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บทคัดย่อ

การวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ 1) พั ฒ นาระบบบริ ห ารงบประมาณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2) ประเมิน ระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางวิธีศึกษาเป็นการวิจัยและพัฒนาตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้ใช้งานระบบ จำนวน 15 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ จำนวน 3 คนโดยวิธี
เลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) ระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2) แบบประเมินระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารและปฏิบัติงานด้านงบประมาณได้เป็นอย่างดี โดยผลการประเมินระบบ
จากผู้ใช้งาน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การพัฒนาระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56
คำสำคัญ: การพัฒนาระบบ การบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Abstract

This research aimed to 1) Develop a budget management system for Faculty of
Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University. 2) Evaluate a budget management
system for Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University. The study
method was research and development according to system development life cycle. The
sample group was fifteen system users and three system development experts by choosing a
specific method. The research instruments included 1) The budget management system, Faculty
of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University. 2) The budget management
system evaluate form, Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University,
by users and system development experts. The data were analyzed using descriptive statistics
were mean and standard deviation. The results of the research shown that the developed
system can be used as a tool to support budget administration and operations. User evaluation
results the overall was at the highest level, with the mean of 4.72. Overall system development
experts evaluation was at the highest level, with the mean of 4.56.
Keywords: system development, budget management, Facalty of Humanities and Social Sciences,
Lampang Rajabhat University
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลำปาง 52100
1 Faculty of Humanities and Social Sciences, Lampang Rajabhat University, Lampang, 52100

*Corresponding author: e-mail: uthen@g.lpru.ac.th
Received: May 12, 2021, Accepted: May 30, 2021, Published: June 26, 2021

138

วารสารวิชาการ ปขมท. 10(2): 138 - 147

อุเทน หินอ่อน

บทนำ

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดหลักการซึ ่ งมี
ความสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ เหตุผลความจำเป็นและเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย คือ 1) กำหนดให้ระเบียบมีความสอดคล้องกับระบบและวิธีการจัดการงบประมาณที่
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 2) กำหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมถึงการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย เพื่ อให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายได้อย่างรวดเร็วให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 3) กำหนดการมอบอำนาจและความรับผิดชอบให้ แก่หัวหน้าส่วนราชการและ
หัวหน้ารัฐวิสาหกิจในการบริหารงบประมาณรายจ่ายได้อย่างยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง 4) กำหนดให้ส่วน
ราชการและรัฐวิสาหกิจ บริห ารงบประมาณรายจ่ายให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ ของงานตามแผน
งบประมาณ และแผนงบประมาณในเชิ งบูรณาการที่ กำหนดไว้ 5) กำหนดให้ม ีเครื่ อ งมือ ในการบริหาร
งบประมาณ ดังนี้ (1) การจัดทำค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (2) การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่าย
งบประมาณ (3) การจัดทำและรับส่งข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 6) กำหนดให้การบริหารงบประมาณ
สอดคล้องกับหลักการของธรรมาภิบาล คือ ให้การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มี
ความคุ้มค่า มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ และเปิดเผยต่อสาธารณะได้ (สำนักงบประมาณ, 2548)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีการบริหารงบประมาณผ่าน
แผนปฏิบัติการประจำปีเริ่มตั้งแต่กระบวนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การติดตามและเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณและการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2563) ให้
เป็นไปตามหลักการสำคัญของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมแต่
ประสบกับปัญหาการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ล่าช้า และไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากต้องรวบรวมข้อมูล
การใช้จ่ายงบประมาณจากงานการเงินและพัสดุ มาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรู ปจัดการสำนักงาน
(Microsoft Excel) จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณมิติต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และผู้บริหารที่จะนำไปใช้สนับสนุนในการตัดสินใจด้านการบริหารงบประมาณ รวมถึงการตรวจสอบรายงาน
วัสดุคงเหลือและมูลค่าสุทธิในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งมีความยุ่งยากซับซ้อน ใช้ระยะเวลามาก และเกิด
ข้อผิดพลาดในการคำนวณบ่อยครั้ง ทำให้ไม่สามารถนำผลที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศแบบ
เว็บแอปพลิเคชั น (Web Application) ตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life
Cycel: SDLC) (อรยา, 2558) ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณและสร้างรายงานมิติต่าง ๆ
ตามความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้บริหารที่จะนำไปใช้สนับสนุนในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน (Real Time)

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
2. เพื่อประเมินระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ระเบียบวิธีวิจัย

กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System Development
Life Cycle: SDLC) แสดงดังภาพที่ 1
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ความต้องการในการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC)
1. การกำหนดปัญหา (Problem Definition)
5. การทดสอบ (Testing)
2. การวิเคราะห์ (Analysis)
6. การติดตั้งและการใช้งาน (Implement)
3. การออกแบบ (Design)
7. การบำรุงรักษา (Maintenance)
4. การพัฒนา (Development)
ประสิทธิภาพและความพึงพอใจระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร สำหรับการศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้ใช้งานระบบ จำนวน 19 คนจำแนกเป็น 1) ผู้บริหารคณะ
จำนวน 5 คน 2) ประธานสาขาวิชา จำนวน 12 คน 3) ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ จำนวน 1
คน 4) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ จำนวน 1 คน ข้อมูลจากงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดือนตุลาคม 2563 และ 5) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ จำนวน 3 คน
กลุ่มตัวอย่าง ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยมี
ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ใช้งานระบบ จำนวน 15คน จำแนกเป็น 1) ผู้บริหารคณะ จำนวน 4 คน 2) ประธานสาขาวิชา
จำนวน 9 คน 3) ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ จำนวน 1 คน 4) ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
จำนวน 1 คน และ 5) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ จำนวน 3 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. ระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางใน
รู ป แบบของเว็ บ แอปพลิ เ คชั น (Web Application) ด้ ว ยภาษา PHP, HTML, JS, CSSและใช้ Microsoft
Access เป็นฐานข้อมูล
2. แบบประเมินระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปางเป็นแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่าตามรูปแบบ Likert’s Scale แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยจัด
ระดับค่าเฉลี่ยออกเป็นช่วง ดังนี้ 4.21–5.00, 3.41-4.20, 2.61-3.40, 1.81-2.60 และ 1.00-1.80 หมายถึง
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด ตามลำดับ สำหรับผู้ใช้งาน จำนวน 6 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาก (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ
0.83 และสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ 4 ด้าน จำนวน 12 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น (Reliability)
เท่ากับ 0.89 ที่ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงปรากฏ (IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทั้ง 2 ฉบับ
ขั้นตอนดำเนินการวิจัย
ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการวิเคราะห์เ อกสาร งานวิจัย รวมถึงข้อมูลที่เกี่ย วข้ อ งกั บ
ระบบงานเดิม ความต้องการของผู้ใช้งาน นำมาออกแบบและพัฒนาระบบตามแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ
7 ขั้นตอน (อุเทน, 2547) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดปัญหา (Problem Definition) โดยการสำรวจความต้องการของผู้ใช้งาน
ระบบด้วยการสอบถามผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ และผูป้ ฏิบัติงาน
ด้านการเงินและพัสดุ เพื่อนำมากำหนดขอบเขตของการพัฒนาระบบ แผนการดำเนินงาน และแผนการ
ฝึกอบรมการใช้งานระบบ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ (Analysis) โดยการนำข้อมูลระบบที่ต้องการพัฒนามาวิเคราะห์และจัด
หมวดหมู่ตามขอบเขตของการพัฒนาระบบ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)
การวิเคราะห์ฐานข้อมูล (DatabaseRelationship) และการวิเคราะห์หน้าจอแสดงผล (User Interface)
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ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) ประกอบด้วยการออกแบบระบบผังกระแสข้อมูล (Data Flow
Diagram) (ภาพที่ 1 - 2) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Relationship) (ภาพที่ 3) การออกแบบหน้าจอ
แสดงผล (User Interface) (ภาพที ่ 4-7) ที ่ ส ามารถรองรั บ การใช้ ง าน แก้ ไ ขปั ญ หา และตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานระบบได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม

ภาพที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD Level 0)ระบบบริหารงบประมาณคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD Level 1) ระบบบริหารงบประมาณคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างตารางข้อมูล (Table Relationship)ระบบบริหารงบประมาณคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลักสำหรับผู้ปฏิบตั ิงานด้านแผนงานและงบประมาณ (จัดการข้อมูลโครงการ)
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ภาพที่ 5 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลักสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ (ตัดยอดงบประมาณ)

ภาพที่ 6 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลักสำหรับผู้บริหารคณะ (รายงานด้านยุทธศาสตร์)

ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างหน้าจอหลักสำหรับประธานสาขาวิชา (งบประมาณคงเหลือของแต่ละโครงการ)

143

การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขั ้ น ตอนที ่ 4 การพั ฒ นา (Development) ทำการพั ฒ นาระบบบริ ห ารงบประมาณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข และสร้างรายงานใน
รู ป แบบของเว็ บ แอปพลิ เ คชั น (Web Application) ด้ ว ยภาษา PHP, HTML, JS, CSS และใช้ Microsoft
Access เป็นฐานข้อมูล
ขั้นตอนที่ 5 การทดสอบ (Testing) ทำการติดตั้งระบบและทดสอบการใช้งานบนเครื่องแม่ข่ายที่ใช้
งานจริ ง (Web Server) ทางลิ ง ก์ http://www.human.lpru.ac.th/husocplan และทำการประเมิ น
ประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ เพื่อนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้มาใช้
ในการปรับปรุงและแก้ไขระบบ
ขั้นตอนที่ 6 การติดตั้งและการใช้งาน (Implement) ทำการแก้ไข ปรับปรุง และอบรมการใช้งาน
ระบบให้แก่กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานจริงและทำการประเมิน เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขระบบให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 7 การบำรุงรักษา (Maintenance) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาระบบ
ช่วยเหลือผู้ใช้งานระบบหากเกิดปัญหาด้านการใช้งาน อีกทั้งสามารถปรับปรุงแก้ไขระบบให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น สำรองไฟล์ต้นฉบับระบบและฐานข้อมูลไว้เป็นระยะ
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation) จากแบบประเมิน ระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ

ผลการวิจัย

ผลการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเป็นระบบ
จัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศแบบเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามแนวคิด
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycel: SDLC) ด้วยภาษา PHP, HTML, JS, CSS และใช้
Microsoft Access เป็นฐานข้อมูลเพื่ อใช้ เป็นเครื่ องมื อสนั บสนุ นการปฏิบัติ งานของผู ้ใช้ งาน 4 กลุ่ม ได้แก่
ผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณและผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
ที่สามารถลดระยเวลาในการจัดการและสร้างรายงานการใช้จ่ายงบประมาณครอบคลุมด้านยุทธศาสตร์ ด้าน
กลยุ ทธ์ ด้ านแผนงาน ด้ านผลผลิ ต ด้ านโครงการ ด้ านหน่ วยงาน แผนการดำเนิ นงานรายเดื อน สรุ ปผล
การดำเนินงาน สัดส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ ไฟล์โครงการอนุมัติ และมูลค่าวัสดุคงเหลือ ได้เป็นอย่างดี โดย
ระบบสามารถใช้ งานกับคอมพิ วเตอร์ ที่เชื ่อมต่อเครื อข่ายอิ นเทอร์ เน็ตผ่ านโปรแกรมเว็บเบราว์ เซอร์ ( Web
Browser) ซึ ่ งถู กติ ดตั้ งและใช้ งานจริงผ่านทางที ่ อยู ่ (URL) http://www.human.lpru.ac.th/husocplan ได้
ตลอดเวลา (Real Time) และผู้วิจัยได้ดำเนินการปรับปรุงระบบมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การใช้ งานตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด โดยครั้งล่าสุดได้ดำเนินการปรับปรุงการแสดงผลสารสนเทศในรูปแบบแผนภูมิจาก
เดิมที่ใช้แฟลชเพลเยอร์ (Flash Player Chart) ในการแสดงผลแต่เนื ่องจากผู้ ให้ บริ การได้ยุติ การให้ บริ การ
(Adobe Flash Player) ทำให้ระบบไม่สามารถแสดงผลได้ ผู้วิจัยจึงทำการปรับปรุงระบบแสดงผลแผนภูมิเป็น
แบบเจเอส (JS Chart) ที่สามารถแสดงผลได้กับทุกเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ทำให้ระบบสามารถกลับมา
ทำงานได้ตามปกติจนถึงปัจจุบัน
ผลการประเมินระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและ
งบประมาณ และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.72, S.D.=0.49) และเมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีผลการประเมินเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ระบบช่วยลดขั้นตอนการ
ทำงานที่เคยปฏิบัติ (x̅=4.90, S.D.=0.32) รองลงมา คือ ระบบมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้อยู่เสมอ และ
ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.80, S.D.=0.42) ระบบใช้งานง่าย
สะดวก เป็นมิตรกับผู้ใช้และระบบมีความสะดวกต่อการสืบค้นอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.60, S.D.=0.52) และ
ระบบสามารถทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ (x̅=4.60, S.D.=0.70) ตามลำดับ รายละเอียดดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจระบบจากผู้ใช้งาน (n=15)
รายการประเมิน
1. ระบบใช้งานง่าย สะดวก เป็นมิตรกับผู้ใช้
2. ระบบสามารถทำงานตรงตามความต้องการของผู้ใช้
3. ระบบช่วยลดขั้นตอนการทำงานที่เคยปฏิบัติ
4. ระบบมีการประมวลผลที่รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง
5. ระบบมีความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ใช้อยู่เสมอ
6. ระบบมีความสะดวกต่อการสืบค้น
รวม

x̅
4.60
4.60
4.90
4.80
4.80
4.60
4.72

S.D.
0.52
0.70
0.32
0.42
0.42
0.52
0.49

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด ( x̅=4.56,
S.D.=0.56) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลการประเมินเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด คือ
ด้ า นการทำงานได้ ต ามฟั งก์ ชั น งานของระบบ ( x̅=5.00, S.D.=0.00) รองลงมา คื อ ด้ า นการรั ก ษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลในระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.67, S.D.=0.50) ด้านการตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้ระบบอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅=4.50, S.D.=0.55) และ ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (x̅=4.33, S.D.=0.62) ตามลำดับรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับประสิทธิภาพระบบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ (n=3)
รายการประเมิน
1. ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement)
2. ด้านการทำงานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional)
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability)
4. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security)
รวม

x̅
4.50
5.00
4.33
4.67
4.56

S.D.
0.55
0.00
0.62
0.50
0.56

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

สรุปผลการวิจัย

ผลการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ คือ สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงที และช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
ปฏิบัติการได้จริง
ผลการประเมินระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ผลการประเมินจากผู้ใช้งานระบบ มีผู้ เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 15 คน
คิดเป็นร้อยละ 78.95 ของประชากรทั้งหมด จำนวน 19 คน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
4.72 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.49 และผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบ จำนวน
3 คน ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 แสดงให้เห็น
ว่าผลการประเมินทั้งสองส่วนมีความเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ เมื่อระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามความต้องการย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งานไปในทิศทางเดียวกันตามไปด้วย

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหารและการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
ของผู้เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ ผู้บริหาร ประธานสาขาวิชา ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณ และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ จากผลการออกแบบและพัฒนาระบบ พบว่า ระบบสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงานจากการแสดงผล
ข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) บนเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงได้ทุก ที่ที่มีการเชื่อมต่อ
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อินเทอร์เน็ต ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการพัฒนาระบบได้ดำเนินการออกแบบและพัฒนาให้สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาด้านระบบงาน และความต้องการของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้ระบบที่พัฒนาขึ้นเกิดการใช้งานจริง
และตอบสนองด้านการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ
(System Development Life Cycle: SDLC) 7 ขั้นตอน ที่ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ เนื ้ อ หาสาระที่ ณั ฏ ฐนั น ท์ และไพบู ล ย์ (2545) อ้ า งถึ งใน มยุ ร ี (2548) ได้ เ สนอว่ า ระบบ
สารสนเทศทำให้การจัดการและการประมวลผลข้อมูลทำได้ถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น สะดวกต่อการนำไปใช้เพื่อ
เสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ สาวิตรี และภัทรา (2564) เรื่อง ระบบจัดทำคำขอและ
ติ ด ตามโครงการงบประมาณเงิ น รายได้ : กรณี ศ ึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า การยื่นข้อเสนอและติดตามโครงการงบประมาณรายได้
จากเดิมใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 วันทำการ หลังจากนำระบบมาใช้แล้วเหลือระยะเวลาปฏิบัติงานเพียง
0.5 วันทำการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรพรรณ และคณะ (2563) เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมและตอบโจทย์การ
ใช้งานตามการดำเนินงานในทุกขั้นตอนในการจัดการโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา
ตามขอบเขตของการพัฒนาที่ผ่านการวิเคราะห์ระบบงาน ระเบียบ ขั้นตอนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อ ง และ
ความต้องการในการใช้งานระบบจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบส่วนงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้
เป็นอย่างดี
ผลการประเมินระบบบริหารงบประมาณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
พบว่าประสิทธิภาพการทำงานของระบบและความพึงพอใจต่อการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการได้มีส่วนร่วมของผู้ใช้งานทุกกลุ่มในการกำหนดความต้องการใช้งานผ่านกระบวนการ
ของการพัฒนาระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย (2564) เรื่อง การพัฒนาระบบรายงานตัวออนไลน์
พบว่า เป็นระบบงานที่สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริหารเป็นอย่างมาก สืบเนื่องมาจากเป็นความต้องการ
เร่งด่วนจากผู้บริหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชัย และคณะ (2560) เรื่อง การพัฒนาระบบคลังหน่วยกิต
เพื่อการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ไปสู่การยกระดับฝีมือแรงงานตามมาตรฐาน หรือการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
โดยได้ทำการศึกษาความต้องการคลังหน่วยกิตและรูปแบบของคลังข้อมูลที่มีอยู่แล้ว ความต้องการคลังหน่วยกิต
จากพื้นที่ และลักษณะที่พึงประสงค์ของคลังหน่วยกิต ที่ประกอบไปด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความต้องการ
แตกต่างกันอย่างกว้างขวาง ผลการศึกษาของทุกกลุ่มผู้ใช้งานอยู่ในเกณฑ์ระดับมากถึงมากที่สุด แต่ถึงแม้ว่า
ภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบจะอยู่ในเกณฑ์ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายข้อ
แล้ ว ข้ อ ที ่ ม ี ผ ลการประเมิ น น้ อ ยโดยรวมเป็ น เรื ่ อ งของการใช้ งานระบบผ่ านอุ ปกรณ์ ท ี ่ห ลากหล าย เช่ น
โทรศัพท์มือถือ (Mobile) แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะระบบสามารถทำงานได้ดีเมื่อใช้งาน
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ยังคงไม่ตอบสนองได้ดีกับอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของวลั ญ ช์ ช ั ย (2563) ที่ พ ั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื ่ อ การบริ ห ารจั ด การกองทุ น คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้สามารถทำงานผ่านโทรศัพท์มือถือได้ (Mobile) จึงควรดำเนินการปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ (Device) ที่หลากหลายได้ตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้งานได้มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
ผู้บริหารคณะสามารถนำข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากระบบบริหารงบประมาณไปใช้ในการวางแผน
กำกั บ และติ ด ตามการใช้ จ ่ า ยงบประมาณให้ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมายการใช้ จ ่ า ยงบประมาณของรั ฐ บาล
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประธานสาขาวิชาสามารถนำข้อมูล
และสารสนเทศไปใช้ในการกำกับและติดตามการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาให้เป็นไปตาม
แผนการดำเนินงาน ผู้ปฏิบัติงานด้านแผนงานและงบประมาณสามารถนำข้อมูลและสารสนเทศไปจัดทำ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณตามมิติด้านต่าง ๆ นำเสนอผู้เกี่ยวข้อง และผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ
สามารถนำข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการจัดทำรายงานมูลค่าวัสดุคงเหลือประจำปีนำเสนอผู้เกี่ยวข้อง
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ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ควรพัฒนาระบบเพิ่มเติมให้สามารถคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร โดยการเชื่อมโยงข้อมูลต้นทุนทางตรงที่ได้มาจากระบบบริหารงบประมาณ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายพัฒนา
บุคลากร ค่าใช้จ่ายพัฒนานักศึกษา และค่าใช้จ่ายดำเนินงานของหลักสูตรและ 2) การใช้งานระบบในระยะยาว
ควรเปลี่ยนฐานข้อมูลที่สามารถรองรับจำนวนข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อประสิทธิภาพในการประมวลผลข้อมูล
เช่น MySql, SQL Server, Oracle เป็นต้น ซึ่งระบบได้ออกแบบรองรับการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไว้ให้มี
ความหลากหลายผ่านโพรไวเดอร์ (provider) ODBC
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