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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการสารสนเทศในการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศของโรงเรียน
สังกัดส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศในการบริหารงบประมาณโดย
ระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยบุคลากรที่
เก่ียวข้องในการบริหารงบประมาณ ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานบริหารงบประมาณ ครูพัสดุ ครูการเงิน 
เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่ธุรการ จ านวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความต้องการ
แบบเลือก 5 ระดับ มีความเชื่อม่ัน 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่เก่ียวข้องในการบริหารงบประมาณมีความต้องการสารสนเทศอยู่ในระดับมาก เม่ือ
วิเคราะห์รายข้อพบว่ามีความต้องการมากที่สุดคือ รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือ รายงานการจัดสรรเงินงบประมาณ ตามล าดับ 
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ความต้องการสารสนเทศ รายงานการใช้จ่ายยอดเงินงบประมาณ รายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง รายงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ รายงานรายรับรายจ่ายยอดเงินงบประมาณ  
 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ, การบริหารงบประมาณ 
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research was to study needs for information used in budget administration 
with the information system of schools under Maueng Phrachaupkhirikhan municipality. The twenty-one 
participated were the administrative personnel involving in school budget administration: A constructed 
needs assessment questionnaire with a reliability of 0.86 was used for data collection. The data were 
analyzed using mean and standard deviation. The findings revealed that the personnel involving school 
budget administration needed the information concerned with budgeting at a high level. They needed in 
each item at the highest levels as the report of total remaining account and report of budget allocation 
respectively. Also they needed each item at the more level included reports of expenditure, 
procurement, expenditure in different budget categories, allocation and expenditure balance respectively.  
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บทน า 

 เทคโนโลยีสารสนเทศถูกน ามาประยุกต์ใช้ในทุกขั้นตอนของการท างาน ในกระบวนการด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น 
ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการจัดการ ด้านบัญชี การเงินหรือด้านงบประมาณ ช่วยพัฒนาการท างาน ให้สามารถแข่ งขัน
และอยู่รอดได้ โดยการใช้กระบวนการ ในการสร้างข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูล การประมวลผล การสื่อสาร
ข้อมูล และการแสดงผลลัพธ์ของสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ รวมเรียกว่าระบบสารสนเทศ (วาสนา สุขกระสานติ , 2540 : 28) 
เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร ท าให้การท างานส าเร็จอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง และมีความแม่นย า 
(อุทัย  บุญประเสริฐ, 2543:9)  
 จากการศึกษาการบริหารงานงบประมาณ ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเทศบาล มีหน้าที่บริหารจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะที่สามารถบูรณวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของสังคมและประเทศชาติ โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านปัญญา จิตใจ ร่างกาย สังคม 
ระดับความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมซ่ึงเน้นวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ความหลากหลายและให้ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สอดคล้องกับที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ และส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีบทบาท และหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้ทุกรูปแบบขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ม.ป.ป. : 17) ซ่ึงสอดคล้องกับการปรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 9 พุทธศักราช 2546  –  2549  (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ, 2546) เพื่อให้
การด าเนินการต่างๆในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 และ
กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ก าหนดแนวทางการปฏิรูปการศึกษา อันประกอบด้วย 1) การปฏิรูปสถานศึกษา 2) การปฏิรูปครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 3) การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 4) การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา  
 โดยในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดโครงสร้างในการบริหารสถานศึกษาไว้ 4 งาน 
คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคลากร 4) การบริหารงานทั่วไป  
 ในการบริหารสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  ในบทบัญญัติ หมวด 8 ได้ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา อย่างมาก กล่าวคือ ก าหนดให้รัฐจัดสรรงบประมาณแก่
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายด าเนินการและงบ
ลงทุนให้สถานศึกษาตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติและภารกิจที่จ าเป็น โดยให้สถานศึกษามีอิสระในการบริหาร
งบประมาณของตนเอง 
 จากที่กล่าวมา การบริหารงานงบประมาณน้ันให้ความส าคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษา ตามสัดส่วน ขนาดและปริมาณ
งานในโรงเรียน งานงบประมาณของแต่ละสถานศึกษามีความแตกต่างกัน ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ความสามารถ
ของผู้บริหาร ถ้าสถานศึกษาขนาดเล็ก งานงบประมาณย่อมมีน้อยกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่หรือในสถานศึกษาที่มีบุคลากร
จ านวนมาก  ทรัพย์สินงบประมาณตลอดจนองค์ประกอบอ่ืน ๆ ก็มีมากขึ้น ซ้ ายังมีวิธีการที่เป็นระบบและซับซ้อนมากขึ้นแต่ไม่
ว่าจะเป็นสถานศึกษาขนาดใดก็ตามผู้บริหารจะต้องรับผิดชอบต่องานงบประมาณของสถานศึกษาด้วยกัน 
 โรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารงานงบประมาณมากเพราะว่างานงบประมาณเป็น
งานที่ช่วยสนับสนุนงานอ่ืนๆ ให้คล่องตัว หากผิดพลาดจะมีผลเสียที่เห็นเด่นชัดกว่างานอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องกับรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พบว่า การบริหารงบประมาณและการเงินของโรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาล มี
ปัญหาในการบริหาร คือ การบริหารงบประมาณและการเงินในสถานศึกษาไม่เป็นระบบ เจ้าหน้าที่การเงินขาดทักษะในการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการด้านการเงิน ท าให้ขาดแผนงานที่ชัดเจนในการก าหนดทิศทางการบริหารงาน ไม่
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สามารถค านวณต้นทุน เพื่อน ามาลงในแผนการใช้จ่ายเงิน แผนการจัดซ้ือจัดจ้างและใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ค าสั่งแบ่งแยกหน้าที่ การเงิน บัญชี พัสดุ ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ การเงิน บัญชี พัสดุ ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่า
ต้องรับผิดชอบหน้าที่ แค่ไหน อย่างไร  เจ้าหน้าที่ขาดความต่อเน่ืองในการท างาน จึงไม่ได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานไม่ทราบ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ไม่ได้จัดท าแผนบ ารุง ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ  การด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างล่าช้า การส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินล่าช้า ไม่เป็นไปตามงวดที่ก าหนด งานไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
 จากการศึกษาระดับความต้องการในการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ พบว่าระบบสารสนเทศ 
(Information System) เป็นเครื่องมือที่มีความจ าเป็นในการด าเนินงานขององค์การ การน าคอมพิวเตอร์มารวบรวม จัดเก็บ
ประมวลผล จัดกระท าข้อมูลหลาย ๆ อย่างและออกแบบรายงานที่เก่ียวกับการบริหารงบประมาณผู้บริหารจะได้สารสนเทศใน
การวางแผน ประกอบการตัดสินใจและก าหนดเป็นนโยบายแผนงานให้กับทุกระดับ การสร้าง หรือการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(พรรณี สวนเพลง ,2552) ขึ้นมาใหม่ มีขั้นตอนดังน้ี 1) ระบุความต้องการว่าคืออะไรหรือต้องการเพิ่มอะไรเข้ามาในระบบ 2) 
ออกแบบต้นแบบ 3) น าต้นแบบไปทดลองใช้ นอกจากน้ัน ยังมีขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ (SDLC) ซ่ึงเป็น
กระบวนการของการวิเคราะห์ ออกแบบ สร้างระบบสารสนเทศและน าระบบไปใช้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังน้ี 1 ) การ
วิเคราะห์ปัญหา เป็นการหาโอกาส และเป้าหมาย ที่สามารถน าระบบคอมพิวเตอร์เข้าไปแก้ไขได้ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการ
สร้างระบบคอมพิวเตอร์ 2) การศึกษาความเป็นไปได้เป็นการสืบค้นความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้การสอบถาม การสัมภาษณ์ 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นความต้องการของผู้ใช้ 3) การก าหนดความต้องการของระบบใหม่ (System Analysis) 4) การ
วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ 5) การออกแบบระบบ (System Design) 6) การสร้างระบบ 7) การน าระบบไปใช้  
 จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องและความต้องการในการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศ ท า
ให้ผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการน าระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารงบประมาณ ท าให้สภาพการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ
มากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนของข้อมูล และสะดวกต่อการน าไปใช้ของผู้บริหาร ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อ
เหตุการณ์ภายใต้สมมติฐานของการยอมรับจากผู้ใช้ระบบไม่แตกต่างกัน 
  
1. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความต้องการการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาความต้องการการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศ มีวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี 
 ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล.(2545). ได้เขียนงานวิจัยเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผล
จากการศึกษาพบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คือระบบที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์การมีหลักเกณฑ์เพื่อน ามาประมวลผลและจัดรูปแบบให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการท างานและการ
ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การจัดการจะมีหน้าที่หลัก 2 ประการดังน้ี 
 1.  สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองค์การ มาไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ 
 2.  สามารถท าการประมวลผลข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน
และการบริหารของผู้บริหาร 
 พรรณี สวนเพลง.(2552) นักวิชาการได้แสดงแนวคิดเก่ียวกับวงจรพัฒนาระบบ (System Development life 
Cycle:SDLC) เป็นกระบวนการของการวิเคราะห์ออกแบบ และสร้างระบบสารสนเทศตั้งแต่เริ่มต้นวิเคราะห์ปัญหาระบบ
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จนกระทั่งน าระบบไปใช้ซ่ึงแสดงขั้นตอนของกิจกรรมที่ต้องท าตามล าดับก่อนหลัง ขั้นตอนรายละเอียดต่างๆ  7 ขั้นตอน 
ประกอบด้วยการส ารวจระบบ (Systems Investigation), การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis), การออกแบบระบบ 
(Systems Design),การเขียนโปรแกรม(Programming), การทดสอบระบบ(Testing), การน าระบบไปติดตั้ ง
(Implementation), การปฏิบัติงานโดยใช้ระบบใหม่ (Operation) และการบ ารุงรักษา (Maintenance)  

 ซ่ึงจากการส ารวจ รวบรวมรายงาน หัวข้อปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ และศึกษา
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงน าสู่การศึกษาความต้องการสารสนเทศในการบริหารงบประมาณโดยระบบสารสนเทศของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

2.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
    สุโรทัย  แสนจันทรแดง (2558) ได้ท าการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องการเลิกทาสในสมัยรัชกาลที่ 5  โดยมี ผล

การศึกษา พบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมาก ( = 4.10, SD. = 0.80) 2) กลุ่มเป้าหมายมี
ความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.65, SD. = 0.52) 

   เทพสุดา วงศ์ภักดี (2558) ได้ท าการพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่องก าเนิดเมืองมหาสารคาม ผลการศึกษา พบว่า  
กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อโมชันกราฟิก อยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.57, SD. = 0.57) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ในการด าเนินการเพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ ตามความต้องการของผู้ใช้ การพัฒนาระบบ
เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการศึกษาหาความต้องการของผู้ใช้ระบบว่ามีความต้องการรายงานในเรื่องใดบ้างจากระบบที่จะ
พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยได้วางแนวทางในการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 1.  ศึกษาความต้องการในการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ โดยการสัมภาษณ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษาและผู้มีประสบการณ์ในงานบริหารงบประมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูล
สภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศ โดยประเด็นข้อค าถามในเรื่องสารสนเทศที่ต้องการในการ
บริหารงบประมาณ 
 2.  ศึกษาข้อมูลการบริหารงานงบประมาณเดิม กระบวนการท างานต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์และ
ออกแบบ พัฒนาระบบงานใหม่ 
 3.  น าข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 มาสังเคราะห์เพื่อสร้างแบบสอบถามความต้องการในการใช้สารสนเทศเพื่อการ
บริหารงบประมาณ แบบเลือก 5 ระดับ  
 4.  น าแบบสอบถามจากขั้นตอนที่ 2 ไปหาค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha coefficient) 
ของครอบบาค(Cronbach) (สรชัย พิศาลบุตรและคณะ,2550:195) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.86  
 5.  น าแบบสอบถามความต้องการไปท าการเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 21 คน แล้วน าข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ความ
ต้องการสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 6.  ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ 
 

ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความต้องการในการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียน

สังกัดส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้านสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังน้ี 
    4.50-5.00  หมายถึง   มีความต้องการมากที่สุด 
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    3.50-4.49  หมายถึง   มีความต้องการมาก 
    2.50-3.49   หมายถึง  มีความต้องการปานกลาง 
    1.50-2.49   หมายถึง  มีความต้องการน้อย 
    1.00-1.49   หมายถึง  มีความต้องการน้อยที่สุด 
 
ตารางที่ 1 ความต้องการในการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ 
 

ความต้องการในการใช้สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณของโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์   S.D. 

ระดับความ
ต้องการ 

1.  รายงานการจัดสรรเงินงบประมาณ 4.52 0.51 มากที่สุด 
2.  รายงานสรุปยอดเงินคงเหลือ 4.52 0.75 มากที่สุด 
3.  รายงานการใช้จ่ายยอดเงินงบประมาณ 4.38 0.59 มาก 
4.  รายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง 4.38 0.67 มาก 
5.  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ 4.33 0.73 มาก 
6.  รายงานรายรับรายจ่ายยอดเงินงบประมาณ 4.29 0.72 มาก 
7.  สรุปการใช้จ่ายตามโครงการ 4.24 0.70 มาก 
8.  รายงานโครงการงบประมาณ 4.19 0.68 มาก 
9.  รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามไตรมาส 4.19 0.68 มาก 
10.  รายงานผลการอนุมัติโครงการ 4.05 0.74 มาก 

โดยรวม 4.31 0.46 มาก 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า บุคคลที่เก่ียวข้องกับการบริหารงบประมาณมีความต้องการในการใช้สารสนเทศเพื่อการ

บริหารงบประมาณของโรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( = 4.31, S.D. = 
0.46) และมีความต้องการเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย สามารถน ามาอภิปรายผลได้  ดังน้ี 
 1.  จากการศึกษาความต้องการการบริหารงบประมาณโดยใช้ระบบสารสนเทศด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการ
บริหารงานในครั้งน้ี สามารถน ามาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในเรื่องการจัดเก็บข้อมูลและการประมวลผลได้เป็นอย่างดี ซ่ึง
สอดคล้องกับเน้ือหาสาระที่ ณัฏฐนันท์ เขจรนันท์และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2545) ได้เสนอไว้ว่า ระบบสารสนเทศท าให้การ
จัดการและการประมวลผลข้อมูลท าได้ถูกต้อง รวดเร็วขึ้น สะดวกต่อการน าไปใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการท างาน และการ
ตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ของผู้บริหาร   
 2.  จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ ในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ และศึกษาวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบการ
บริหารงบประมาณแบบใหม่ สามารถแก้ปัญหาเรื่องต่าง ๆ ได้ ท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
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และทันต่อเหตุการณ์ ผู้บริหารก็จะสามารถน าข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาช่วยในการวางแผนและก าหนดเป้าหมายใน
การด าเนินงานได้เป็นอย่างดี ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดวงจรพัฒนาระบบของพรรณี สวนเพลง (2552)ดังกล่าว  

 
ข้อเสนอแนะ 

 
 จากการวิจัยศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 1.  ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1.1  จากผลการวิจัย  พบว่า  ผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ควรให้
ความส าคัญต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานงบประมาณมากยิ่งขึ้น เพราะข้อมูลและสารสนเทศ เป็นปัจจัยที่
ส าคัญในการตัดสินใจ การวางแผน ควบคุมการปฏิบัติงาน รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกับคนและงาน การจัดการกับการรับและจ่ายเงินของโรงเรียน เพื่อเป็นไปตามความต้องการ
ของหน่วยงานและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
 1.2  ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ มีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารงบประมาณ 
 2.  ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 ควรมีการน าความต้องการสารสนเทศที่ได้ไปท าการพัฒนาเป็นระบบเพื่อการบริหารงบประมาณ เชื่อมโยงเป็น
ระบบเดียวกันของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. ม.ป.ป. คู่มือแนวทางการจดัการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่. กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์กรมส่งเสริม 
               การปกครองท้องถิ่น. 
ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล. (2545). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมส าหรับการจดัการความรู้. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 
วาสนา  สุขกระสานติ. (2540). โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ. (พิมพ์ครัง้ที่ 2). กรุงเทพมหานคร. โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2546. เอกสารประกอบการประชุมประจ าปี 2546  การพัฒนาที่ย่ังยืน : 
 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร 
อุทัย  บุญประเสริฐ. (2543). การศึกษาแนวทางการบริหารและจดัการศกึษาของสถานศกึษาในรูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน. กรุงเทพฯ 
             :คุรุสภาลาดพร้าว  
  


