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กลยุทธ์การบริหารเงินงบประมาณด้วย ANUSIT Model 
BUDGET MANAGEMENT STRATEGIES BASED ON THE ANUSIT MODEL PROGRAM 

 
อนุศิษฐ์ คณะธรรม* 

 
บทคัดย่อ 

 
 งานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การบริหารเงินงบประมาณด้วยโปรแกรม ANUSIT Model มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. สร้างโปรแกรม ANUSIT Model 
ส าหรับช่วยบริหารเงินงบประมาณและเงินรายได้ของสถานศึกษา 2. ทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม ANUSIT Model ด้านความเร็วในการสืบค้น
ข้อมูลและด้านความถูกต้องของข้อมูล 3. ศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม ANUSIT Model ของผู้เข้าอบรมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่งาน จ านวน 115 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 
ได้แก่ 1. แบบทดสอบประสิทธิภาพด้านระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลและความถูกต้องของข้อมูลส าหรับ งานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ 
งานการเงิน งานบัญชี 2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม วิเคราะห์ด้วยสถิติการทดสอบแบบทวินาม (Binomial Test) สถิติทดสอบ 
Chi-square และสถิติทดสอบ t-test แบบ one-sample t-test ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ผู้ใช้โปรแกรม ANUSIT Model ในงาน 4 งาน ได้แก่ งานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี พบว่า 
มีผู้ที่สืบค้นข้อมูลทันภายในเวลาที่ก าหนด จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 ส าหรับด้านความถูกต้องมีผู้ที่สืบค้นข้อมูลถูกต้อง
ทุกข้อจ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 87.00 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า โปรแกรม ANUSIT Model มีประสิทธิภาพด้านความเร็ว
ร้อยละ 90.00 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
 2. ผู้ใช้โปรแกรม ANUSIT Model ที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน มีสัดส่วนจ านวนผู้ที่สามารถใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลได้ทันภายในเวลา
ที่ก าหนดไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ พบว่ามีสัดส่วนจ านวนผู้ที่สามารถใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลได้ถูกต้องไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้  
 3. ในการใช้โปรแกรม ANUSIT Model ผู้ใช้โปรแกรมมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมูล และด้าน
ความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลมากกว่า 3.50 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรม ANUSIT Model ความเร็วในการสืบค้นข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล 
 

Abstract 
 

 The study entitled “Budget Management Strategies based on the ANUSIT Model Program” aimed to 1) develop the 
ANUSIT Model for managing budgets and incomes of educational institutions 2) test the speed efficiency for data searching 
and the data accuracy of the ANUSIT Model program 3) to explore the users’ satisfaction in using the ANUSIT Model program. 
The study used the purposive sampling method to obtain the samples consisting of 115 directors, associate directors, 
supervisors and staff members. The research instruments were 1) the tests comprising speed efficiency test and the data 
accuracy test of the program covering four main tasks: planning and budget, supply and inventory management, finance and 
accounting 2) the questionnaire survey asking about the users’ satisfaction of the system. Data were analysed by using the 
Binomial test statistics, Chi-square test and the one-sample t-test.  
 The results were as follows: 
 1. The use of  ANUSIT Model program covering 4 tasks, which were planning and budgeting, supply and inventory 
management, finance and accounting gained revealed that 101 people, equivalent to 88.00%, were able to search for the 
required data within the time limit. As for the accuracy test, there were 100 people, equivalent to 87.00%, managing to 
complete the data search correctly for all of the test items. The ANUSIT Model program achieved 90.00% accuracy. These 

                                                           
* ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง 
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results proved the acceptances of hypotheses to be true. The ANUSIT Model program achieved 90% on the speed efficiency 
test and accuracy at a significance level of 0.01 
 2. The Users of ANUSIT Model program which had different backgrounds were formal no differentces in the 
ability to search for data within the time limit. By the same token, users did not differ in the ability to do the data 
searching tasks which accurately as hypothesis. 
 3. To use ANUSIT Model program, the users rated the speed efficiency and the program accuracy more than 
3.50 on the 5-point-rating scale with statistical significance at the 0.01 level 

 
Keywords: program ANUSIT Model, speed for data searching, the data accuracy 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 วิทยาลัยการอาชีพเป็นสถานศึกษาประเภทหนึ่งในสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษา
เปิดขึ้นใหม่ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา สถานที่ตั้งจะอยู่
ประจ าอ าเภอ สามารถเปิดสอนได้ทุกประเภทสาขาวิชาชีพ
ตามความต้องการของผู้เรียนในท้องถิ่น ถือเป็นการขยายโอกาส
ทางการศึกษาวิชาชีพให้ผู้ห่างไกลที่ขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถมาเรียน
ในตัวจังหวัดได้ วิทยาลัยการอาชีพส่วนใหญ่มีข้าราชการน้อย
ประมาณ 15 คน และพนักงานราชการต าแหน่งครูอีกประมาณ 10 คน 
ที่เหลือเป็นครูพิเศษสอน ต าแหน่งลูกจ้างช่ัวคราว ลูกจ้างช่ัวคราว 
(ท าเนียบครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ
พนมสารคาม, ออนไลน์) ก็จะมีการเข้าออกบ่อย คนที่ได้ความรู้
และทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น เก่งขึ้นก็จะสามารถออกไปท างาน
อยู่ในภาคเอกชน สถานประกอบการซึ่งมีอัตราเงินเดือนมากกว่า 
วิทยาลัยการอาชีพ มีโครงสร้างการบริหารจัดการตามระเบียบ
การบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552 การบริหารเงินงบประมาณ
ตามโครงสร้างงานที่เกี่ยวข้องจะประกอบด้วยงานวางแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี สภาพปัจจุบัน
ผู้บริหารต้องติดตามสอบถามการใช้เงินงบประมาณ ปัญหาที่พบ
ได้แก่ ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและไม่สอดคล้องกันกับงานที่เกี่ยวข้อง
ใช้เวลาในรายงานข้อมูลส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน
และไตรมาสที่รัฐบาลก าหนด ข้อมูลจ านวนเงินคงเหลือไม่เป็นปัจจุบัน
ท าให้ไม่สามารถวางแผนการใช้เงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และคุ้มค่า อีกประการหนึ่ง ก็คือ การหลงลืมการเบิกจ่ายชุดจัดซ้ือ 
จัดจ้าง  
 จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาและพัฒนาการบริหาร
เงินงบประมาณ โดยอาศัยจุดเด่นของโปรแกรม Microsoft Excel 
ที่สามารถค านวณทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ฟังก์ช่ันการเงิน 
ฟังก์ช่ันคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ ฟังก์ช่ันสถิติ ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยได้น าโปรแกรม Microsoft Excel Version 2013 
มาประยุกต์ใช้ โดยประดิษฐ์ คิดค้น กระบวนการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ แล้วออกแบบสร้างแผ่นงาน (Sheets) เขียนค าสั่ง
เช่ือมโยงข้อมูล และประมวลผลจ านวนเงิน ประยุกต์เป็นโปรแกรมใหม่
เป็นรูปแบบของผู้วิจัยเอง ใช้ช่ือว่า ANUSIT Model ใช้เป็นกลยุทธ์
การบริหารเงินงบประมาณ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 

 
และสามารถวางแผนการใช้เงินงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า 
ตามความจ าเป็น และความขาดแคลนของสถานศึกษา 
 ANUSIT Model เป็นโปรแกรมที่ประดิษฐ์ คิดค้นโดย 
นายอนุศิษฐ์ คณะธรรม ต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพ
พนมสารคาม อาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จุดประสงค์ของ ANUSIT Model 
เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการบริหาร เงินงบประมาณ และพัฒนา 
การปฏิบัติงานของงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ภายใต้เงื่อนไขข้อมูลถูกต้อง รวดเร็ว
เป็นปัจจุบัน สามารถวางแผนการใช้เงินงบประมาณอย่างคุ้มค่า
ตามความจ าเป็นของสถานศึกษา  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อสร้างโปรแกรม ANUSIT Model ส าหรับช่วยบริหาร
เงินงบประมาณและเงินรายได้ของสถานศึกษา  
 2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรม ANUSIT Model 
ด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมูลและด้านความถูกต้องของข้อมูล 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรม ANUSIT 
Model ของผู้เข้าใช้โปรแกรม 
 
สมมุติฐานของการวิจัย  
 1. โปรแกรม ANUSIT Model มีประสิทธิภาพด้านความเร็ว
ร้อยละ 90.00 
 2. โปรแกรม ANUSIT Model มีประสิทธิภาพด้าน
ความถูกต้องร้อยละ 90.00 
 3. ผู้ใช้โปรแกรม ANUSIT Model ที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน 
มีประสิทธิภาพด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมูลไม่แตกต่างกัน  
 4. ผู้ใช้โปรแกรม ANUSIT Model ที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน 
มีประสิทธิภาพด้านความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลไม่แตกต่างกัน  
 5. ผู้ใช้โปรแกรม ANUSIT Model มีความพึงพอใจในการใช้
โปรแกรม ANUSIT Model ด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมูล
มากกว่า 3.50  
 6. ผู้ใช้โปรแกรม ANUSIT Model มีความพึงพอใจในการใช้
โปรแกรม ANUSIT Model ด้านความถูกต้องของข้อมูล มากกว่า 3.50  
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่งาน 4 งาน ได้แก่ งานวางแผนและ
งบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี สถานศึกษาละ 6 คน 
จ านวน 424 สถานศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 2,544 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้มาจากการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 
หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าท่ีงาน 4 งาน ได้แก่ งานวางแผนและ
งบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี จ านวน 115 คน 
แล้วออกแบบสร้างแผ่นงาน (Sheets) เขียนค าสั่งเชื่อมโยงข้อมูล 
และประมวลผลจ านวนเงิน ประยุกต์เป็นโปรแกรมใหม่เป็นรูปแบบ
ของผู้วิจัยเอง ใช้ช่ือว่า ANUSIT Model ใช้เป็นกลยุทธ์การบริหาร
เงินงบประมาณ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถ 
 
 

 
วางแผนการใช้เงินงบประมาณได้อย่างคุ้มค่า ตามความจ าเป็น 
และความขาดแคลนของสถานศึกษา  
 
วิธีการด าเนินการวิจัย  
 1. ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา
เพื่อการพัฒนา การบริหารเงินงบประมาณ  โดยท าการศึกษา
สภาพปัญหา การบริหารเงินงบประมาณที่เป็นสาเหตุของการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้าส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยวิธีประชุมกลุ่ม (Focus Group) 
ประกอบด้วยผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร
ทรัพยากร รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้างาน
และเจ้าหน้าที่งาน 4 งาน ประกอบด้วย งานวางแผนและงบประมาณ 
งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี   
 2. ด าเนินการสร้างโมเดลแผนผังการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของผู้วิจัย โมเดลกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายได้
สถานศึกษา (บกศ.) โมเดลการเช่ือมโยงข้อมูลของแผ่นงาน (sheet) 
ของผู้วิจัย 

 

 
 
ภาพ 1  Model แผนผังการเบิกจา่ยเงินงบประมาณของผู้วิจัย  
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ภาพ 2  Model กระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินรายไดส้ถานศึกษา (บกศ.) 
 

 
 
ภาพ 3  หน้าต่างโปรแกรม ANUSIT Model 
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ภาพ 4  Model การเช่ือมโยงข้อมูลของแผ่นงาน (sheet) ของผู้วิจัย 
 
 3. ผู้วิจัยออกแบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงโดยน าโปรแกรม 
Microsoft Excel 2013 มาประยุกต์ใช้เป็นเอกลักษณ์ของผู้วิจัย 
และตั้งช่ือโปรแกรมว่า “ANUSIT Model” เนื่องจากออกแบบ 
Model เป็นเอกลักษณ์ของผู้วิจัย 
 4. จัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรม เพื่อใช้อธิบายแนวทาง 
หรือขั้นตอนการเข้าใช้งานโปรแกรม โดยผู้วิจัยตั้งช่ือว่า คู่มือกลยุทธ์
การบริหารเงินงบประมาณด้วยโปรแกรม ANUSIT Model 

 
ภาพ 5 คู่มือกลยุทธ์การบริหารเงินงบประมาณด้วยโปรแกรม  

ANUSIT Model 

รายงานบัญชีย่อย 
เงินรับฝากและเงินประกัน 

สรุปรายงานรายรับ 
รายจา่ยเงิน งปม.  

และ บกศ. 
ของงานการเงิน 

 
สรุปรายงานรายรับรายจ่ายเงิน 
งปม. และ บกศ. ของงานแผน 

รายงานบัญชีย่อย 
เงินรับฝากเรียนฟรี 15 ปี 

 

 
รายงานบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร บกศ. 

และเงินสดในมือ 
 

รายงานบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร 
อุดหนุนกระแสรายวัน 

 

รายงานบัญชีย่อยเงินฝากธนาคาร 
อุดหนุนออมทรัพย์ 

 

รายงานบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารในงบประมาณ 
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 5. หลังจากสร้างโปรแกรมและคู่มือการใช้โปรแกรมเสร็จแล้ว
น าไปให้ผู้ เ ช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีประเมินคุณภาพ  โดยใช้
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของคุณภาพการใช้โปรแกรม 
ซึ่งผลการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ พบว่า โปรแกรม ANUSIT Model 
มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด และมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 
 6. สร้างเครื่องมือวิจัยเพื่อศึกษาประสิทธิผลของการอบรม
และหาข้อบกพร่องของโปรแกรมและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้
การสืบค้นข้อมูลทางการเงินว่ามีความถูกต้องและรวดเร็วอย่างไร 
แล้วปรับปรุงแก้ไข น าไปให้ผู้เช่ียวชาญด้านงานวิจัยจ านวน 3 ท่าน
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 7. น าแบบทดสอบ และโปรแกรม ANUSIT Model ไปทดลอง
ใช้กับกลุ่มผู้อบรมที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง และวิเคราะห์หาข้อบกพร่อง
ของโปรแกรม  
 8. น าโปรแกรม ANUSIT Model และเครื่องมือวิจัย ได้แก่ 
แบบทดสอบและแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้เก็บข้อมูล
กับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูลการท าแบบทดสอบ
ของกลุ่มตัวอย่าง จัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
 9. สรุปผล อภิปรายผลที่ได้ และเผยแพร่โปรแกรม
ให้สถานศึกษาต่างๆ ที่ต้องการน าไปใช้จริงๆ ด้วยการอบรมการใช้
โปรแกรมให้แก่สถานศึกษา 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย   
 1. แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพเรื่องกลยุทธ์การบริหาร
เงินงบประมาณด้วย ANUSIT Model ด้านระยะเวลาในการสืบค้น
ข้อมูลและด้านความถูกต้องของข้อมูล 
 2. แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม 
ANUSIT Model 
 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   
 1. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยผู้เช่ียวชาญจ านวน 
3 ท่าน เป็นผู้ประเมินความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง (index of item-objective 
congruence: IOC) แล้วน าค่า IOC มาวิเคราะห์ผล ได้ค่า IOC 
ของแบบทดสอบระหว่าง 0.67 ถึง 1.00 และค่า IOC ของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจเท่ากับ 0.67-1.00    
 2. น าเครื่องมือในการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ 
ไปทดลองใช้ (try-out) กับกลุ่ม (Pilot Group) ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 81 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ 4 ฝ่าย 
หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ในงาน 4 งาน ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี 
ชลบุรี เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการอบรมและหาข้อบกพร่อง
ของโปรแกรมและปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติการสืบค้น  
แล้วปรับปรุงแก้ไข 
 3. น าเครื่องมือวิจัยมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) 
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นด้วยสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟา 

(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1990, pp. 202-204) 
พบว่า แบบสอบถามด้านความเร็วได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
แบบสอบถามด้านความถูกต้องได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 
น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความเช่ือมั่นและปรับปรุงแก้ไข
แล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. ท าหนังสือส ารวจความต้องการเข้าร่วมอบรมการบริหาร
เงินงบประมาณด้วยโปรแกรม  ANUSIT Model โดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สถานศึกษาละ 6 คน ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินงบประมาณ   
 2. ท าหนังสือแจ้งสถานศึกษาของผู้เข้าอบรม เกี่ยวกับวัน 
เวลา สถานที ่จ ัดอบรมเชิงปฏิบัต ิการใช้โปรแกรม ANUSIT 
Model และแจ้งรายช่ือผู้เข้ารับการอบรมให้ผู้จะเข้ารับการอบรม
ตรวจสอบความถูกต้องของรายช่ือ โดยผู้ตอบยืนยันเข้าอบรมจ านวน 
115 คน มากกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ คือ 97 คน จึงรับไว้
ทั้งหมดเนื่องจากผู้เข้าอบรมแจ้งว่ามีความสนใจโปรแกรมนี้ จึงได้
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 115 คน   
 3. จัดอบรมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้  
 3.1 จัดเตรียมสถานท่ีห้องอบรม และติดตั้งเครือข่าย 
ระบบ Intranet พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server Computer) 
แล้วด าเนินการติดตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
 3.2 จัดฝึกอบรมการใช้โปรแกรมด้วยวิธีบรรยายให้แก่
ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัย
ได้จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรม ANUSIT Model และสื่อ Power Point 
ประกอบการฝึกอบรม โดยผู้วิจัยเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ 
การใช้โปรแกรมด้วยตนเอง โดยมีผู้ช่วยนักวิจัยจ านวน 3 คน
ช่วยเก็บข้อมูล   
 3.3 จัดให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติการใช้โปรแกรม 
ANUSIT Model แล้วบันทึกผลการใช้โปรแกรมลงในเครื่องมือวิจัย 
ได้แก่ แบบทดสอบ 
 3.4 ผู้เข้ารับการอบรมท าแบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการใช้งานโปรแกรม ANUSIT Model 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้ 
 1. น าคะแนนการประเมินคุณภาพโปรแกรมของผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 3 คน มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  
 2. วิเคราะห์ข้อมูลในแบบทดสอบ ส่วนที่ 1 ที่เป็นข้อมูล
ส่วนตัวของผู้อบรมโดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ และน าข้อมูล
ส่วนที่ 2 ในแบบทดสอบมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนด
ทั้งสองด้านคือ ด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมูลและความถูกต้อง
ของข้อมูลน าคะแนนท่ีได้ไปทดสอบค่าสถิติ  
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 3. น าข้อมูลภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่างมาวิ เคราะห์
หาความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพด้านความเร็วและความถูกต้อง  
 4. น าข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจมาให้คะแนน
ตามน้ าหนักคะแนนแต่ละข้อและบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์
เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5. วิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการวิเคราะห์มาน าเสนอ
เป็นตารางประกอบการบรรยายตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโปรแกรม ANUSIT Model 
ด้านระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูลของงาน 4 งาน ได้แก่ งานวางแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน งานบัญชี จากกลุ่มตัวอย่าง 
115 คน พบว่า มีผู ้ที ่ส ืบค้นข้อมูลทันภายในเวลาที ่ก าหนด 
จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า สมมติฐานวิจัย ข้อ 1 เป็นจริง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 กล่าวคือ 
โปรแกรม ANUSIT Model มีประสิทธิภาพด้านความเร็วร้อยละ 90.00 
ส าหรับด้านความถูกต้องมีผู้ที่สืบค้นข้อมูลถูกต้องทุกข้อ จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 87.00 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
สมมติฐานวิจัยข้อ 2 เป็นจริง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 กล่าวคือ 
โปรแกรม ANUSIT Model มีประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง
ร้อยละ 90.00 รายละเอียดดังตาราง 1 และตาราง 2  
 
 
 
 

ตาราง 1 จ านวนผู้ที่สามารถใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลได้ทันภายใน
เวลาที่ก าหนด 

 
 n proportion Z p-value 

ทันเวลา 101 0.88 -0.71 0.259 
ไม่ทันเวลา 14 0.12   

รวม 115    
 
ตาราง 2 จ านวนผู้ที่สามารถใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลได้ถูกต้อง

ทุกข้อ 
 

 n proportion Z p-value 
สืบค้นถูกต้องทุกข้อ 100 0.87 -0.36 0.174 
สืบค้นไม่ถูกต้อง 
ทุกข้อ 

15 0.13   

รวม 115    
 
 2. ผลการวิเคราะห์ว่าภูมิหลังของผู้ใช้โปรแกรม ANUSIT 
Model ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโปรแกรมหรือไม่ จากการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า สมมติฐานวิจัย ข้อ 3 เป็นจริง คือ ผู้ใช้โปรแกรม 
ANUSIT Model ที่มีภูมิหลังแตกต่างกันมีสัดส่วนจ านวนผู้ที่สามารถ
ใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลได้ทันภายในเวลาที่ก าหนดไม่แตกต่างกัน 
นอกจากนี้ พบว่ามีจ านวนผู้ท่ีสามารถใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูล
ได้ถูกต้องไม่แตกต่างกัน จึ งยอมรับสมมติ ฐานวิ จั ย  ข้ อ  4 
รายละเอียดดังตาราง 3 และตาราง 4 

ตาราง 3 เปรียบเทยีบความสัมพันธ์ในการสบืค้นข้อมูลได้ทันเวลาที่ก าหนด จ าแนกตามภมูิหลังของผู้ใช้โปรแกรม 
 

 ภูมิหลัง ทันเวลา ไม่ทันเวลา X2 p-value 

เพศ 
ชาย 39 8 1.747 0.186 
หญิง 62 6   
รวม 101 14   

ช่วงอายุ 
ต่ ากว่า 40 ป ี 42 7 0.356 0.551 
ตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป 59 7   
รวม 101 14   

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรหีรือต่ ากว่า 57 9 0.310 0.578 
สูงกว่าปริญญาตร ี 44 5   
รวม 101 14   

ต าแหน่งงาน 

ผู้บริหาร 21 3 1.504 0.471 
หัวหน้างาน 64 7   
เจ้าหน้าท่ี 16 4   
รวม 101 14   
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ตาราง 4 เปรียบเทยีบความสัมพันธ์ในการสบืค้นข้อมูลได้ข้อมูลถูกต้อง จ าแนกตามภมูิหลังของผู้ใช้โปรแกรม 
 

 ภูมิหลัง สืบค้นถกูต้อง 
ครบทุกข้อ 

สืบค้นถกูต้อง
ไม่ครบทุกข้อ X2 p-value 

เพศ 
ชาย 40 7 0.240 0.642 
หญิง 60 8   
รวม 100 15   

ช่วงอายุ 
ต่ ากว่า 40 ป ี 42 7 0.116 0.733 
ตั้งแต่ 40 ปีข้ึนไป 58 8   
รวม 100 15   

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรหีรือต่ ากว่า 55 11 1.793 0.181 
สูงกว่าปริญญาตร ี 45 4   
รวม 100 15   

ต าแหน่งงาน 

ผู้บริหาร 22 2 3.188 0.203 
หัวหน้างาน 63 8   
เจ้าหน้าท่ี 15 5   
รวม 100 15   

 3. ผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้
โดยใช้การทดสอบ One-Sample t-test พบว่า ผู้ใช้โปรแกรม ANUSIT 
Model มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมูล

และด้านความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูลมากกว่า 3.50 คะแนน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับนัยส าคัญ ที่ 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐานวิจัย ข้อ 5 และ ข้อ 6 รายละเอียดดังตาราง 5 และตาราง 6  

ตาราง 5 เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมลูของผู้ใช้โปรแกรม 
 
 n x̄  S.D. t p-value 
ความเร็ว 115 4.21 0.87 8.70 0.000** 

 
ตาราง 6 เปรียบเทยีบค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความถูกต้องของข้อมูลของผู้ใช้โปรแกรม 
 
 n x̄  S.D. t p-value 
ความถูกต้อง 115 4.23 0.87 8.97 0.000** 

 
อภิปรายผล    
 1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพโปรแกรม ANUSIT Model 
มีดังนี ้  
 1.1 ประสิทธิภาพของโปรแกรม ANUSIT Model 
ด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมูล  
 จากการทดสอบสมมติฐานวิจัย พบว่า ประสิทธิภาพ
โปรแกรม ANUSIT Model ด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมูล
ของงาน 4 งาน ได้แก่ งานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ 
งานการเงิน และงานบัญชี มีประสิทธิภาพด้านความเร็วร้อยละ 90.00 
ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก โปรแกรม ANUSIT Model 
ได้น าโปรแกรม Microsoft Excel ที่มีความสามารถค านวณ
ทางคณิตศาสตร์ การเงินและบัญชี มาประยุกต์ใช้ในการเบิกจ่ายเงิน 
 

งบประมาณของสถานศึกษา และโปรแกรม ANUSIT Model นี้
ได้ผ่านการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เช่ียวชาญ
ทางสาขาเทคโนโลยีในขั้นตอนการสร้างเพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณของสถานศึกษามีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับงานวิจัยของคณิตตา นางาม (2554, หน้า 120-121) 
ที่ได้ท าวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานพัสดุ
บนเครือข่ายอินทราเน็ต กรณีศึกษา วิทยาลัยเทคนิคยโสธร พบว่า 
ADDIE MODEL มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ 
การพัฒนา การทดลองใช้ และการประเมินผล ในการประเมินผล
ระบบที่พัฒนาขึ้น มีการประเมินประสิทธิภาพการท างานของระบบ
โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 6 ท่าน ประกอบด้วยด้านเทคนิค 3 ท่าน 
และด้านวัสดุ 3 ท่าน พบว่า มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 



29
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 นอกจากนี้การที่โปรแกรม ANUSIT Model 
มีประสิทธิภาพด้านความเร็ว อาจเป็นเพราะผู้วิจัยได้น าโปรแกรม
ไปทดลองใช้ในการอบรมควบคู่กับแผนการอบรมที่สร้างขึ้น 
เพื่อให้มั่นใจว่าการอบรมจริงที่จะจัดให้กับกลุ่มตัวอย่างนั้น  
จะมีแบบแผนที่ดีและส่งผลให้การน าไปใช้จริงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ผลจากการทดสอบประสิทธิผลของการอบรมการใช้โปรแกรม 
ANUSIT Model พบว่า ผู้เข้าอบรมมีคะแนนความเร็วในการ
สืบค้นข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ANUSIT Model หลังการอบรมสูงกว่า
ก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 
แสดงว่า การอบรมท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการใช้
โปรแกรมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น เมื่อน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
โปรแกรมจึงควรมีประสิทธิภาพ ด้านความเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ
ถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา (2555, หน้า 171) ที่พัฒนาและศึกษา
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองระบบสนับสนุนการสร้างบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ส าหรับคณาจารย์
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ โดย
กระบวนการหนึ่ง คือ การทดสอบประสิทธิภาพของระบบ
กับกลุ่มตัวอย่างได้ผลคะแนนก่อนฝึกอบรม และคะแนนหลังฝึกอบรม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 การทดสอบประสิทธิภาพด้านความเร็วของโปรแกรม
ถือเป็นสิ่งจ าเป็นในงานวิจัยที่พัฒนาโปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของอิศเรศ เรืองวิสุทธารักษ์ (2553, หน้า 64) ซึ่งได้ท า 
การศึกษาระบบฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลทางเทคนิค
อุปกรณ์ภาคพื้น กรณีศึกษา ฝ่ายบริการลานจอดและอุปกรณ์
ภาคพื้นบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยใช้โปรแกรม
การจัดการฐานข้อมูล Microsoft Access 2003 ให้มีการจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ สามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
รวมถึงสามารถบันทึกข้อมูล เพิ่ม ลบข้อมูล หรือแก้ไขข้อมูลได้  
ท าการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบงานใหม่ที่พัฒนา
กับระบบงานเดิม แล้วน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบกัน จากการทดสอบ
การใช้งาน พบว่า การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบฐานข้อมูลที่ได้
จัดท าข้ึนใหม่ สามารถลดเวลาในการท างานลงได้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของภัทร์อร ฟองสินธุ์ (2557, หน้า 47) ที่ศึกษาเรื่อง การสร้าง
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับระบบการจัดซื้อในกระบวนการเรียนการสอน
วิชาการบริหารการจัดซื้อ ได้มีการทดสอบประสิทธิภาพก่อนน า 
ไปใช้จริง โดยพบว่าโปรแกรมมีความสามารถในการค านวณได้
อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของคัมภีร์ ทองค า (2553, 
หน้า 56-57) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือช่วยลดเวลาในการสืบค้นรายงาน การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
คุณภาพที่ลูกค้าเรียกร้อง พบว่า การน าโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
ไมโครซอฟต์ออฟฟิตแอ็คเซส 2007 เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูล 
พบว่า ระบบฐานข้อมูลแบบใหม่สามารถลดเวลาในการสืบค้นข้อมูล
รายงานในเรื่องที่สนใจลงเหลือเพียงแค่ 0.30 นาที การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะช่วยให้ผู้บริหารมีประสิทธิภาพด้านความเร็ว
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ Njeem (2012, Abstract) 
ที่ได้ศึกษาเรื่อง แบบจ าลองคอมพิวเตอร์แบบบูรณาการ ในการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และระยะเวลาของโครงการก่อสร้าง
ในขั้นตอนความเป็นไปได้ของพวกเขา พบว่า รูปแบบนี้จะใช้งานง่าย
และจะด าเนินการค านวณแนวทางที่จ าเป็นอย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถจ าแนกข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Clark et al. (2015, Abstract) 
ที่ศึกษาเรื่อง การรายงานการตรวจเอกซเรย์ปอดด้วยคอมพิวเตอร์ (CT) 
และความเร็ว และความถูกต้องของระบบข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วย
การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กึ่งอัตโนมัติ ผลการวิจัยพบว่า การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจ าแนกก้อนปอด ส่งผลให้ความเร็ว
ในการแปลความเพิ่มขึ้น และแพทย์รังสีวิทยามีประสิทธิภาพมากขึ้น
และความถูกต้องมากขึ้นในการจ าแนกก้อนปอด เมื่อใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ 
 การที่โปรแกรมมีประสิทธิภาพด้านความเร็ว จะท าให้
การบริหารงานท าได้อย่างรวดเร็ว ทันกาล ช่วยในการตัดสินใจ 
ก ากับติดตามงาน การแก้ปัญหาของผู้บริหารได้ดียิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่า
ซึ่งสอดรับกับค าชมเชยการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ที่ ศธ 0604/6518) กล่าวว่า ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้มีมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย
ภาพรวม ร้อยละ 96.00 และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ 87.00 นั้น 
มีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เป็นไปตามมาตรการฯ 
ทั้ง 4 ไตรมาส จ านวน 58 แห่ง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ขอช่ืนชมและชมเชยผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร และเจ้าหน้าที่
ทุกท่าน ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท ตั้งใจ และมีความเสียสละในการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นอย่างดี ส่งผลให้การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม ANUSIT Model 
ที่สร้างขึ้นนี้ช่วยให้การบริหารงบประมาณและเงินรายได้ของ
สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 1.2 ประสิทธิภาพของโปรแกรม ANUSIT Model 
ด้านความถูกต้องของข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐานวิจัย พบว่า 
ประสิทธิภาพโปรแกรม ANUSIT Model ด้านความถูกต้องของ
ข้อมูลของงาน 4 งาน ได้แก่ งานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ 
งานการเงิน และงานบัญชี มีประสิทธิภาพด้านความถูกต้อง
ร้อยละ 90.00 ที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก โปรแกรม 
ANUSIT Model มีคุณสมบัติในการเช่ือมโยงข้อมูล การค านวณ 
การเข้ารหัสผู้ใช้สร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบอินทราเน็ต
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินงบประมาณ คือ งานวางแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี ซึ่งท าให้
กระบวนการท างานของโปรแกรม ANUSIT Model เป็นขั้นตอน
เริ่มจากงานวางแผนและงบประมาณ จะเป็นงานที่กรอกข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างลงในโปรแกรม แล้วงานพัสดุจะยืนยันยอดจ่ายจริง
ตามที่งานวางแผนและงบประมาณกรอกข้อมูล จากนั้นงานการเงิน
จะท าหน้าที่ตรวจรับชุดจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อด าเนินการเบิกเงิน
ให้กับบริษัทห้างร้าน ต่อจากนั้นงานบัญชีจะตรวจสอบความถูกต้อง
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ของเงินที่งานการเงินจ่ายเป็นขั้นตอนสุดท้าย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ข้อมูล
ทั้ง 4 งาน ได้แก่ งานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน 
และงานบัญชี มีความถูกต้องสมบูรณ์มาก นอกจากนี้ ประสิทธิภาพ 
ด้านความถูกต้องอาจเป็นผลมาจากการอบรมที่มีการวาง
แผนการสอนที่ดี  ในงานวิจัยนี้ ได้มีการเขียนแผนการสอนใ ช้
โปรแกรม ANUSIT Model อย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้ผู้วิจัย ซึ่ง
เป็นวิทยากรได้อบรมอย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมมีความส าคัญ
เพราะเป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความช านาญ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมจนสามารถท างาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ (ถนอมศักดิ์  
ศรีจันทรา, 2555, หน้า 165) จะเห็นได้ว่าความถูกต้องของข้อมูล
มีความส าคัญอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ได้จากการใช้โปรแกรม จึงควรต้องมี
ความน่าเช่ือถือ ในการท าวิจัยจึงต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพ
ด้านความถูกต้องด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภูษิต ทองยี่สุ่น 
(2557, หน้า 60-61) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการออกใบสั่งผลิต 
กรณีศึกษา หน่วยงานเลเซอร์โรงงานผลิตกันชน พบว่า โปรแกรม
การออกใบสั่งผลิต ที่ใช้โปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิศแอคเซส 2010 
มาท าการประยุกต์ ท าให้การออกใบสั่งผลิตในหน่วยงานเลเซอร์
ไม่มีข้อผิดพลาดในช่วงเวลาที่ทดสอบ คิดเป็นร้อยละ 100.00 สรุปได้ว่า 
ระบบการจัดการฐานข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างดีและ
มีประสิทธิภาพ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลให้มี
ความถูกต้องแม่นย าขึ้น ช่วยตัดสินใจเร็วข้ึน สอดคล้องกับ Clark 
et al. (2015, Abstract) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การรายงานการตรวจ
เอกซเรย์ปอดด้วยคอมพิวเตอร์ (CT) และความเร็ว และความถูกต้อง
ของระบบข้อมูลเพิ่มขึ้นด้วยการประยุกต์ใ ช้คอมพิวเตอร์
กึ่งอัตโนมัติ ผลการวิจัยพบว่า การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
จ าแนกก้อนปอด ส่งผลให้ความเร็วในการแปลความหมายเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส าคัญ (80.8 ± 37.7 vs 156 ± 105 วินาที P < 0.0001) 
ความถูกต้องของการจ าแนกก้อนปอด (99.6% vs 76.5% P < 0.0001) 
และความเชื่อมั่นการรับรู้และเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับการใช้
ตาราง ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญในด้านความถูกต้อง
เมื่อเปรียบเทียบรังสีวิทยาทรวงอกกับส่วนที่เหลือของกลุ่ม และ
สรุปผลการวิจัยว่า แพทย์รังสีวิทยามีประสิทธิภาพมากขึ้น
และความถูกต้องมากขึ้นในการจ าแนกก้อนปอด เมื่อใช้คอมพิวเตอร์
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ สอดคล้องกับ Grigoryev & 
Akhmetzyanov (2012, Abstract) ได้ศึกษาเรื่อง การรวบรวมข้อมูล
ทางการแพทย์ในโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้ขั้นตอน
ของปัจจัยหลายอย่างร่วมกัน “ผลลัพธ์ระดับกลาง” พบว่า การทดสอบ
ของขั้นตอนส าหรับการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของผลในทางการแพทย์
และการสรุปผลของการค านวณซ้ า (ตัวอย่าง เช่น วิธีการเรียกซ้ า 
วิธีการเคลื่อนย้าย window) และสมการที่มีความแตกต่างกันของเวลา
ในเศรษฐศาสตร์อาจบ่งบอกถึงศักยภาพของขั้นตอนในฐานะ
ที่เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการวิเคราะห์และลกัษณะทัว่ไป

ของฐานข้อมูล และสอดคล้องกับ Cannavo Conti & Nuovo (2016, 
Abstract) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยบิน
ของนักบิน: การออกแบบการทดสอบแบบครบวงจรและการตรวจ
การปฏิบัติงานให้ถูกต้อง พบว่า เครื่องมือมีประสิทธิภาพสามารถ
จ าแนกการบินของนักบิน และระบุปัจจัยส่วนหนึ่งของความสามารถ
พิเศษที่โดดเด่นที่สามารถน ามาใช้ส าหรับการตรวจสอบการปฏิบัติ
หน้าท่ีของนักบิน  
  2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพโปรแกรม ANUSIT 
Model ด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมูลและด้านความถูกต้อง
ของข้อมูล จ าแนกตามภูมิหลังของกลุ่มตัวอย่าง มีดังน้ี  
 2.1 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโปรแกรม ANUSIT 
Model ด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมูลของงาน 4 งาน ได้แก่ 
งานวางแผนและงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี 
จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน ผลการศึกษา
พบว่า ผู้ใช้โปรแกรม ANUSIT Model ที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน มี
สัดส่วนจ านวนผู้ที่สามารถใช้โปรแกรมสืบค้นข้อมูลได้ทันภายในเวลาที่
ก าหนดไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า 
ทั้งนีเ้ป็นเพราะว่า โปรแกรม ANUSIT Model นั้นใช้ง่าย สะดวก
ไม่ซับซ้อน ผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรมเพียงครั้งเดียว ก็สามารถ
น าไปใช้ปฏิบัติงานจริงได้ แม้ว่าความช านาญหรือประสบการณ์ในการ
ใช้คอมพิวเตอร์ของแต่ละบุคคลแตกต่างกันก็ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ด้านความเร็วในการใช้งานโปรแกรม และแม้ว่าภาระงานในแต่ละด้าน
จะมีความแตกต่างกัน ผู้เข้าอบรมก็สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 
แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมนี้ช่วยให้คนที่รับผิดชอบงานหนึ่งก็สามารถ
สืบค้นงานอื่นๆ ได้เช่นกัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษา จึงช่วยให้การบริหารงานมีความคล่องตัว
ท าให้ผลงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   
 2.2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพโปรแกรม ANUSIT 
Model ด้านความถูกต้องของข้อมูลของงาน 4 งาน ได้แก่ งานวางแผน
และงบประมาณ งานพัสดุ งานการเงิน และงานบัญชี จ าแนกตามเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานผลการศึกษา พบว่า ผู้ใช้โปรแกรม 
ANUSIT Model ที่มีภูมิหลัง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีสัดส่วนจ านวนผู้ที่สามารถใช้โปรแกรม
สืบค้นข้อมูลได้ถูกต้องไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐาน
ของการวิจัยที่ตั้งไว้ว่า ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากโปรแกรม ANUSIT Model 
เป็นโปรแกรมที่ถูกน ามาใช้ในการค านวณทางคณิตศาสตร์ และ
การท าบัญชีต่างๆ โดยใช้ฟังก์ช่ันพื้นฐานบวก ลบ คูณ หาร รวมถึง
ฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์ระดับสูง ฟังก์ช่ันสถิติ และฟังก์ช่ันทางการเงิน 
ซึ่งหลายองค์กรได้ให้การยอมรับและน าโปรแกรมไปใช้ในการ
บริหารงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการด้านการเงิน การควบคุม
หรือตรวจสอบการบริหารเงิน เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับธนัยวงศ์ 
กีรติวานิชย์ (ออนไลน,์ 2558) ที่กล่าวว่า โปรแกรม Microsoft Excel นั้น
ถูกน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารการเงิน ทั้งในด้านการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การหามูลค่าของเงิน
ตามเวลา การพยากรณ์ และวางแผนทางการเงิน ทั้งนี้ก็เพราะ
Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทกระดาษค านวณ (Spread 
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Sheet) ซึ่งช่วยในการท างานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประเภทตัวเลข
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ใช้โปรแกรมแม้ว่าจะมีภูมิหลังเดิม
ที่ต่างกัน ก็สามารถใช้โปรแกรมได้ผลไม่ต่างกัน แสดงให้เห็นว่า
โปรแกรม ANUSIT Model นี้มีประสิทธิภาพจริง ทุกคนสามารถ
น าไปใช้ได้  
 3. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้โปรแกรม 
ANUSIT Model กับเกณฑ์ที่ก าหนด (ค่าเฉลี่ย>3.50) กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ใช้โปรแกรม ANUSIT Model มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ
ด้านความเร็วในการสืบค้นข้อมูลเท่ากับ 4.21 อยู่ในระดับมาก
มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความถูกต้องในการสืบค้นข้อมูล
เท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมาก และจากการทดสอบด้วย One-sample 
t-tests พบว่า มากกว่า 3.50 คะแนน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ทั้งสองด้าน ที่เป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่า 
ผู้เข้าอบรมมองเห็นถึงประสิทธิภาพด้านความเร็วและความถูกต้อง
ของโปรแกรมและเห็นว่าสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง 
ความพึงพอใจระดับมากเป็นเครื่องชี้วัดหนึ่งว่าโปรแกรม
มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายงานที่ได้ศึกษา
ความพึงพอใจควบคู่กันกับการหาประสิทธิภาพของโปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้น เช่น ภัทร์อร ฟองสินธุ์ (2557, หน้า 48) สร้างโปรแกรม
ส าเร็จรูปส าหรับระบบการจัดซื้อในกระบวนการเรียนการสอนวิชาการ
บริหารการจัดซื้อ นอกจากจะได้ตรวจสอบความถูกต้อง ทดสอบ
ประสิทธิภาพ ทดลองใช้โปรแกรม ยังได้ประเมินความพึงพอใจในการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับระบบการจัดซื้อ จากผลการศึกษาพบว่า 
ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก และถนอมศักดิ์ ศรีจันทรา 
(2555, หน้า 161) ได้พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
ระบบสนับสนุนการสร้างบทเรียนอิเล็ กทรอนิกส์ บนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ส าหรับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ภายหลังจากทดสอบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
ระบบแล้วได้ประเมินความพึงพอใจ พบว่า คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ 
ที่เข้าสู่ระบบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการส่งเสริมอบรม และฝึกฝนผู้ปฏิบัติงานให้เกิด
ความรู้ ความช านาญในการใช้โปรแกรม ลดข้อผิดพลาดในการ
คีย์ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์  
 2. ควรมีการท าวิจัยในการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
โปรแกรม ANUSIT Model ในด้านระยะเวลาในการสืบค้นข้อมูล 
และความถูกต้องของข้อมูลของโปรแกรม เพื่อน ามาพัฒนาฐานข้อมูล
ให้มีความทันสมัย 
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