตละดานแตกตางกันอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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 3.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 บุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชีตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชแีตละดานแตกตางกัน ปรากฏ     
ดังตาราง 8-10 
 
ตาราง 8 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตละดาน    

จําแนกตามประสบการณปฏิบัติงานบัญช ี
 

ประสบการณปฏิบัติงานบัญช ี
นอยกวา 6 ป 6-10 ป มากกวา 10 ป การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรใน

โรงเรียน 
  SD 

การแปล
ความหมาย   SD 

การแปล
ความหมาย   SD 

การแปล
ความหมาย 

ดานการใชความรู 1.31 0.66 ไดเปนบางครั้ง 1.59 0.61 ไดเกือบเปนประจํา 1.87 0.65 ไดเกือบเปนประจํา 
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.87 0.69 มาก 3.91 0.55 มาก 4.01 0.62 มาก 
ดานการประสานงาน 3.17 0.83 ปานกลาง 3.16 0.55 ปานกลาง 3.31 0.80 ปานกลาง 
 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 8  พบวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการใชความรู 
บุคลากรมีประสบการณการปฏิบัติงานบัญชี 6-10 ป และ มากกวา 10 ป ปฏิบัติงานไดเกือบเปนประจํา บุคลากรที่มีประสบการณนอยกวา 6 ป ปฏิบัติงานได
เปนบางครั้ง  สวนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และดานการประสานงานบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยูในระดับ
ปานกลาง 
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ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชขีองบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตละดาน ที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชีตางกัน 

 
การปฏิบัติงานบัญชีของ
บุคลากรในโรงเรียน ความแปรปรวน df SS MS F P 

ดานการใชความรู ระหวางกลุม    2 10.58 5.29 12.55* 0.000 
 ภายในกลุม 146 61.51 0.42   

 รวม 148 72.09    
ดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระหวางกลุม    2 0.62 0.31 0.74 0.477 

 ภายในกลุม 146 60.93 0.42   
 รวม 148 61.55    
ดานการประสานงาน ระหวางกลุม    2 0.68 0.34 0.53 0.586 
 ภายในกลุม 146 92.32 0.63   
 รวม 148 93.00    
 

* นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 9 พบวา บุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชีดานการใช
ความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ดานการประสานงาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 เพ่ือใหทราบวา บุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชีตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชี   
ดานการใชความรู แตกตางกันในรายคูใดบาง จึงไดทําการทดสอบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ย
เปนรายคูโดยใชวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏผลดังตาราง 10 
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ตาราง 10 ผลการทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคู ดานการใชความรู โดยวิธีการของเชฟเฟ 
(Scheffe) จําแนกตามประสบการณปฏิบัติงานบัญชี 

 
 ประสบการณ

ปฏิบัติงานบัญช ี
 นอยกวา 6 ป 6-10 ป มากกวา10ป 

    1.32 1.59 1.89 
ดานการใชความรู นอยกวา 6 ป 1.32 - .25 0.57 (*) 
 6-10 ป 1.59 - -      .32 
 มากกวา10ป 1.89 - - - 
      
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 10  พบวา บุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชี มากกวา 
10 ป มีการปฏิบัติงานบัญชีดานการใชความรูไดมากกวาบุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชี 
นอยกวา 6 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  
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 3.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 3 บุคลากรที่มีสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชแีตละดานแตกตางกัน            
ปรากฏดังตาราง 11 
 
ตาราง 11  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตละดานจําแนกตาม  

สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
 

สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชาการบัญช ี

(N = 54) 
ไมใชสาขาวิชาการบัญช ี

(N = 95) 
t p 

การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากร 
ในโรงเรียน 

  SD การแปลความหมาย   SD การแปลความหมาย   
ดานการใชความรู 1.79 0.74 ไดเกือบเปนประจํา 1.43 0.64 ไดเปนบางครั้ง   3.07** 0.00 
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.02 0.64 มาก 3.88 0.65 มาก 1.25 0.21 
ดานการประสานงาน 3.27 0.87 ปานกลาง 3.19 0.75 ปานกลาง 0.61 0.53 

 
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง  11  พบวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีสาขาวิชา     
ที่สําเร็จการศึกษาตางกัน  มีการปฏิบัติงานบัญชีดานการใชความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบุคลากรที่มีสาขาที่สําเร็จการศึกษา
สาขาวิชาการบัญชีปฏิบัติงานไดมากกวาบุคลากรที่ไมใชสาขาวิชาการบัญช ี  สวนดานเทคโนโลยีสารสนเทศและดานการประสานงานแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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 3.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 4 บุคลากรที่มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชแีตละดานแตกตางกัน              
ปรากฏดังตาราง 12-13 
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

แตละดาน จําแนกตามจํานวนนักเรียนในโรงเรียน 
 

จํานวนนักเรียนในโรงเรียน 
นอยกวา 1,500 คน 1,500-2,500 คน 2,500  คนข้ึนไป การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากร

ในโรงเรียน 
  SD 

การแปล
ความหมาย   SD 

การแปล
ความหมาย   SD 

การแปล
ความหมาย 

ดานการใชความรู 1.46 0.63 ไดเปนบางครั้ง 1.51 0.65 ไดเกือบเปนประจํา 1.65 0.75 ไดเกือบเปนประจํา 
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.03 0.65 มาก 3.83 0.64 มาก 3.95 0.65 มาก 
ดานการประสานงาน 3.22 0.77 ปานกลาง 3.15 0.67 ปานกลาง 3.27 0.88 ปานกลาง 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง 12 พบวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการใชความรู
ที่มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนนอยกวา 1,500 คน อยูในระดับปฏิบัติงานไดเปนบางครั้ง บุคลากรที่มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียน 1,500 -2,500 คน และ 2,500 คนข้ึนไป 
อยูในระดับปฏิบัติงานไดเกือบเปนประจํา ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก และดานการประสานงานบุคลากรมีการปฏิบัติงาน
อยูในระดับปานกลาง 
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ตาราง 13  ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตละดาน ที่มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตางกัน 

 
การปฏิบัติงานบัญชีของ
บุคลากรในโรงเรียน ความแปรปรวน df SS MS F P 

ดานการใชความรู ระหวางกลุม    2   1.04 0.52 1.07 0.34 
 ภายในกลุม 146 71.04 0.49   

 รวม 148 72.09    
ดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระหวางกลุม    2   0.80 0.40 0.96 0.38 

 ภายในกลุม 146 60.74 0.42   
 รวม 148 61.55    
ดานการประสานงาน ระหวางกลุม    2   0.40 0.20 0.31 0.73 
 ภายในกลุม 146 92.61 0.63   
 รวม 148 93.00    
 
 ผลการวิเคราะหตามตาราง 13 พบวา บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตางกันมีการปฏิบัติงาน
บัญชีดานการใชความรู ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดานการประสานงานแตกตางกัน   
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
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 3.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยขอที่ 5 บุคลากรที่มีความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชีตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชแีตละดาน
แตกตางกัน ปรากฏดังตาราง 14 
 
ตาราง 14   ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตละดาน จําแนกตาม     

ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฎิบัติงานบัญช ี
 

ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญช ี
ปฏิบัติหนาที่สอน  

(N = 110) 
ไมไดปฏิบัติหนาที่สอน 

 (N = 39) 
t p 

การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากร
ในโรงเรียน 

  SD การแปลความหมาย   SD การแปลความหมาย   
ดานการใชความรู 1.48 0.67 ไดเปนบางครั้ง 1.79 0.72 ไดเกือบเปนประจํา   -2.44** 0.01 
ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.86 0.66 มาก 4.11 0.58 มาก  -2.04* 0.04 
ดานการประสานงาน 3.18 0.79 ปานกลาง 3.35 0.80 ปานกลาง -1.18 0.24 

 
** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
  ผลการวิเคราะหตามตาราง  14  พบวา  บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีความรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชีตางกันมีการปฏิบัติงานบัญชีดานการใชความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยบุคลากรที่ไมไดปฏิบัติ
หนาที่สอน ปฏิบัติงานไดมากกวาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอน   และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยบุคลากร
ที่ไมไดปฏิบัติหนาที่สอนปฏิบัติงานไดมากกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานสอน  สวนดานการประสานงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 77 
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 ตอนที่ 4  ผลจากแบบสอบถามปลายเปดโดยนําเสนอในรูปความถี่ประกอบความเรียง 
 วิเคราะหการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากแบบสอบถามปลายเปด ดังแสดงในตาราง 15 
 
ตาราง 15  ขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
 การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน ความถี่ 
1. ใหจัดอบรมระบบบัญชีทั้งระบบและควรเปนแบบปฏิบัติจริง ใชขอมูลจริง 

และควรจัดตอเนื่องสม่ําเสมอ และควรจัดในภูมิภาค 
20 

2. จัดอบรมหนวยเบิกตนแบบในระดับภูมิภาคแลวนํามาถายทอดให    
หนวยเบิกอ่ืน ๆ ตอเปนทอด ๆ 4 

3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรติดตามโรงเรียนเปน   
พ่ีเลี้ยงใหอีกระยะ และมีผูประสานงาน  ลงเย่ียมโรงเรียนเพ่ือชวยเหลือ   3 

4. ใหวางระบบบัญชีของหนวยเบิกใหเปนแนวเดียวกัน โดยมีหนวยเบิกที่มี
ศักยภาพเปนตนแบบ   9 

5. ผูปฏิบัติงานยังขาดความเขาใจในการปฏิบัติงานดานบัญชี      6 
6. การศึกษาหาความรู เพ่ิมเติม การพัฒนางานมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา 5 
7. ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานบัญชีและรวบรวมไวในเลมเดียวกัน     7 
8. บุคลากรมีไมเพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากปริมาณงานมาก 18 
9. ตองการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานบัญชีโดยตรง  เนื่องจากครูตองปฏิบัติ

หนาที่สอนซึ่งเปนภารกิจหลัก เพ่ือไมใหงานสอนเสียหาย และเพ่ือไมให
ครูที่รับผิดชอบงานบัญชตีองยายหนีหรือลาออกจากราชการ ทําใหเกิด
คาใชจายในการอบรมใหกับบุคลากรคนใหมเนื่องจากเปลี่ยนหนาที่บอย   25 

10. สํานักสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีเจาหนาที่   
ตอบคําถามแทนกันได และเปนมาตรฐานเดียวกัน 5 

 
 ผลการวิเคราะหตาราง 15 พบวา  ขอที่มีความถี่มากที่สุด คือบุคลากรปฏิบัติงานบัญชีในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตองการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานบัญชีโดยตรง 
เนื่องจากครูตองปฏิบัติหนาที่สอนซึ่งเปนภารกิจหลัก เพ่ือไมใหงานสอนเสียหาย และเพ่ือไมใหครูที่
รับผิดชอบงานบัญชีตองยายหนีหรือลาออกจากราชการ ทําใหเกิดคาใชจายในการอบรมใหกับ
บุคลากรคนใหม เนื่องจากเปลี่ยนหนาที่บอย และความถี่ในลําดับถัดมา คือ ใหจัดอบรมระบบบัญชีทั้ง
ระบบและควรเปนแบบปฏิบัติจริง ใชขอมูลจริง และควรจัดตอเนื่องสม่ําเสมอ และควรจัดในภูมิภาค 
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ตาราง 16  แสดงสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ขอ                    สมมติฐาน  สถิติที่ใช         ผลการทดสอบ 
1 บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีการปฏิบัติงาน

บัญชีแตละดานแตกตางกัน 
One-way 
ANOVA 

 

 ดานการใชความรู  ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 ดานการประสานงาน   ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
2 บุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชี

ตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชแีตละดาน
แตกตางกัน 

One-way 
ANOVA 

 

 ดานการใชความรู  สอดคลองกับสมมติฐาน 
 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 ดานการประสานงาน   ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
3 บุคลากรที่มีสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา

ตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชแีตละดาน
แตกตางกัน 

Independent 
t-Test 

 

 ดานการใชความรู  สอดคลองกับสมมติฐาน 
 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 ดานการประสานงาน   ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
4 บุคลากรที่มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียน

ตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชแีตละดาน
แตกตางกัน 

One-way 
ANOVA 

 

 ดานการใชความรู  ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
 ดานการประสานงาน   ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
5 บุคลากรที่มีความรับผิดชอบนอกเหนือจาก

การปฏิบัติงานบัญชตีางกัน มีการปฏิบัติงาน
บัญชีแตละดานแตกตางกัน 

Independent 
t-Test 

 

 ดานการใชความรู  สอดคลองกับสมมติฐาน 
 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  สอดคลองกับสมมติฐาน 
 ดานการประสานงาน   ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 

 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
  การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดสรุปผลของการวิจัยไวดังนี ้
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
  1. เพ่ือศึกษาการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในดานการใชความรู  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดานการประสานงาน 
  2. เพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน 3 ดาน จําแนกตาม อายุ  ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี   สาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษา  จํานวนนักเรียนในโรงเรียน ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชี 
  3. เพ่ือรวบรวมขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกํากับ ดูแลใหความชวยเหลือ 
และนํามาวางแผนพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ทําใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนบุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 149 แหง ใน 73 จังหวัด (โรงเรียนประเภทที่ 1 ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติให
เปนหนวยเบิกจาย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551) 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดจากประชากรโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ไดแก บุคลากรที่
ปฏิบัติงานบัญชีของโรงเรียนในสังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 149 แหงๆ ละ 1 คน 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 149 คน 
 



 81 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้ เปนแบบสอบถามการปฏิบัติงานบัญชีของ
บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยแบงแบบสอบถามเปน 
3 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบ ไดแก อายุ  ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี  สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา  จํานวนนักเรียน
ในโรงเรียน  ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชี 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการใชความรู ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา 4 ระดับ ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดานการประสานงานเปนแบบมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปดในการระบุขอคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชีของ
บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม ที่ไดรับทั้งหมดมาตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถาม แลวนํามาวิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยมีข้ันตอนในการวิเคราะหดังนี ้
  1. วิเคราะหขอมูลที่เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  โดยการหาคารอยละ 
  2. วิเคราะหขอมูลที่เปนการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) และความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)   
 ดานการใชความรู โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย     2.50 - 3.00    ปฏิบัติงานไดเปนประจํา     
 คาเฉลี่ย     1.50 - 2.49    ปฏิบัติงานไดเกือบเปนประจํา 
  คาเฉลี่ย    0.50 - 1.49    ปฏิบัติงานไดเปนบางครั้ง     
 คาเฉลี่ย     0.00 - 0.49    ปฏิบัติงานไมได 
 
 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  4.50 -  5.00    มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย     3.50 -  4.49    มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานมาก 
  คาเฉลี่ย     2.50 -  3.49    มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานปานกลาง 
  คาเฉลี่ย    1.50 -  2.49    มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานนอย 
  คาเฉลี่ย     1.00 -  1.49    มีการใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
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 ดานการประสานงาน  โดยกําหนดเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 
  คาเฉลี่ย  4.50 -  5.00    มีการประสานงานในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
  คาเฉลี่ย     3.50 -  4.49    มีการประสานงานในการปฏิบัติงานมาก 
  คาเฉลี่ย     2.50 -  3.49    มีการประสานงานในการปฏิบัติงานปานกลาง 
  คาเฉลี่ย    1.50 -  2.49    มีการประสานงานในการปฏิบัติงานนอย 
  คาเฉลี่ย     1.00 -  1.49    มีการประสานงานในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 
  3. การทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามตัวแปร สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา ความ
รับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชี วิเคราะหโดยใชการทดสอบหาความแตกตางระหวาง
คาเฉลี่ยสองคา (t-test for Independent Samples) และเปรียบเทียบตามตัวแปร อายุ ประสบการณ
ปฏิบัติงานบัญชี จํานวนนักเรียนในโรงเรียน วิเคราะหโดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ จึงทดสอบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยวิธีของ เชฟเฟ (Scheffe) 
  4. นําแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหขอมูลตอนที่ 1 และตอนที่ 2 แลว มาวิเคราะหขอมูล
จากแบบสอบถามปลายเปดในตอนที่ 3 โดยวิธีการนําเสนอในรูปความถี่ประกอบความเรียง 
 
สรุปผลการวจิัย 
 ผลการวิจัยเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปผลไดดังนี้ 

1. ขอมูลเก่ียวกับสภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน 149 คน บุคลากรสวนใหญ
มีอายุมากกวา 45 ปข้ึนไป มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชนีอยกวา 6 ป มีสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา
ไมใชสาขาวิชาการบัญชี มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียน 2,500 คนข้ึนไป และมีความรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชี คือ ปฏิบัติหนาที่สอน 

2. การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐาน ใน 3 ดาน  คือดานการใชความรู  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดานการประสานงาน 
ผลการวิจัยพบวา 
  2.1 ดานการใชความรู พบวา บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปฏิบัติไดเกือบ
เปนประจํา และ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา สวนใหญบุคลากรปฏิบัติไดเกือบเปนประจํา ยกเวน    
การบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณที่ไมฝากคลัง (เงินนอก-นอก) บช.01 ประเภทเอกสาร RE   
การบันทึกรายการจายเงินนอกงบประมาณที่ไมฝากคลัง (เงินนอก-นอก) บช.01 ประเภทเอกสาร 
PP การบันทึกรายการชดใชใบสําคัญจากลูกหนี้เงินยืม (บช.01 ประเภท GI) การปรับปรุงบัญชีวัสดุ
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คงเหลือเปนคาใชจาย และการปรับปรุงบัญชีที่ไมเก่ียวของกับตัวเงิน (บช.01 ประเภทเอกสาร JV) 
ปฏิบัติไดเปนบางครั้ง  
   2.2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ พบวา บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยรวมและรายขอ
อยูในระดับมากทุกขอ 
   2.3 ดานการประสานงาน พบวา บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญบุคลากรปฏิบัติงานบัญชีอยูในระดับปานกลาง ยกเวนมี
การใชโทรศัพทเปนเครื่องมือสื่อสารในการติดตอประสานงานกัน และการไดรับการตอบสนองอยูใน
ระดับมาก 
 3. การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามอายุ  ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา 
จํานวนนักเรียนในโรงเรียน ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชี  
     3.1 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 1 บุคลากรที่มีอายุตางกันมีการปฏิบัติงานบัญชีแตละ
ดานแตกตางกัน 
     ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีอายุตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชีแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งดานการใชความรู  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการประสานงาน 
     3.2 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 บุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชีตางกัน     
มีการปฏิบัติงานบัญชีแตละดานแตกตางกัน 
     ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัตงิานบัญชีตางกัน มีการปฏิบัติงาน
บัญชีดานการใชความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยบุคลากรที่มีประสบการณ
ปฏิบัติงานบัญชีมากกวา 10 ป มีการปฏิบัติงานบัญชีดานการใชความรูไดมากกวาบุคลากรที่มี
ประสบการณปฏิบัติงานบัญชนีอยกวา 6 ป สวนดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและดานการประสานงาน
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 
    3.3 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 3 บุคลากรที่มีสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาตางกัน มีการ
ปฏิบัติงานบัญชีแตละดานแตกตางกัน 
    ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชี
ดานการใชความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยบุคลากรที่มีสาขาวิชาที่สําเร็จ
การศึกษาสาขาวิชาการบัญชีปฏิบัติงานไดมากกวาบุคลากรที่ไมใชสาขาวิชาการบัญชี สวนดานการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานการประสานงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   
    3.4 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 บุคลากรที่มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตางกัน   
มีการปฏิบัติงานบัญชีแตละดานแตกตางกัน 
    ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชี
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ทั้งดานการใชความรู ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และดานการประสานงาน  
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    3.5 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 บุคลากรที่มีความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
บัญชีตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชีแตละดานแตกตางกัน 
    ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชีตางกัน
มีการปฏิบัติงานบัญชดีานการใชความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ .01 โดยบุคลากร  
ที่มีความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชีที่ไมไดปฏิบัติหนาที่สอนปฏิบัติงานไดมากกวา
บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอน และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่ไมไดปฏิบัติหนาที่สอนปฏิบัติงานไดมากกวาบุคลากรที่ปฏิบัติ
หนาที่สอน และดานการประสานงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 
การอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้  
 1.ผลการศึกษาการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้ง 3 ดาน คือ ดานการใชความรู ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ    
ดานการประสานงาน สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
  1.1 ดานการใชความรู บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับปฏิบัติไดเกือบเปนประจํา 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา สวนใหญปฏิบัติไดเกือบเปนประจํา ยกเวน การบันทึกรายการรับเงิน
นอกงบประมาณที่ไมฝากคลัง (เงินนอก-นอก) การบันทึกรายการจายเงินนอกงบประมาณที่ไมฝากคลัง 
(เงินนอก-นอก) การบันทึกรายการชดใชใบสําคัญจากลูกหนี้เงินยืม การปรับปรุงบัญชวัีสดุคงเหลือ
เปนคาใชจาย และการปรับปรุงบัญชีที่ไมเก่ียวของกับตัวเงิน ปฏิบัติไดเปนบางครั้ง ทั้งนี้เปนเพราะวา 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีสวนใหญไมไดสําเร็จสาขาวิชาการบัญชี และมีประสบการณปฏิบัติงานบัญชี
นอยกวา 6 ป จึงไมมีความรูพ้ืนฐานในวิชาชีพทางดานการบัญชี และตองปฏิบัติหนาที่สอนดวย จึงทําให
การศึกษาเพ่ิมเติมมีขอจํากัดในเรื่องของเวลา ประกอบกับคูมือการปฏิบัติงานยังไมมีการรวบรวมไว
เปนเลมเดียวกัน ถึงแมสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดอบรมใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวแลวแตก็ยังไมเพียงพอ เมื่อปฏิบัติงานจริงผูปฏิบัติงานจึงตองศึกษา
หาความรูเพ่ิมเติมและสอบถามจากผูมีความรูและเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานบัญชีในระบบ GFMIS กอน  
จึงทําใหผูปฏิบัติงานบัญชีสามารถปฏิบัติงานไดเปนบางครั้ง ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนิวัฒน หนูในน้ํา 
(2549: 99) ที่ศึกษาเรื่อง ความพรอมและปญหาอุปสรรคตอการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานการเงินการคลัง
ภาครัฐไปสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ของหนวยงานราชการใน 14 จังหวัดภาคใต
พบวา ผูใชงานระบบ GFMIS ทั้งระดับผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานยังขาดความรูความเขาใจและ
ทักษะในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบและการใชประโยชนจากขอมูลในระบบ GFMIS 
โดยเฉพาะผูบริหารสวนใหญยังขาดบทบาทในการควบคุม กํากับดูแลการใชระบบ GFMIS เพ่ือให
ขอมูลและรายงานในระบบมีความถูกตองและครบถวนเปนปจจุ บัน  และสอดคลอง กับ
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หนังสือกรมบัญชีกลาง (2552: 1) เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานดานบัญชีของสวนราชการ
ระดับกรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ที่พบวา รายงานการเงินของสวนราชการระดับกรมยังมี
ขอคลาดเคลื่อนจํานวนมาก เนื่องจากมีการนําระบบ GFMIS มาใชอยางเรงดวนและไดมีการปรับเปลี่ยน
ระบบงานมาอยางตอเนื่อง บุคลากรดานการบัญชีของสวนราชการทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
ไมสามารถปรับตัวทันกับเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็วประกอบกับความซับซอนของระบบที่มี
ความยากในการปฏิบัติงานมากข้ึน จึงมีขอผิดพลาดในการบันทึกบัญชีของสวนราชการเปนจํานวนมาก  
สวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชไีดเกือบเปนประจํา แสดงวา ผูปฏิบัติงานยังมีการใชความรูดานบัญชี
ในระบบ GFMIS ยังไมเพียงพอ ซึ่งการปฏิบัติงานบัญชีตองปฏิบัติไดเปนประจํา คือ การบันทึกบัญชแีละ
รายงานทางบัญชีตองมีความครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน ดังนั้น เพ่ือใหผูบริหารสามารถใชขอมูล
เปนเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินและการคลังภาครัฐได ผูปฏิบัติงานบัญชีจะตอง
เปนผูที่แสวงหาความรูในศาสตรหรือวิชาชีพอ่ืนที่เ ก่ียวของกับวิชาชีพบัญชีใหมากข้ึนใน
ลักษณะ Learning to Learn และตองมีคุณสมบัติของการเปนนักบัญชีเชิงรุกมากกวาการเปนนักบัญชี
เชิงรับ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของยุรพร ศุทธรัตน (2552: 148) ไดกลาววา การใชความรูเปนการ
ตัดสินใจ ในการนําความรูที่มีอยูไปขยายใชกับสถานการณใหมๆ ได ดังนั้น การรูวาองคความรูอยูที่ใด
จึงเปนเรื่องสําคัญและสงผลตอการจัดการการใชความรูที่มีประสิทธภิาพ การไดมาซึ่งความรูจากการ
เรียนรูในข้ันกอน การเขาใจถึงกระบวนการใชความรูจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูจัดการตองการใหพนักงานเขาใจ 
และใชความรู ในการสรางกิจกรรมและการตัดสินใจ การใชความรูจึงเปนการนําความรูไปใชในการตัดสินใจ
และนําไปสูการกระทํา 
  1.2 ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยรวมและรายขออยู
ในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา สถาบันการศึกษาในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมาก การใชเทคโนโลยีใน
สถาบันการศึกษามีความจําเปน เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจะตองมีความทันสมัย
เชื่อมโยงกับภายนอกมากข้ึน บุคลากรในโรงเรียนจึงไดรับการอบรมและพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือนํามาใชในการสอนและการปฏิบัติงาน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อกลางในการติดตอระหวางกัน 
และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการสืบคนขอมูลและนําขอมูลไปใช โดยสอดคลองกับแนวคิดของเสนห จุยโต 
(2551: 22-25, 57) ที่กลาววาองคการสมัยใหมจะมีการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชมากข้ึน ซึ่งหมายถึง
วิธีการ องคความรูและอุปกรณที่ใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูล การจัดเก็บขอมูล การสื่อสารขอมูล  
การนําเสนอและใชสารสนเทศซึ่งประกอบดวยระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอรเปนสําคัญเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยจะเปนเครื่องชวยทําใหการวางแผน การตัดสินใจและการควบคุมทางการบริหารไดถูกตอง   
ทันการณ รวดเร็ว และสอดคลองตอความตองการของผูบริหารในอนาคต ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร (Management Information System = MIS) จึงมีความสําคัญและจําเปนสําหรับการบริหาร
องคการสมัยใหมมากข้ึน องคการสมัยใหมตองมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยใชขอมูลยอนกลับ 
(feedback) ปอนเขาสูระบบการบริหารอยางรวดเร็วทันทีทันใด ขอมูลจะยอนกลับเขาสูกระบวนการ 
(process) ในกรณีที่ตรวจสอบไดวา กระบวนการบริหารบกพรองจําเปนตองแกไข และยังสอดคลอง
กับแนวคิดของศรีไพร ศักด์ิรุงพงศากุลและเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยชัย (2550: 29) ไดกลาววา ระบบ
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สารสนเทศชวยใหการดําเนินงานมีความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว กรณีที่องคการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตใชจะชวยใหการติดตอสื่อสารและการประสานงาน มีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน ชวยลดข้ันตอนการทํางาน 
ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน รวมทั้งสอดคลองกับผลการวิจัยของวิวาวรรณ เนตรทิพวัลย 
(2548: 85) ทีพ่บวา บุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 มีความสามารถใน
การปฏิบัติงาน ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมอยูในระดับมาก บุคลากรในสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 เห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
จึงมีความพรอมและสามารถปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนผูที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดในระดับมาก 
  1.3  ดานการประสานงาน บุคลากรมีการปฏิบัติงานโดยรวมและรายขออยูในระดับปานกลาง 
ทั้งนี้เปนเพราะ บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีสวนใหญเปนครูซึ่งตองปฏิบัติหนาที่สอนและยังตองทําหนาที่
ปฏิบัติงานบัญชี  จึงทําใหไมมีเวลาวางระบบการติดตอประสานงาน  เมื่อมีขอสงสัยในการปฏิบัติงาน 
ไมมีเวลาที่จะไปติดตอดวยตนเอง ซึ่งทําใหไมสนิทสนมคุนเคย จึงไมไดใช E-mail เปนเครื่องมือในการ
ติดตอประสานงานสวนใหญจะใชโทรศัพทเปนเครื่องมือในการติดตอประสานงาน  สอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเกศนี สิงหฤกษ (2548: 91) ที่ศึกษาสภาพและปญหาการประสานงานภายใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระบุรี พบวา สภาพการประสานงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระบุรีในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะวา สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเปนองคกรใหมที่เกิดข้ึนเมื่อกลางป พ.ศ. 2547 ปญหาในการปฏิบัติงานของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการภายในสํานักงานยังขาดการทํางานประสานกันระหวาง
กลุมตางๆ ภายในสํานักงานและปญหาที่เกิดจากอํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับ
สถานศึกษายังไมสามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จะตองมีการกําหนดโครงสรางการบริหารงานและกําหนดหนาที่การทํางานของกลุมงานตางๆ ใหเกิด
ความชัดเจนย่ิงข้ึน โดยคํานึงถึงขอบเขตอํานาจหนาที่ที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานมากที่สุด
ภายใตขอจํากัดทางกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ ในการติดตอสื่อสาร  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของยุรพร ศุทธรัตน (2552: 148) ไดกลาววา การใชความรู เปนการนําความรูไปใชในการตัดสินใจ
และนําไปสูการกระทํา ซึ่งหัวใจของการใชความรู คือ การประสานรวมมือกันและเปนไปตามแนวคิด
ของเรวัตร  ชาตรีวิศิษฎ (2539: 124-125) ที่ไดกลาวไววา การประสานงานมิใชเปนเรื่องเก่ียวกับการจัดงาน
ใหประสานกันเทานั้น หากแตเปนการประสานการปฏิบัติงานของทุกฝายใหสอดคลองกันและกัน        
เพ่ือสงเสริมใหงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ฉะนั้น การประสานความรวมมือจึงเปนเรื่อง
สําคัญถาผูปฏิบัตงิานยังขาดความรวมมือเปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลว การทํางานนั้นยอมไมประสบผลสําเร็จ
ตามความมุงหมายได 
 2. ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จําแนกตามอายุ  ประสบการณปฏิบัติงานบัญชี สาขาวิชาที่
สําเร็จการศึกษา จํานวนนักเรียนในโรงเรียน ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชี ตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไวปรากฏ ดังนี้ 
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  2.1 บุคลากรที่มีอายุตางกันมีการปฏิบัติงานบัญชีแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิต ิ
ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน ทั้งนี้เปนเพราะวา การทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เปนระบบการทํางานใหมที่ตองเรียนรูและปฏิบัติงานไปพรอมๆ กัน 
ไดรับการอบรมความรูในเรื่องการทําบัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกสเปนไปในแนวทางเดียวกัน  การปฏิบัติงานดานบัญชีเปนงานที่มีกฎระเบียบ แนวทาง  
การปฏิบัติงานที่ตายตัว บุคลากรที่มีอายุตางกันจึงไดรับความรูพ้ืนฐานทางบัญชีในระบบ GFMIS   
ไดใกลเคียงกัน ดังนั้น อายุของบุคลากรที่แตกตางกันจึงไมมีผลตอการทําบัญชีในระบบ GFMIS              
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของจณัฐพร อุบลวัฒนา (2548: 126) พบวาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการที่มีอายุตางกันมีปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีไมแตกตางกัน 
  2.2 บุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชีตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชีดานการใช
ความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยบุคลากร
ที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชีมากกวา 10 ป มีการปฏิบัติงานบัญชีดานการใชความรูไดมากกวา
บุคลากรที่มีประสบการณปฏิบัติงานบัญชี นอยกวา 6 ป ทั้งนี้เปนเพราะวา ผูปฏิบัติงานมีความสามารถ
ในการรับรูแตกตางกันตามศักยภาพจากการไดรับความรู เพ่ิมทักษะ ความสามารถ ไดรับการอบรม 
ฝกฝนเปนอยางดี และมีความชํานาญ ประสบการณการทําบัญชีที่สะสมมานาน ซึ่งสามารถปรับตนเอง
ใหมีความสามารถจะนําความรูมาวิเคราะหและแกปญหาการทําบัญชีไดดีและมีประสิทธิภาพทําให
การปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบไดดี  อีกทั้งจะตองมีความรอบคอบ รอบรู ละเอียดถี่ถวน ซึ่งตองอาศัย
จากประสบการณในการทํางานดานบัญชี ดังนั้น บุคลากรที่มีประสบการณการปฏิบัติงานบัญชีมาก 
จึงมีการปฏิบัติงานไดมากกวาบุคลากรที่มีประสบการณนอย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพรธิดา  
วิเชียรปญญา (2547: 22) ความรูโดยนัยหรือความรูที่มองเห็นไมชัด จัดเปนความรูอยางไมเปนทางการ 
ซึ่งเปนทักษะหรือความรูเฉพาะตัวของแตละบุคคลที่มาจากประสบการณ ความเชื่อหรือความคิด
สรางสรรคในการปฏิบัติงาน เชน การถายทอดความรู ความคิด ผานการสังเกต การสนทนา การฝกอบรม 
ความรูประเภทนี้เปนหัวใจสําคัญที่ทําใหงานประสบความสําเร็จ เนื่องจากความรูประเภทนี้เกิดจาก
ประสบการณและการนํามาเลาสูกันฟง ดังนั้น จึงไมสามารถจัดใหเปนระบบหรือหมวดหมูได และ   
ไมสามารถเขียนเปนกฎเกณฑหรือตําราได แตสามารถถายทอดและแบงปนความรูไดโดยการสังเกต
และเลียนแบบ และสอดคลองกับผลวิจัยของนพวรรณ นาคเอ่ืยม (2551: 81) พบวาเจาหนาทีก่ารเงิน
และบัญชีที่มีประสบการณการทํางานดานบัญชีตางกัน  มีปญหาการทําบัญชีในระบบการบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว และผลการวิจัยของขณีดา จวงพันธ (2549: 76) ที่พบวา 
ผูปฏิบัติงานโครงการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
(GFMIS) ในสวนราชการดานการบัญชีที่มีประสบการณในการปฏิบัติงานแตกตางกัน มีปญหา         
ในการปฏิบัติงานดานบัญชี โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปน
รายกลุมประสบการณ พบวา ผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 1-5 ป มีปญหา      
ในการปฏิบัติงานดานบัญชีมากกวาผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณมากกวา 9 ปข้ึนไป 
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  2.3 บุคลากรที่มีสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชีดานการใช
ความรูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว โดยบุคลากร
ที่มีสาขาที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชีปฏิบัติงานไดมากกวาบุคลากรที่ไมใชสาขาวิชาการ
บัญชีสอดคลองกับผลวิจัยของขณีดา จวงพันธ (2549: 79) ที่พบวา ผูปฏิบัติงานโครงการปรับเปลี่ยน
ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐเขาสูระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ในสวนราชการ ที่มีจํานวน
รายวิชาทางดานบัญชีหรือวิชาที่เก่ียวของแตกตางกันมีปญหาดานบัญชีในการจัดทําระบบบัญชี
รัฐบาลตามเกณฑคงคาง การอานรายละเอียดรายงานทางการเงินตามบัญชีเกณฑคงคาง การกําหนด
รหัสโครงสรางบัญชีแยกประเภทตามระบบโครงสราง GFMIS การกําหนดรหสัโครงสรางบัญชีมาตรฐาน 
การบันทึกการปรับปรุงบัญชี การบันทึกรายการบัญชี และการระบุชื่อบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ตองการ
บันทึกบัญชีปรับปรุง คาใชจายที่เกิดข้ึนจริงกับลูกหนี้เงินยืมและเงินที่เหลือแตกตางกันซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว  ทั้งนี้เปนเพราะวา  ผูที่ปฏิบัติงานบัญชีจะตองมีความรู ความสามารถในวิชาชีพ
ทางดานบัญชี และจะตองมีประสบการณในการทําบัญชี  ซึ่งผูที่สําเร็จการศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
ไดศึกษาระบบบัญชี ไดแก การบันทึกบัญชี การตรวจสอบรายการบัญชี การปรับปรุงรายการบัญชี 
การจัดทํารายงานการเงิน และเขาใจถึงหลักการบัญชีวามีลักษณะอยางไร เมื่อมาปฏิบัติงานบัญชี  
ในระบบ GFMIS จึงสามารถนําความรูที่ไดเรียนมานําไปปรับใชไดงายกวาผูที่ไมไดสําเร็จการศึกษา
วิชาการบัญช ีซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพิภพ วชังเงิน (2547: 52) กลาววา ความสามารถและทักษะ 
เปนปจจัยสําคัญของบทบาทในการแสดงพฤติกรรมและการทํางานของบุคคล ถาไมมีสิ่งนี้จะเปนผล
ใหงานขาดคุณภาพและปริมาณ ฉะนั้น ผูบริหารตองบรรจุบุคคลที่มีประสบการณ ทักษะ และความสามารถ
ใหเหมาะสมกับงาน ความมีประสิทธิผลของบุคคลประกอบดวย ความสามารถ ทักษะ ความรู ประสบการณ 
เจตคติ แรงจูงใจ ความกดดัน E.Q. และ I.Q. 
  2.4 บุคลากรที่มีจํานวนนักเรียนในโรงเรียนตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชีแตกตางกัน      
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  เนื่องมาจากการปฏิบัติงานดาน
บัญชีในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไมวาจะมีจํานวนนักเรียน
เทาใดก็ตองทําตามระเบียบ วิธีการที่กรมบัญชีกลางและหนังสือสั่งการของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดกําหนดไว ตลอดจนคําสั่งตางๆ ที่เก่ียวของ ซึ่งโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียน
มาก หรือนอย มีแนวทางในการปฏิบัติงานเหมือนกันตางกันที่ปริมาณงานที่รับผิดชอบของโรงเรียน 
ซึ่งโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนมากกวาจะไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณมากตามจํานวนนักเรียน 
ดังนั้น จํานวนนักเรียนในโรงเรียนที่แตกตางกันจึงไมมีผลตอการทําบัญชีในระบบ GFMIS ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของอรนุช ทองสุโขวงศ (2544: บทคัดยอ) ที่พบวา ปญหาการปฏิบัติงานการเงิน
โรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย เมื่อพิจารณาโดยรวมและ
แยกเปนรายดานตามขนาดของโรงเรียนพบวา มีปญหาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
และสอดคลองกับผลการวิจัยของวีรยุทธ  ปรุงชัยภูมิ (2545: 141) ที่พบวาผูบริหารที่บริหารโรงเรียน
ขนาดกลางกับผูบริหารโรงเรียนขนาดใหญ มีความตองการพัฒนาศักยภาพ แตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  ซึ่งอาจจะเปนเพราะวาโรงเรียนทั้ง  2 ขนาด 
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มีความใกลเคียงกันในหลายๆ ดาน เปนตนวา สถานที่ตั้งโรงเรียน ความพรอมของอาคารสถานที่ 
วัสดุครุภัณฑ เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม สิ่งสาธารณูปโภค ชุมชนจํานวนบุคลากร ตลอดจนวุฒิการศึกษา 
ประสบการณในการบริหาร และตําแหนงของผูบริหารโรงเรียน ซึ่งสวนใหญดํารงตําแหนงผูอํานวยการ
โรงเรียน 
  2.5 บุคลากรที่มีความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชีดานการใชความรู
ตางกัน มีการปฏิบัติงานบัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไวโดยบุคลากรที่มีความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญชีที่ไมไดปฏิบัติหนาที่สอนปฏิบัติงาน
ไดมากกวาบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่สอน และดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยบุคลากรที่ไมไดปฏิบัติหนาที่สอนปฏิบัติงานไดมากกวาบุคลากร 
ที่ปฏิบัติหนาที่สอน  สอดคลองกับผลการวิจัยของเอกลักษณ  เทียนภู (2550: 74) พบวา ครูที่เปน
ครูผูสอนอยางเดียวมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานดานความมั่นคงในงานสูงกวาผูบริหารและผูบริหาร
และสอน ผูสนับสนุนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เปนเพราะวา ครูที่เปนครูผูสอนอยางเดียว
ปฏิบัติการสอนเปนสวนใหญไมไดรับผิดชอบงานอ่ืนๆ นอกเหนือจากงานสอน สวนผูบริหารและ
ผูบริหารและสอน  ผูสนับสนุนตองรับผิดชอบงานในงานอื่นๆ นอกเหนือจากการสอน  จึงทําให
มีความพึงพอใจแตกตางกันทั้งนี้เนื่องมาจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีและมีหนาที่สอนมีภาระงาน 
หลายดานโดยงานหลักคือ การสอน อีกทั้งมีชั่วโมงสอนจํานวนมากอยูแลว จึงมีเวลาจํากัดในการ
ปฏิบัติงานบัญชีซึ่งเปนงานใหมและไมมีความถนัด ตองศึกษาและทําความเขาใจอยางมาก  
สอดคลองกับแนวคิดของวิเชียร วิทยอุดม (2550: 69)  ไดกลาวไววา ความชํานาญเฉพาะอยางหมายถึง  
การจัดใหมีการแบงงานกันทําตามความถนัด เพ่ือใหบุคคลหรือกลุมคนที่ทํางานอยูในองคการไดทํางาน
ในหนาที่ที่คนมีความถนัดตามลักษณะของงาน เพ่ือกอใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยางของบุคคล และใน
การแบงงานกันทํานั้นตองมอบหมายงานใหเหมาะสมกับคนโดยยึดหลักวางคนใหเหมาะสมกับงาน 
รูปแบบ ความชํานาญเฉพาะอยางอาจสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ความชํานาญเฉพาะอยาง
ตามหนาที่เชี่ยวชาญในงาน   ที่ตองปฏิบัติเปนประจํา  และความชํานาญเฉพาะอยางสังคม เปนความ
เชี่ยวชาญในงานวิชาชีพเฉพาะทาง เปนงานที่จําเปนตองใชทักษะความสามารถในการทํางานสูง 
 3. ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนการอภิปรายผลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
บัญชี  ขอที่มีความถี่มากที่สุด คือบุคลากรปฏิบัติงานบัญชีในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตองการเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานบัญชีโดยตรง เนื่องจากครูตองปฏิบัติหนาที่
สอนซึ่งเปนภารกิจหลัก เพ่ือไมใหงานสอนเสียหาย และเพ่ือไมครูที่รับผิดชอบงานบัญชีตองยายหนี
หรือลาออกจากราชการ ทําใหเกิดคาใชจายในการอบรมใหกับบุคลากรคนใหม เนื่องจากเปลี่ยนหนาที่บอย 
และความถี่ในลําดับถัดมา คือ ใหจัดอบรมระบบบัญชีทั้งระบบและควรเปนแบบปฏิบัติจริง ใชขอมูลจริง 
และควรจัดตอเนื่องสม่ําเสมอ และควรจัดในภูมิภาค 
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ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี 
 จากผลการวิจัย พบวา บุคลากรปฏิบัติงานบัญชีในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูวิจัยเสนอแนะวา 
 1. ควรมีการจัดทําคูมือที่รวบรวมคําสั่งงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน พรอมคําอธิบายที่ชัดเจนให
เปนเรื่องๆ เปนลําดับข้ันตอนที่ตอเนื่อง และวิธีการตรวจสอบรายงานตางๆ และการปรับปรุงรายการ
บัญชี โดยรวบรวมไวในเลมเดียวกัน 
 2. ควรมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในเรื่องของการบันทึกรายการบัญชีและการปรับปรุงบัญช ี
โดยมีการฝกปฏิบัติจริง และใชขอมูลจริง และการจัดอบรมแตละครั้งควรจัดอบรมในสวนภูมิภาค 
 3. ควรมีการกําหนดตําแหนงเจาหนาที่การเงินและบัญชีใหกับโรงเรียน 
 4. หากมีการรับเจาหนาที่หรือการรับโอนเจาหนาที่จากสวนราชการอ่ืนเพ่ือทํางานดานบัญชี 
โรงเรียนควรรับบุคคลที่เรียนจบสาขาดานบัญชีและมีความสามารถทางดานคอมพิวเตอรควบคูไปดวย 
เพราะการบันทึกรายการดานบัญชีใหถูกตองจําเปนตองอาศัยทักษะทางวิชาชีพและทักษะเก่ียวกับ
การใชคอมพิวเตอร 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาความพรอมเก่ียวกับการใชงานในระบบ GFMIS ของบุคลากรในโรงเรียน   
ที่จะเปนหนวยเบิกจาย 
 2. ควรมีการศึกษาปจจัยทีม่ีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากร
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 เรื่อง   การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากร ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
            การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   
คําชี้แจง    
  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
                  ตอนท่ี 1   แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
               ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแก 
 สวนที่ 1  ดานการใชความรู 
 สวนที่ 2  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สวนที่ 3  ดานการประสานงาน 
                  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามปลายเปดในการระบุขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติงานบัญชีของ 
บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    ลงใน  (   )  ซึ่งตรงกับลักษณะสวนตัวของทานตามความเปนจริงในปจจุบัน 

1.  อาย ุ
    1.1 (   ) ต่ํากวา 35 ป    
 1.2 (   ) 35 - 45 ป 
 1.3 (   ) มากกวา 45 ป ขึ้นไป 
2. ประสบการณปฏิบัตงิานบัญชี  
 2.1 (   )  นอยกวา 6 ป 
  2.2 (   )  6 - 10 ป 
 2.3 (   )  มากกวา 10 ป 
3. สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา 

 3.1 (   )  สาขาวิชาการบัญชี 
3.2 (   )  ไมใชสาขาวิชาการบัญชี 

4. จํานวนนักเรียนในโรงเรียน 
4.1 (   )  นักเรียนนอยกวา 1,500 คน 
4.2 (   )  นักเรียน 1,500 – 2,500 คน 

  4.3 (   )  นักเรียนมากกวา 2,500 คนขึ้นไป  
   5. ความรับผิดชอบนอกเหนือจากการปฏิบัติงานบัญช ี

5.1 (   )  ปฏิบัติหนาที่สอน 
5.2 (   )  ไมไดปฏิบัติหนาที่สอน 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามการปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    

สวนท่ี 1  ดานการใชความรู  
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองวาง แตละขอเพียงชองเดียวที่ตรงกับการปฏิบัติงานบัญชี 
ของบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยพิจารณากับเกณฑประเมินดังนี้ 
              ระดับ  3  หมายถึง    ผูตอบมีการปฏิบัติงานไดเปนประจําทุกครั้ง (100%) 
   ระดับ  2  หมายถึง    ผูตอบมีการปฏิบัติงานไดเกือบเปนประจํา (รอยละ 50-90) 
   ระดับ  1  หมายถึง    ผูตอบมีการปฏิบัติงานไดเปนบางครั้ง (นอยกวารอยละ 50) 
   ระดับ  0  หมายถึง    ผูตอบไมสามารถปฏิบัติงานได (0%) 

 

   ระดับการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานบัญชี   3   2   1   0 

เ           
      เหตุผลประกอบ 

ดานการใชความรูในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 
1.ทานสามารถบันทึกรายการบัญชีในระบบ GFMIS ตอไปนี้ 
ไดมากนอยเพียงใด 
   1.1 การบันทึกรายการรับเงินนอกงบประมาณที่ไมฝากคลัง  
(เงินนอก-นอก) บช.01 ประเภทเอกสาร RE 

     

   1.2 การบันทึกการรับเงินเบิกเกินสงคืน (บช.01 ประเภทเอกสาร BD)      
   1.3 การบันทึกรายการจายเงินนอกงบประมาณที่ไมฝากคลัง 
(เงินนอก-นอก) บช.01 ประเภทเอกสาร PP 

     
 

   1.4 การบันทึกการจายเงิน ขจ.05      
   1.5 การบันทึกรายการชดใชใบสําคัญจากลูกหนี้เงินยืม (บช.01 ประเภท GI)      
   1.6 การบันทึกรายการบัญชีโดยใชช่ือบัญชีและรหัสบัญชีแยกประเภท 
เปนไปตามผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS Version 2551 

     

2. ทานสามารถตรวจสอบรายงานตาง ๆ ในระบบ GFMIS 
  ไดมากนอยเพียงใด 
  2.1 รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน  

     

   2.2 สมุดรายวันทั่วไป       
  2.3 งบทดลองประจําเดือน        
  2.4 รายงานจัดเก็บและนําสงรายไดแผนดินของตนเองจําแนก 
ตามแหลงของเงิน  

     

  2.5 รายงานเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง       
  2.6 รายงานสถานะการใชจายงบประมาณ       
3. ทานสามารถปรับปรุงบัญชีในระบบ GFMIS ไดมากนอยเพียงใด 
  3.1 การปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังเปนคาใชจาย   
(บช.01 ประเภทเอกสาร JM) 

     

  3.2 การปรับปรุงบัญชีที่ไมเก่ียวของกับตัวเงิน 
(บช.01 ประเภทเอกสาร JV) 
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สวนท่ี 2  ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองวาง แตละขอเพียงชองเดียวที่ตรงกับการปฏิบัติงานบัญชีของ
บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยพิจารณากับเกณฑประเมินดังนี ้

ระดับ  5  หมายถึง       ผูตอบมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
ระดับ  4  หมายถึง         ผูตอบมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานมาก 
ระดับ  3  หมายถึง ผูตอบมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง   ผูตอบมกีารใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานนอย 
ระดับ  1  หมายถึง   ผูตอบมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 

 

  ระดับการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานบัญชี   5   4   3   2  1 

ดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.ทานสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงานบัญชี 
มากนอยเพียงใด 
   1.1 การใชโปรแกรม Microsoft Word  เพื่อชวยในการปฏิบัติงาน 

     

   1.2 การใชโปรแกรม Microsoft Excel ในการคํานวณขอมูลตัวเลขเพื่อจัดทํารายงาน      
   1.3 การสืบคนขอมูลเพื่อหาความรูเพิ่มเติมผานทางเครือขายInternet       
   1.4 การจัดเก็บขอมูลสํารอง เชน ดิสกเก็ต ซีดี Handy Drive  Hard Disk      
   1.5 การ Download ไฟลหรือขอมูลที่ตองการจาก Internet มาเก็บไวใน 
ฮารดดิสก (Hard disk) ของเครื่องคอมพิวเตอรที่ทานใชอยู 

     

   1.6 การนําสงขอมูลตามแบบฟอรมตาง ๆ เขาสูระบบ GFMIS      
   1.7 การ Download  แบบฟอรมตาง ๆ จาก Web Report      
   1.8 การเรียกดูขอมูลผาน http://gfmisreport.mygfmis.com      
   1.9 การติดตอสื่อสารถึงกันไดทางอินเตอรเน็ต เชน การรับสงจดหมาย 
ทางอิเล็กทรอนิกส(E-mail) 

     

   1.10 การนําเทคนิคดานสารสนเทศหรือวิธีการทํางานใหมๆ มาใชใน 
การปฏิบัติงานบัญชี 

     

2. ถาทานมีปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชการปฏิบัติงานบัญช ี
ทานปฏิบัติอยางไร 
    2.1 พยายามศึกษาเพื่อแกปญหาดวยตนเอง 

     

    2.2 ขอโอกาสหนวยงานไปฝกอบรมเพิ่มเติม      
    2.3 ขอความชวยเหลือจากเพื่อนรวมงานที่มีความรูความเขาใจ      
    2.4 ปรึกษาผูบังคับบัญชา      
    2.5 มกีารติดตอขอคําปรึกษาจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
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สวนท่ี 3  ดานการประสานงาน  
คําชี้แจง   โปรดทําเครื่องหมาย      ลงในชองวาง แตละขอเพียงชองเดียวที่ตรงกับการปฏิบัติงานบัญชีของ
บุคลากรในโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยพิจารณากับเกณฑประเมินดังนี ้
             ระดับ 5  หมายถึง  ผูตอบมีการประสานงานในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
             ระดับ 4  หมายถึง  ผูตอบมีการประสานงานในการปฏิบัติงานมาก  
  ระดับ 3  หมายถึง  ผูตอบมีการประสานงานในการปฏิบัติงานปานกลาง 
  ระดับ 2  หมายถึง   ผูตอบมีการประสานงานในการปฏิบัติงานนอย 
  ระดับ 1  หมายถึง   ผูตอบมีการประสานงานในการปฏิบัติงานนอยที่สุด 
 

 ระดับการปฏิบัติงาน  
การปฏิบัติงานบัญชี   5   4   3   2   1 

ดานการประสานงาน 
1.ลักษณะการประสานงานการปฏิบัติงานบัญชีทานเปนอยางไร 
1.1 มีการติดตอประสานงานในรูปแบบที่เปนทางการโดยการทํา 
หนังสือถึงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

     

1.2 มีการติดตอประสานงานในรูปแบบไมเปนทางการโดยใชความสนิทสนม 
คุนเคยเปนการสวนตัว  

     

 1.3 มีการใชโทรศัพทเปนเครื่องมือสื่อสารในการติดตอประสานงานกัน      
1.4 มีการใช E-mail เปนเครื่องมือสื่อสารในการติดตอประสานงานกัน       
1.5 มีการประสานงานดวยการพบปะดวยตนเอง      
2. ประสิทธิภาพในการประสานงานการปฏิบัติงานบัญชีเปนอยางไร      
2.1 การไดรับการตอบสนอง      
2.2 มีการวางระบบการประสานงานการปฏิบัติงานบัญชีอยางเปนมาตรฐาน      
2.3 การประสานงานเปนไปตามระบบสม่ําเสมอ      
2.4 การปฏิบัติงานบัญชีของบุคลากรดําเนินไปอยางคลองตัว      
2.5 ระบบการประสานงานไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง      
 
ตอนท่ี 3 กรุณาระบุขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานบัญชี 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 

 
ผูชวยศาสตราจารยสุพีร  ลิ่มไทย   อาจารยพิเศษ ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
         คณะสังคมศาสตร 
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
อาจารย ดร.พนิต  กุลศิริ     อาจารย  ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
         คณะสังคมศาสตร 
         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กาญณระวี  อนันตอัครกุล อาจารย  ภาควิชาบริหารธุรกิจ 
         คณะสังคมศาสตร 

            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
บันทึกขออนุญาตดําเนินการจัดทําสารนิพนธ 
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ภาคผนวก ง 
บันทึกขอเชิญผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือความอนุเคราะหเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ฉ 
เอกสาร  User Manual for Excel Loader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ชื่อเอกสาร : เอกสารอบรม Web Excel Loader 

 

User Manual for Excel 
Loader  

 
 
 
 
 

 
ระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
 
(Government Fiscal Management Information Systems: 
GFMIS) 
 
 

 
 
 
 
 
 

ช่ือเอกสาร (Document name) เอกสารอบรม  Excel Loader 
ชนิดเอกสาร (Document type)            รายงาน              เอกสารทางเทคนิค 

           คูมือ                  อื่นๆ …………………………… 
วันที่พิมพ (Printed date)   วันที่ 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2547 
เวอรชันที่ (Version No.)    


 



โครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
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สารบัญ 

 

วัตถุประสงคของ Excel Loader ของระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป                                                     

 

ประเภทเอกสารของ Excel Loader ของระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป                                                

 

ตัวอยางรายการท่ีตองปรับปรุงตามหลักเกณฑคงคางท่ีสามารถทําผานระบบ Excel Loader ได               

 

รายการท่ีไมครอบคลุมใน Excel Loader ของระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป                                         

 

วิธีการกรอกรายละเอียดขอมูลในแบบฟอรม Excel Loader ของระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

1. ใบบันทึกรายการบัญชี                                                                                    

2. ใบบันทึกรายการคางรับคางจาย 

3. ใบบันทึกรายการปรับบัญชีเงินฝากคลัง 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



โครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
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คูมือการใช Excel Loader 
ระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 

 
วัตถุประสงคของ Excel Loader ระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
 

สําหรับบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปของกรณีตางๆ ที่ไมมีผลกระทบตอการรับ-จายเงินสด หรือ
เงินฝากธนาคาร เชน  รายการรับรูรายไดที่ยังไมไดรับเงินสดหรือรายการเทียบเทาเงินสด, รายการรายไดรอการรับรู 
เปนตน ทั้งจากเงินในงบประมาณ และนอกงบประมาณ และบางกรณีที่มีผลกระทบตอการรับ-จายเงินสด เชน การ
รับเงินฝากของภายในหนวยงานของสวนราชการ แลวนําสงเงินฝากคลัง เปนตน ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงบัญชีแยก
ประเภททั่วไปที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี และกระทบกับรายงานทางการเงิน เชน รายการเก่ียวกับการโอนบัญชี  
แกไขบัญชี ปรับปรุงบัญชี เปนตน 
               โดยการนําเขาขอมูลบัญชีแยกประเภททั่วไปของสวนราชการที่ไมไดรับการจัดสรร Terminal GFMIS 
นั้น จะตองบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรม Excel ที่โครงการกําหนดจาก Excel Loader ที่ได Download ไปจาก
โครงการ และทําการนําขอมูลจากแบบฟอรม เขาระบบ GFMIS โดยผาน Terminal GFMIS ของกองคลังสวนกลาง 
หรือผาน Terminal GFMIS ที่คลังจังหวัด 
 



โครงการเปล่ียนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสูระบบอิเล็กทรอนิกส 
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ประเภทของเอกสารสําหรับระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป   มีดังนี้ 
 

เลขท่ี แบบ 
ประเภท
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร วัตถุประสงคการใชเอกสาร 

1 GFMIS. 
บช.01 

JV 
 

 

ใบบันทึกรายการบัญชี(สําหรับรายการที่
ไมเก่ียวของกับเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด) 
 
 

สําหรับบันทึกรายการเพื่อปรับปรุงบัญชีแยกประเภท
ทั่วไปที่เกิดจากการตรวจสอบบัญชี เชน รายการ
รายไดรอการรับรู, รายการปรับปรุงบัญชีเพื่อทยอย
รับรูรายไดจากรายไดรอการรับรูที่บันทึกไว, รายการ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เปนตน 

  JP ใบบันทึกรายการบัญชี (สําหรับรายการ
บัตรภาษี) 
 

สําหรับบันทึกรายการเพื่อปรับปรุงบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป ที่เก่ียวของกับบัตรภาษี กรณีตั้งประมาณการ
บัตรภาษีและกรณีบัตรภาษีหมดอายุ 
 

  JR ใบบันทึกรายการบัญชี (สําหรับรายการ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด) 
 
 

สําหรับบันทึกรายการเพื่อปรับปรุงบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป ที่เก่ียวของกับเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสด 

  JM ใบบันทึกรายการบัญชี (สําหรับปรับปรุง
มูลคาบัญชีวัสดุ) 
 
 

 สําหรับบันทึกรายการ ณ สิ้นงวดแตละงวด เมื่อมี
การตรวจนับจํานวนวัสดุสิ้นเปลืองที่คงเหลืออยู   
และบันทึกรายการวัสดุสิ้นเปลืองใชไปเปนคาใชจาย
ในงวดบัญชีแตละงวด 

  JE ใบบันทึกรายการบัญชี (สําหรับรายการ
เบิกเกินสงคืน) 

สําหรับบันทึกรายการเบิกเกินสงคืนในขั้นตอนการ
ตั้งลูกหนี้เบิกเกินสงคืน, การรับเงินจากผูขาย, การ
ลางเบิกเกินสงคืนรอนําสง 

  K1 ใบบันทึกรายการบัญชี (สําหรับปรับปรุง
บัญชีลูกหนี้เงินยืม)  
 

สําหรับการบันทึกหักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ในขั้นตอน 
ของการเคลียรคาใชจายลูกหนี้เงินยืม 

2 GFMIS. 
บช.02 

SQ ใบบันทึกรายการคางรับ/คางจาย สําหรับบันทึกรายการเพื่อปรับปรุงบัญชีตาม
หลักเกณฑคงคางที่จะตองมีการกลับรายการในงวด
ถัดไป คือ คาใชจายคางจาย , รายไดคางรับ   
หมายเหตุ การกลับรายการจะดําเนินการใน 
GFMIS Terminal โดยดําเนินการกลับรายการทั้ง
กรม 

3 GFMIS. 
บช.03 

JK ใบบันทึกรายการปรับบัญชีเงินฝากคลัง 
 

สําหรับบันทึกการปรับปรุงเงินฝากคลังของสวน
ราชการ สําหรับกรณีการบันทึกรายการผิดหมวด
รายจาย, การปรับเงินฝากคลังและเงินรับฝากสวน
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เลขท่ี แบบ 
ประเภท
เอกสาร 

ชื่อเอกสาร วัตถุประสงคการใชเอกสาร 

ราชการ เชน  เบิกหักผลักสงไมรับตัวเงิน เปนตน 

 
* หมายเหตุ 
 
การปรับปรุงบัญชีตามหลักเกณฑคงคาง  หมายถึง  การบันทึกรายการเมื่อสิ้นงวดแตละงวดในสมุดรายวันทั่วไป 
โดยมี 
วัตถุประสงคเพ่ือ ปรับปรุงรายได และคาใชจายใหแสดงรายไดและคาใชจายที่ควรจะเปนในแตละงวดตามเกณฑคง
คางซึ่งจะสงผลใหมีการปรับมูลคาสินทรัพยและหนี้สินใหถูกตองตามความเปนจริง ณ สิ้นงวดแตละงวดดวย 
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ตัวอยางรายการท่ีตองปรับปรุงตามหลักเกณฑคงคางท่ีสามารถทําผานระบบ Excel  Loader ได  คือ 
 

บัญชีปรับปรุงตามหลักเกณฑคง
คาง 

รายการบัญชี แบบฟอรม 
ประเภท
เอกสาร 

1. รายไดรับลวงหนา  
ปรับปรุงรายไดรับลวงหนา
ประเภทตางๆ ตามผังบัญชี
มาตรฐานเปนรายไดที่เก่ียวของที่
เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้น 
 

 
เดบิต    รายไดรับลวงหนา    XX 
            เครดิต  รายได               XX 

 
GFMIS. 
บช.01 

 
JV 

2. รายไดคางรับ 
ปรับปรุงรายไดคางรับประเภท
ตางๆ ตามผังบัญชีมาตรฐานซึ่งถือ
เปนรายไดที่หนวยงานควรจะ
ไดรับแตยังไมถึงกําหนดเวลาที่จะ
ไดรับเงิน เชน รายไดดอกเบ้ียคาง
รับ เปนตน  
 

 
เดบิต    รายไดคางรับ       XX 
            เครดิต  รายได               XX 

 
GFMIS. 
บช.02 

 
SQ 

3. รายไดรอการรับรู 
ปรับปรุงบัญชีรายไดรอการรับรู
ประเภทตางๆ ตามผังบัญชีมาตรฐาน
ซึ่งถือเปนรายไดที่หนวยงานทยอย
รับรูเปนรายได เชน รายไดคาปรับ 
เปนตน 
 

 
เดบิต    รายไดรอรับรู       XX 
            เครดิต  รายได               XX 

 
GFMIS. 
บช.01 

 
JV 

4. คาใชจายจายลวงหนา 
ปรับปรุงบัญชีคาใชจายจายลวง 
หนาประเภทตางๆ ตามผังบัญชี
มาตรฐานซึ่งถือเปนคาใชจายตาม
ระยะเวลาที่ไดรับบริการแลว 
 

 
เดบิต    คาใชจาย       XX 
    เครดิต  คาใชจายจายลวงหนา       
XX 

 
GFMIS. 
บช.01 

 
JV 

5. คาใชจายคางจาย 
ปรับปรุงบัญชีคาใชจายคางจาย
ประเภทตางๆ ตามผังบัญชี
มาตรฐานซึ่งถือเปนคาใชจายที่
หนวยงานไดรับประโยชนแลว แต
หนวยงานยังไดจายเงินสดออกไป 
เชน คาสาธารณูปโภคคางจาย , 
ดอกเบ้ียคางจาย เปนตน 

 
เดบิต    คาใชจาย       XX 
      เครดิต  คาใชจายคางจาย       XX 

 
GFMIS. 
บช.02 

 
SQ 
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บัญชีปรับปรุงตามหลักเกณฑคง
คาง 

รายการบัญชี แบบฟอรม 
ประเภท
เอกสาร 

6. คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  
ปรับปรุงบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญสําหรับลูกหนี้ที่คาดวาจะเรียก
เก็บไมได 
 

 
เดบิต    หนี้สงสัยจะสูญ       XX 
     เครดิต  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ       
XX 

 
GFMIS. 
บช.01 

 
JV 

7.  ขาดทุนจากการตีราคาสนิคา 
    ลดลง 
    ปรับปรุงกรณีหนวยงานมีมูลคาสุทธิ 
     ที่จะไดรับของสินคาคงเหลือต่ํากวา     
ราคาทุนของสินคาคงเหลือ 

 
 
เดบิต   ขาดทุนจากการตีราคา 
           สินคาลดลง            XX 
     เครดิต  สินคาคงเหลือ                 
XX 

 
 

GFMIS. 
บช.01 

 
 

JV 
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รายการที่ไมครอบคลุมใน Web Excel Loader ของระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป 

 

ขอจํากัด 

“ประเภทรายการที่เก่ียวของกับระบบบัญชีแยกประเภทดังตอไปน้ี ไมสามารถ บันทึก 

ผาน EXCEL LOADER ได สวนราชการจะตองบันทึกรายการผาน GFMIS TERMINAL 
เทาน้ัน” 

 
 

ประเภทรายการท่ีตองบันทึกรายการผาน GFMIS TERMINAL เทานั้น 

1. การบันทึกรายการสงเกินจายคืน/ถอนคืนรายได 
2. การบันทึกรายการเบิกแทนกัน 
3. การบันทึกรายการเบิกหักผลักสง ทั้งกรณีรับเปนตัวเงิน และไมรับเปนตัวเงิน 
4. การบันทึกรายการโอนขายบิล 
5. การบันทึกรายการเงินจายลวงหนา (Down Payment) หรือเงินมัดจําลวงหนา 
6. การบันทึกรายการรับเงินสดแทนเช็คขัดของ และการนําสงเงินสดแทนเช็คขัดของเดิม 
7. การบันทึกรายการเก่ียวกับลูกหนี้เงินยืม ยกเวน การบันทึกหักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณและ

เงินนอกงบประมาณ ในขั้นตอนของการเคลียรคาใชจายลูกหนี้เงินยืม 
8. การบันทึกรายการกลับรายการเอกสารที่บันทึกไวผิด ( Reverse Document ) 
9. การบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงหรือลบเอกสารที่ไดพักไว ( Park Document ) 
10. การปรับปรุงรายการบัญชีระหวางรหัสพื้นที่ (ขามจังหวัด – Business Area) 
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วิธีการการกรอกรายละเอียดขอมูลในแบบฟอรม Excel Loader ของระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป  
1. แบบฟอรม GFMIS.บช01 – ใบบันทึกรายการบัญชี   
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ลําดับ

ท่ี 
ชอง รายละเอียด 

1.  รหัสหนวยงาน ระบุรหัสหนวยงานของผูบันทึกรายการ  - 4 หลัก   เชน  
 2507 – สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

2.  รหัสหนวยเบิกจาย ระบุรหัสหนวยเบิกจายที่บันทึกบัญชี ปรับปรุง และรายการปรับปรุงบัญชี
ดังกลาวจะปรากฏในงบทดลองตามรหัสหนวยเบิกจายนั้น – 10 หลัก เชน 

 2500700009 – กองการเงิน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
3.  รหัสพื้นที่ ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของสวนราชการผูบันทึกบัญชี  
4.  อางอิง ระบุเลขที่ของเอกสารที่เก่ียวกับบัญชีแยกประเภททั่วไป เพื่อประโยชนในการ

อางอิงและคนหาเอกสารในระบบ GFMIS เชน เลขที่ฎีกา เปนตน 
5.  วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปตามเอกสารที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี เชน ใบสําคัญการ

ลงบัญชีทั่วไป เปนตน ถาไมทราบใหใชวันเดียวกันกับวันที่บันทึกบัญชี 
(ในรูปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004) 

6.  วันที่ผานรายการบัญชี ระบุวันเดือนปที่บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปซึ่งจะเปนวันที่มีตอ
รายงานทางการเงินในระบบ GFMIS  (ในรูปแบบ dd/mm/yyyy เชน 
01/04/2004 ) 

7.  เลขที่เอกสารตั้งตน ระบุเลขที่เอกสารตนทางของหนวยงานเพื่อประโยชนในการอางอิง 
8.  ประเภทเอกสาร ระบุประเภทของเอกสารสําหรับการบันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไป คือ  

JV   สําหรับการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปยกเวนคาใชจายคางจาย 
JP  สําหรับการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป  สําหรับรายการที่เก่ียวของกับ
บัตรภาษี 
JR สําหรับการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป สําหรับรายการที่เก่ียวของกับ
รายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
JM   สําหรับการบันทึกบัญชีปรับปรุงมูลคาวัสดุ ณ ตอนสิ้นงวด  
JE สําหรับรายการเบิกเกินสงคืน 
K1   สําหรับการบันทึกหักลางบัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณและเงินนอก 
       งบประมาณ ในขั้นตอนของการเคลียรคาใชจายลูกหนี้เงินยืม 

9.  รายการ และ PK ลําดับที่ของรายการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งกําหนดไวลวงหนา และ
ระบุการกําหนดการบันทึกบัญชีวาเปน เดบิต หรือ เครดิต โดยสามารถเลือกได

ตามรูปภาพ   คือ     
10.  ช่ือบัญชี ระบุช่ือบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ตองการบันทึกบัญชี ปรับปรุง 
11.  รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ตองการบันทึกบัญชี ปรับปรุง 
12.  รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรายการที่บันทึก หรือคําอธิบายรายการ 
13.  จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงินที่ตองการปรับปรุงหรือบันทึก แยกตามแตละรายการบัญชีแยก

ประเภททั่วไปที่บันทึก 
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ลําดับ
ท่ี 

ชอง รายละเอียด 

14.  ศูนยตนทุน ช่ือรหัสหนวยงานภายใตสังกัดของหนวยผูบันทึกที่เปนหนวยงานรับรูคาใชจาย
นั้น 

15.  แหลงของเงิน ระบุช่ือแหลงที่มาของเงิน  ซึ่งจะสัมพันธกับรหัสงบประมาณดวย  (เทียบไดกับ
หมวดรายจายงบประมาณ เดิม) 

16.  รหัสงบประมาณ ช่ือรหัสงบประมาณภายใตสังกัดของหนวยผูบันทึกบัญชี  ตามแผนงาน/
โครงการ 

17.  รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลักที่เก่ียวของของหนวยงาน (ตามกิจกรรมที่ทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณ) 

18.  รหัสกิจกรรมยอย ระบุรหัสกิจกรรมยอยที่เก่ียวของของหนวยงาน (ตามกิจกรรมยอยที่แบงภายใน
สวนงาน) 
หมายเหตุ : การระบุกิจกรรมยอยในระบบ GFMIS จะสามารถใชงานไดเมื่อ
สวนราชการไดสงขอมูลกิจกรรมยอยใหกับโครงการแลวเทานั้น ทั้งนี้เพื่อให
โครงการนําขึ้นระบบ 

19.  รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก ระบุศูนยตนทุนที่เปนเจาของบัญชีเงินฝาก 
20.  รหัสเจาของบัญชียอย ระบุรหัสเจาของบัญชียอย สําหรับกรณีที่สวนราชการนําเงินนอกงบประมาณมา

ฝากไวกับกระทรวงการคลัง ผานกรมบัญชีกลาง  
21.  รหัสบัญชีธนาคารยอย ระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย สําหรับกรณีที่สวนราชการนําเงินนอก

งบประมาณมาฝากไวกับธนาคารพาณิชย  
22.  รหัสบัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝาก สําหรับกรณีที่สวนราชการนําเงินนอกงบประมาณมา

ฝากไวนอกบัญชีเงินคงคลังที่ 1 ( TR1 ) เทานั้น 
23.  รหัสบัญชียอย   ระบุรหัสวัตถุประสงคของบัญชีเงินกู  
24.  หมวดพัสดุ ระบุหมวดพัสดุ สําหรับการปรับปรุงมูลคาบัญชีวัสดุสิ้นเปลือง เมื่อสิ้นงวด  
25.  รวมยอดเดบิต  แบบฟอรมจะรวมยอดเดบิตใหโดยอัตโนมัติ 
26.  รวมยอดเครดิต แบบฟอรมจะรวมยอดเครดิตใหโดยอัตโนมัติ 
27.  หมายเหตุ ระบุขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม (ถาม)ี 
28.  ผูบันทึก ลงลายมือช่ือ ช่ือ ตําแหนง และวันเดือนปที่ทํารายการบันทึกบัญชี 
29.  ผูตรวจสอบ ลงลายมือช่ือ ช่ือ ตําแหนง และวันเดือนปที่ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 
30.  ผูอนุมัติการลงบัญชี ลงลายมือช่ือ ช่ือ ตําแหนง และวันเดือนปที่อนุมัติรายการบันทึกบัญชี 
31.  เลขที่เอกสารจากระบบ 

GFMIS 
ระบุเลขที่เอกสารที่ไดจากระบบ GFMIS  
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2. แบบฟอรม GFMIS.บช02 – ใบบันทึกรายการคางรับคางจาย 
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ลําดับ
ท่ี 

ชอง รายละเอียด 

1. รหัสสวนราชการ ระบุรหัสสวนราชการผูบันทึกบัญชี  - 4 หลัก    
เชน 2507 – สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

2. รหัสหนวยเบิกจาย ระบุรหัสหนวยเบิกจายที่บันทึกบัญชี และรายการปรับปรุงบัญชีดังกลาว
จะปรากฏในงบทดลองตามรหัสหนวยเบิกจายนั้น – 10 หลัก เชน 
2500700009 – กองการเงิน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

3. รหัสพื้นที่ ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของสวนราชการผูบันทึกบัญชี  
4. อางอิง ระบุเลขที่ของเอกสารที่เก่ียวกับบัญชีแยกประเภททั่วไป เพื่อประโยชนใน

การอางอิงและคนหาเอกสารในระบบ GFMIS เชน เลขที่ฎีกา เปนตน 
5. วันที่กลับรายการ ระบุวันที่ที่ตองการกลับรายการบัญชีคางรับคางจาย ซึ่งจะเปนวันที่ 1 

ของทุกเดือน ( ในรูปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004 ) 
6. วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปตามเอกสารที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี เชน ใบสําคัญ

การลงบัญชีทั่วไป เปนตน ถาไมทราบใหใชวันเดียวกันกับวันที่บันทึก
บัญชี (ในรูปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004) 

7. วันที่ผานรายการบัญชี ระบุวันเดือนปที่บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปซึ่งจะเปนวันที่มี
ตอรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS  (ในรูปแบบ dd/mm/yyyy เชน 
01/04/2004 ) 

8. เลขที่เอกสารตั้งตน ระบุเลขที่เอกสารตนทางของหนวยงานเพื่อประโยชนในการอางอิง 
9. ประเภทเอกสาร ประเภทของเอกสารสําหรับการบันทึกรายการคางรับคางจายตาม

หลักเกณฑคงคาง คือ SQ  ซึ่งในแบบฟอรมจะแสดงคาใหโดยอัตโนมัติ 
จากการขอรับแบบฟอรมผาน Web Excel Loader 

10. รายการ / PK ลําดับที่ของรายการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งกําหนดไวลวงหนา 
และเลือกการกําหนดการบันทึกบัญชีวาเปนเดบิต หรือเครดิต ไดตามรูป 

 
11. ช่ือบัญชี ระบุช่ือบัญชี แยกประเภททั่วไปที่ตองการบันทึกบัญชี 
12. รหัสบัญชีแยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ตองการบันทึกบัญชี  
13. รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรายการที่บันทึก (คําอธิบายรายการ) 
14. จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงินที่ตองการปรับปรุงหรือบันทึก แยกตามแตละรายการบัญชี

แยกประเภททั่วที่บันทึก 
15. ศูนยตนทุน ระบุศูนยตนทุนภายใตสังกัดของหนวยผูบันทึกบัญชี ซึ่งจะเปนหนวยที่จะ

รับรูคาใชจายที่เกิดขึ้น 
16. แหลงของเงิน ระบุแหลงที่มาของเงิน ซึ่งจะสัมพันธกับรหัสงบประมาณดวย (เทียบได

กับหมวดรายจายงบประมาณ เดิม) 
17. รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณภายใตสังกัดของหนวยผูบันทึกบัญชี ซึ่งจะสัมพันธ

กับแหลงของเงินดวยเสมอ ตามแผนงาน/โครงการ 
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ลําดับ
ท่ี 

ชอง รายละเอียด 

18. รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลักที่เก่ียวของของหนวยงาน (ตามกิจกรรมที่ทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณ) 

19. รหัสกิจกรรมยอย ระบุรหัสกิจกรรมยอยที่เก่ียวของของหนวยงาน (ตามกิจกรรมยอยที่แบง
ภายในสวนงาน) 
หมายเหตุ : การระบุกิจกรรมยอยในระบบ GFMIS จะสามารถใชงานได
เมื่อสวนราชการไดสงขอมูลกิจกรรมยอยใหกับโครงการแลวเทานั้น ทั้งนี้
เพื่อใหโครงการนําขึ้นระบบ 

20. รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก ระบุศูนยตนทุนที่เปนเจาของเงินฝาก สําหรับกรณีที่สวนราชการนําเงิน
นอกงบประมาณมาฝากไวกับกระทรวงการคลัง ผานกรมบัญชีกลาง  

21. รหัสเจาของบัญชียอย ระบุรหัสเจาของบัญชียอย       สําหรับกรณีที่สวนราชการนําเงินนอก
งบประมาณมาฝากไวกับกระทรวงการคลัง ผานกรมบัญชีกลาง  

22. รหัสบัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย สําหรับกรณีที่สวนราชการนําเงิน
นอกงบประมาณมาฝากไวนอกบัญชีเงินคงคลังที่ 1 ( TR1 ) เทานั้น  

23. รหัสบัญชียอย ระบุรหัสวัตถุประสงคของบัญชีเงินกู  
24. รวมยอดเดบิต แบบฟอรมจะรวมยอดเดบิตใหโดยอัตโนมัติ 
25. รวมยอดเครดิต แบบฟอรมจะรวมยอดเครดิตใหโดยอัตโนมัติ 
26. หมายเหตุ ระบุขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม (ถาม)ี 
27. ผูบันทึก ลงลายมือช่ือ ช่ือ ตําแหนง และวันเดือนปที่ทํารายการบันทึกบัญชี 
28. ผูตรวจสอบ ลงลายมือช่ือ ช่ือ ตําแหนง และวันเดือนปที่ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 
29. ผูอนุมัติการลงบัญชี ลงลายมือช่ือ ช่ือ ตําแหนง และวันเดือนปที่อนุมัติรายการบันทึกบัญชี 
30. เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่เอกสารที่ไดจากระบบ GFMIS 
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3. แบบฟอรม GFMIS.บช03 – ใบบันทึกรายการปรับบัญชีเงินฝากคลัง 
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ลําดับ
ท่ี 

ชอง รายละเอียด 

1.  รหัสหนวยงาน ระบุรหัสสวนราชการผูบันทึกบัญชี  - 4 หลัก   เชน  
2507 – สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

2.  รหัสหนวยเบิกจาย ระบุรหัสหนวยเบิกจายที่บันทึกบัญชี และรายการปรับปรุงบัญชีดังกลาว
จะปรากฏในงบทดลองตามรหัสหนวยเบิกจายนั้น – 10 หลัก เชน 
2500700009 – กองการเงิน  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

3.  รหัสพื้นที่ ระบุรหัสจังหวัดที่ตั้งของสวนราชการผูบันทึกบัญชี  
4.  อางอิง ระบุเลขที่ของเอกสารที่เก่ียวกับบัญชีแยกประเภททั่วไป เพื่อประโยชนใน

การอางอิงและคนหาเอกสารในระบบ GFMIS เชน เลขที่ฎีกา เปนตน 
5.  วันที่เอกสาร ระบุวันเดือนปตามเอกสารที่ใชประกอบการบันทึกบัญชี เชน ใบสําคัญ

การลงบัญชีทั่วไป เปนตน ถาไมทราบใหใชวันเดียวกันกับวันที่บันทึก
บัญชี (ในรูปแบบ dd/mm/yyyy เชน 01/04/2004) 

6.  วันที่ผานรายการบัญชี ระบุวันเดือนปที่บันทึกรายการบัญชีแยกประเภททั่วไปซึ่งจะเปนวันที่มี
ตอรายงานทางการเงินในระบบ GFMIS  (ในรูปแบบ dd/mm/yyyy เชน 
01/04/2004 ) 

7.  เลขที่เอกสารตั้งตน ระบุเลขที่เอกสารตนทางของหนวยงานเพื่อประโยชนในการอางอิง 
8.  ประเภทเอกสาร ประเภทของเอกสารสําหรับการบันทึกรายการเงินฝากคลัง คือ JK  ซึ่งใน

แบบฟอรมจะแสดงคาใหโดยอัตโนมัติ จากการขอรับแบบฟอรมผาน 
Web Excel Loader 

9.  รายการ / PK ลําดับที่ของรายการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งกําหนดไวลวงหนา 
และเลือกการกําหนดการบันทึกบัญชีวาเปนเดบิต หรือเครดิต ไดตามรูป 

 
10.  ช่ือบัญชี ระบุช่ือบัญชีแยกประเภททั่วไปที่ทํารายการปรับปรุงเงินฝากคลัง 
11.  รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไปสําหรับกรณีปรับปรุงเงินฝากคลัง และเงินรับ

ฝากสวนราชการ กรณีอื่นๆ ที่ไมใชการลดเงินฝากคลังจากการขอเบิก
เงินนอกงบประมาณที่ฝากไวกับกระทรวงการคลัง  เชน ผลักเงินใน
งบประมาณเปนเงินนอกงบประมาณ เปนตน  คือ  
รหัสบัญชีแยกประเภท 1101020501 – บัญชีเงินฝากคลงั และ 
รหัสบัญชีแยกประเภท 2111020101 – บัญชีเงินรับฝากสวนราชการ 
ซึ่งในแบบฟอรมจะแสดงคาใหโดยอัตโนมัติ จากการขอรับแบบฟอรมผาน 
Web Excel Loader 

12.  รายละเอียดบรรทัดรายการ ระบุขอมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสําหรับรายการที่บันทึก (คําอธิบาย
รายการ) 

13.  จํานวนเงิน ระบุจํานวนเงินที่ตองการปรับปรุงหรือบันทึก แยกตามแตละรายการบัญชี
แยกประเภททั่วที่บันทึก 
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ลําดับ
ท่ี 

ชอง รายละเอียด 

14.  ศูนยตนทุน ระบุศูนยตนทุนภายใตสังกัดของหนวยผูบันทึกบัญชี ซึ่งจะเปนหนวยที่จะ
รับรูคาใชจายที่เกิดขึ้น 

15.  แหลงของเงิน ระบุแหลงที่มาของเงิน ซึ่งจะสัมพันธกับรหัสงบประมาณดวย  (เทียบได
กับหมวดรายจายงบประมาณ เดิม) 

16.  รหัสงบประมาณ ระบุรหัสงบประมาณภายใตสังกัดของหนวยผูบันทึกบัญชี ซึ่งจะสัมพันธ
กับแหลงของเงินดวยเสมอ ตามแผนงาน/โครงการ 

17.  รหัสกิจกรรมหลัก ระบุรหัสกิจกรรมหลักที่เก่ียวของของหนวยงาน (ตามกิจกรรมที่ทําความ
ตกลงกับสํานักงบประมาณ) 

18.  รหัสกิจกรรมยอย ระบุรหัสกิจกรรมยอยที่เก่ียวของของหนวยงาน (ตามกิจกรรมยอยที่แบง
ภายในสวนงาน) 
หมายเหตุ : การระบุกิจกรรมยอยในระบบ GFMIS จะสามารถใชงานได
เมื่อสวนราชการไดสงขอมูลกิจกรรมยอยใหกับโครงการแลวเทานั้น ทั้งนี้
เพื่อใหโครงการนําขึ้นระบบ 

19.  รหัสเจาของบัญชีเงินฝาก ระบุศูนยตนทุนที่เปนเจาของเงินฝาก สําหรับกรณีที่สวนราชการนําเงิน
นอกงบประมาณมาฝากไวกับกระทรวงการคลัง ผานกรมบัญชีกลาง  

20.  รหัสเจาของบัญชียอย ระบุรหัสเจาของบัญชียอย       สําหรับกรณีที่สวนราชการนําเงินนอก
งบประมาณมาฝากไวกับกระทรวงการคลัง ผานกรมบัญชีกลาง  

21.  รหัสบัญชีเงินฝาก ระบุรหัสบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย สําหรับกรณีที่สวนราชการนําเงิน
นอกงบประมาณมาฝากไวนอกบัญชีเงินคงคลังที่ 1 ( TR1 ) เทานั้น  

22.  รหัสบัญชียอย ระบุรหัสวัตถุประสงคของบัญชีเงินกู  
23.  รวมยอดเดบิต แบบฟอรมจะรวมยอดเดบิตใหโดยอัตโนมัติ 
24.  รวมยอดเครดิต แบบฟอรมจะรวมยอดเครดิตใหโดยอัตโนมัติ 
25.  หมายเหตุ ระบุขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติม (ถาม)ี 
26.  ผูบันทึก ลงลายมือช่ือ ช่ือ ตําแหนง และวันเดือนปที่ทํารายการบันทึกบัญชี 
27.  ผูตรวจสอบ ลงลายมือช่ือ ช่ือ ตําแหนง และวันเดือนปที่ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 
28.  ผูอนุมัติการลงบัญชี ลงลายมือช่ือ ช่ือ ตําแหนง และวันเดือนปที่อนุมัติรายการบันทึกบัญชี 
29.  เลขที่เอกสารจากระบบ GFMIS ระบุเลขที่เอกสารที่ไดจากระบบ GFMIS 
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