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บทคัดย่อ 
 การศกึษาเร่ืองเปรียบเทียบระบบการเงินและบญัชีโรงเรียนเอกชน : ก่อนและหลงัการประกาศพระราชบญัญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มีวตัถุประสงค์ เพื่อทราบระบบการเงินและบญัชีของโรงเรียนเอกชน :ก่อนและหลงัการ
ประกาศพระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 โดยท าการ ศกึษาด้านบคุลากร ด้านบญัชี ด้านระบบเอกสาร ด้าน
รายงานผล เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสงัเกต การสมัภาษณ์แบบบันทึกการ
ปฏิบตัิการจดัท าและตรวจสอบข้อมลูโดยยดึหลกัการตรวจสอบข้อมลูและน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา 
ผลการศกึษาค้นคว้าดงักลา่วพบวา่ 
 ก่อนประกาศพระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
 1. ด้านบคุลากร  พบวา่มีปัญหาผู้ปฏิบตัิงานมีวฒุิการศกึษาไมต่รงกบังานด้านระบบบญัชีขาดความรู้ความ
ถนดัในการจดัท าบญัชีท าให้งานขาดประสทิธิภาพ และลา่ช้าและจ านวนบคุลากรไมเ่พียงพอกบังาน 
 2. ด้านบญัชี พบวา่การจดัท าหลกัฐานการเงินและบญัชีไมเ่ป็นปัจจบุนัตามระยะเวลาที่ก าหนดผู้ปฏิบตัิงาน
ระบบการเงินและบัญชี ยังขาดความเข้าใจในการบันทึกบัญชี การจัดเก็บหลกัฐานการเงินต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน
โปรแกรมบญัชีและอปุกรณ์จดัท าบญัชีไมท่นัสมยั 
 3. ด้านระบบเอกสาร ก่อนประกาศพระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550 พบว่าปัญหาด้านเอกสารไม่มี
การก าหนดแบบฟอร์มตา่ง ๆ การจดัเก็บยงัไมเ่ป็นระบบหมวดหมู ่ค้นหายาก 
 4. ด้านรายงานผล ก่อนประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550 พบว่าวุฒิการศึกษาของ
ผู้ปฏิบตัิงานไมต่รงกบังานด้านระบบการเงินและบญัชี และจ านวนบคุลากรไมเ่พียงพอทัง้ยงัขาดความรู้ความช านาญ
งานบญัชี การจดัท าหลกัฐานการเงินและบญัชีไม่เป็นปัจจุบนัขาดความถกูต้องลา่ช้าไม่เป็นปัจจุบนัสง่ผลกระทบต่อ
การบริหารของโรงเรียนเอกชนในด้านอื่น ๆ ด้วย หลงัการประกาศพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ท าให้
เกิดการเปลีย่นแปลงทางการปฏิบตัิงานด้านระบบการเงินและบญัชีของโรงเรียน ผู้ท าหน้าที่ปฏิบตัิงานเกิดความรู้ความ
เข้าใจ ผู้ รับบริการมีความพงึพอใจ ตลอดจนการศกึษาดงูาน การนิเทศ ก ากบั ติดตาม และน าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
ในการด าเนินงานท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึน้ เจ้าหน้าที่การเงินและบญัชีมีความรู้  ความเข้าใจในการ
ปฏิบตัิงานอย่างถกูต้อง การจดัเก็บเอกสารเป็นระบบ มีระบบการจัดเรียงเอกตามประเภทที่ชดัเจน สะดวกในการ
ค้นหาและอ้างอิงได้ และเป็นปัจจบุนัมากขึน้   
 

ABSTRACT  
 The objectives of the study were to investigate the job performance on financial and accounting 
system of private schools before and after the adoption of Private Schools Act B.E. 2550. The four 
aspects of job performance comprising personnel, accounting, document system, and report on 



performance were studied.   The data were collected through the observation and interviews methods. 
The results of the study were as follows: 
 Before the adoption of the Private Schools Act 2007  
 1. As regards the personnel aspect, it was found that the academic qualification of the personnel did 
not match the accounting job. The lack of personnel’s accounting skills, thus the inefficiency and delays 
occurred. Moreover, it was found that the number of personnel were too low.    
 2.With respect to the accounting aspect, the study showed that the financial documents were not 
updated, the performers on accounting and financial system did not know about the entry system, the 
financial record keeping was not clear, and accounting program and were not efficient.   
 3. The study on document system aspect demonstrated the problems of unavailability of forms, and 
the documents keeping was not set systematically. 
 4. Concerning the report on performance aspect showed that the academic qualification of the 
personnel did not match the financial and accounting job and the personnel were not enough, the lack of 
personnel’s accounting skills, thus the inefficiency and delays occurred. Moreover, financial document 
preparation was not updated and incorrect which affected the school administration.   
  After the adoption of Private Schools Act 2007  
 There were a lot of changes in job performance on financial and accounting system of private 
schools. The accounting personnel had more understanding of the job, the customers were satisfied. The 
study visits, the supervisory, and the use of computers for the accounting job made better changes.  The 
financial and accounting personnel had more understanding and could perform accounting work more 
efficiently, the financial record keeping was more systematically and clearly and easier to use for 
reference and more updated. 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของ
ปัญหา 

การศึกษาเอกชน เป็นการจัดการการศึกษาที่
เอกชนหรือคณะบคุคลเป็นผู้จดัขึน้ โดยใช้ทรัพยากรทัง้
เป็นคนทนุทรัพย์วสัดอุปุกรณ์ของภาคเอกชนจดัขึน้โดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ของบุคคลเฉพาะกลุ่ม
เท่านัน้ตามประวัติของการศึกษาเอกชน  เร่ิมเข้ามามี
บทบาทส าคญั ตัง้แต่สมยัสโุขทยัโดยจดัในวดั วงั บ้าน 
และได้มีคณะมิชชันนารีชาวอเมริกันเข้ามาเผยแผ่
ศาสนา  และสอนหนงัสือให้กบัประชาชนที่สนใจ จึงท า
ให้โรงเรียนราษฎร์เป็นท่ีกลา่วถึงของชาวไทยเป็นอยา่งดี 
ในสมัยรัชการที่ 5 ได้มีการน าระบบการศึกษาแบบ

ตะวนัตกเข้ามาจดัการเรียนการสอนในประเทศไทยและ
เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีสว่นร่วมในการศกึษา  และ
ในต้นรัชการที่ 6 ได้มีการเปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนเชลย
ศักดิ์  มา เ ป็นโรง เ รียนในความควบคุมดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ  ในปี พ.ศ. 2461 ได้มีการ
ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ฉบับแรก  
และ เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนบุคคลเป็นโรงเรียนราษฎร์  
ต่ อมา ใน ปี  พ .ศ .  2 518  รั ฐบาล ไ ด้ป ระกาศ ใ ห้
พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ฉบับที่2 จนกระทั่งปี
พ.ศ.2525ได้ประกาศใช้พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน
เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนราษฎร์เป็นโรงเรียนเอกชน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน. 2539:1-2)  



โดยที่ผู้ จัดตัง้โรงเรียนอาจเป็นบุคคลทั่วไป หรือนิติ
บุคคล (บริษัทจ ากัด,ห้างหุ้นส่วน,มูลนิธิ,สมาคม หรือ
สหกรณ์) ก็ได้แต่ทัง้นีต้้องมีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดใน
พระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 และมาตรา 
15 ได้จ าแนกลกัษณะของโรงเรียนเอกชนไว้ดังนี  ้ (1)  
การศกึษาในระบบโรงเรียน แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
ประเภทสามญั และประเภทอาชีวศึกษา (2) การศึกษา
นอกระบบโรงเรียนและ(3)รูปแบบการศึกษาพิเศษและ
การศึกษาสง เคราะ ห์  และ  ในปัจจุบัน ไ ด้มี กา ร
ประกาศใช้พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
แบ่งประเภทโรงเรียนเอกชนเป็น 2 ประเภท คือ (1)  
โรงเรียนในระบบและ (2) โรงเรียนนอกระบบ และได้
ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนพ.ศ.
2525บทบัญญัติของกฎหมายมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องเก่ียวกับโรงเรียนเอกชนชีใ้ห้เห็นว่าภาครัฐเห็น
ความส าคัญโรงเรียนเอกชนและเป็นส่วนหนึ่งที่ ช่วย
พฒันาการศึกษาของชาติเฉพาะโรงเรียนของรัฐที่มีอยู่
ไมเ่พียงพอตอ่จ านวนนกัเรียนที่เข้าสูร่ะบบการศึกษาใน
แตล่ะปีประกอบกบัประสิทธิภาพการเรียนการสอนของ
โรงเรียนเอกชนสามารถพัฒนาได้คล่องตัวมากกว่า
โรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชนที่มีศกัยภาพในการ
พฒันานกัเรียนและเป็นที่นิยมในปัจจุบนัก็มีอยู่จ านวน
มาก  (ฝ่ายข่าวส านกับริหารงานคณะกรรมการสง่เสริม
ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น . กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 5 1 
www.pantown.com) เห็นได้ว่า เอกชนเป็นผู้ บุกเบิก
การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน  และมีบทบาทใน
การจัดการศึกษาควบคู่กับการศึกษาของรัฐมา โดย
ตลอดเนื่องจากอดีตรัฐมีศักยภาพไม่เพียงพอ ที่จัด
การศกึษาให้แก่ประชาชนอยา่งทัว่ถึง จึงเปิดโอกาสและ
ส่งเสริม เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
เพื่อแบ่งเบาภาระของรัฐบาลโดยสนับสนุนให้จัดตัง้
โรงเรียนเอกชนทกุระดบั  และทุกประเภทจนกระทัง่ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ได้ให้
ความส าคญัแก่โรงเรียนเอกชนอย่างชดัเจนโดยระบุไว้
ในมาตรา 81 ให้ รัฐ ต้องจัดการศึกษาอบรมและ

สนับสนุนให้เอกชนจัดการศึกษาและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้ระบุไว้เช่นกันใน
มาตรา 12 ให้เอกชนมีสิทธิในการจัดการการศึกษาขัน้
พืน้ฐานและมาตรา 45 ระบุให้รัฐก าหนดนโยบาย และ
มาตรการที่ชดัเจนเก่ียวกบัการมีสว่นร่วมของเอกชนใน
การจัดการศึกษา(พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 : 8, 23) 
 จากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งได้ก าหนดหลกัการบริหาร และ
การจดัการศกึษาของโรงเรียนเอกชน โดยให้มีฐานะเป็น
นิติบคุคลมีคณะกรรมการในการบริหารโรงเรียน เพื่อท า
หน้าที่บริหารและจดัการศกึษาโรงเรียนเอกชนได้มีความ
เป็นอิสระโดยมีการก ากับการศึกษาของรัฐ ดังนัน้
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร  จึ ง ไ ด้ มี ก า ร ป รั บ ป รุ ง
พระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชนให้มีความเหมาะสมมาก
ขึน้ โดยได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชน พ.ศ. 2550 ในราชกิจจานเุบกษา เลม่ที่ 125 เมื่อ
วันที่ 11มกราคม 2551 และมีผลใช้บังคับตัง้แต่วัน
ประกาศเป็นต้นไป ซึง่ในบทบญัญตัิของพระราชบญัญตัิ
โรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550ได้มีข้อก าหนดเก่ียวกับ
ลักษณะโรงเรียนเอกชนในส่วนที่เ ก่ียวกับการจัดท า
บญัชีของโรงเรียนดงันี ้มาตรา 24 เมื่อได้รับใบอนญุาต
ให้จัดตัง้โรงเรียนในระบบแล้ว ให้โรงเรียนในระบบเป็น
นิติบุคคลนับตัง้แต่วันที่ได้รับใบอนุญาตและให้ผู้ รับ
ใบอนญุาตเป็นผู้แทนของนิติบคุคลจากมาตรา 24  จะ
เห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กับบทบัญญัติในมาตรา 31 
(8),มาตรา 46 และมาตรา 47  เก่ียวกบัการจดัท าบญัชี
ของโรงเรียนในระบบกล่าวคือมาตรา31(8) ก าหนดให้
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ให้ความ
เห็นชอบรายงานประจ าปี งบการเงินประจ าปี  และการ
แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี   มาตรา  46 ให้ผู้ จัดการเ ป็น
ผู้ รับผิดชอบในการจัดการวางระบบและจัดท าบัญชี
โรงเรียนในระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีตาม
กฎหมายว่าด้วยการบญัชีวรรค2โรงเรียนในระบบต้อง
เก็บรักษาบญัชีและเอกสารประกอบลงบญัชีให้เป็นไป
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ตามมาตรฐานการบญัชีตามกฎหมายว่าด้วยการบญัชี 
และมาตรา 47 ให้คณะกรรมการบริหารด าเนินการให้มี
การตรวจสอบบญัชีของโรงเรียนในระบบ เพื่อตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของโรงเรียนในระบบ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ น้รอบบัญชีทัง้นี ต้าม
หลกัเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดวรรค2  
วนัเร่ิมและวนัสิน้ปีบญัชีโรงเรียนในระบบให้เป็นไปตาม
ประกาศของโรงเรียนในระบบ 

 ด้วยเหตุดังกล่าว   จึ งท าใ ห้ผู้ ประกอบธุรกิจ
โรงเรียนเอกชนท่ีแม้จะไมเ่ห็นชดัเจนวา่เป็นการประกอบ
ธุรกิจเหมือนธุรกิจอื่น ๆ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ให้บริการ
ทางด้านการศึกษา ซึ่งต้องจดัตัง้ตามกฎหมายก าหนด
ในรูปของนิติบุคคลต้องมีการบันทึกบัญชี จัดท างบ
การเงินเพื่อทราบผลด าเนินงานและฐานะการเงินตามที่
ก าหนดไว้แต่ในความเป็นจริงกลบัพบว่า ยังมีปัญหา
การด าเนินงานด้านบญัชีเกิดขึน้หลายๆ ด้านเนื่องจาก
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2 5 5 0  มี ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป จ า ก
พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ที่สง่ผลให้
การจัดท างบการเงินของโรงเรียนเอกชนเหล่านี ไ้ม่
สามารถจดัท าบญัชี ได้อยา่งถกูต้องครบถ้วนและทนัต่อ
เวลาตามที่กฎหมายก าหนดตลอดจนไมส่ามารถจดัหาผู้
ตรวจสอบบญัชีได้ จึงเป็นที่น่าสนใจและท าการศึกษา
เปรียบเทียบระบบการเงินและบญัชีของโรงเรียนเอกชน 
: ก่อนและหลงัประกาศพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระบบการเงินและบญัชี
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น เ อ ก ช น  ก่ อ น แ ล ะ หลั ง ป ร ะ ก า ศ
พระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
 2.เพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกับระบบ
การเงินและบญัชีและการควบคุมภายในของโรงเรียน
เอกชน กรณีศกึษา 

 
 

ประโยชน์ได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ทราบลกัษณะงานด้านระบบการเงิน
และบญัชีของโรงเรียนเอกชน ก่อนและหลงัประกาศ
พระราชบญัญตัิโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  
 2. ได้แนวทางการปรับปรุงระบบการเงินและ
บญัชี   การควบคมุภายในของโรงเรียนเอกชน     

ขอบเขตของการวิจัย 
 ศึกษาเปรียบเทียบระบบการเงินและบัญชีของ
โ ร ง เ รี ย น เ อ ก ช น  ก่ อ น แ ล ะห ลั ง ก า ร ป ร ะ ก า ศ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 โดยแบ่ง
ออกเป็น ด้านบุคลากรผู้ ปฏิบัติงานด้านบัญชีด้าน
โครงสร้างการจดัการ ด้านอปุกรณ์เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
ปฏิบัติ งาน ด้านการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน และด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

กรอบแนวคิด 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบตัิงานด้านการเงินและบญัชี ผู้ เก่ียวข้อง ใน
โรงเรียนเอกชน กรณีศกึษา ได้กลุม่ตวัอยา่ง  20 คน 

สรุปผลการวิจัย  
 1. สรุปผลการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาสภาพ
การด าเนินงานระบบการเงินและบญัชี โรงเรียนเอกชน
ก่อนและหลงัประกาศพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ.2550 ก่อนการได้รับการพัฒนา  พบว่า การ
ด าเนินงานการเงินและบญัชียงัไม่มีระบบที่ชัดเจน  ผู้
ปฏิบัติหน้าที่ยังไม่มีความรู้เก่ียวกับการบริหารงาน



การเงินและบัญชีเท่าที่ควรท าให้เกิดปัญหาในการ
ปฏิบัติงาน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบตัิงาน ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการเงินและ
บญัชี ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมสามญัศึกษา  พ.ศ. 
2539 ทัง้ 4 ด้าน  คือ ด้านบคุลากร ด้านบญัชี ด้าน
ระบบเอกสาร  ด้านการรายงานผล  ไม่ถกูต้อง และเป็น
ปัจจุบนั  ส่งผลกระทบต่อการบริหารของโรงเรียนด้าน
อื่น ๆ   ด้านการท าหลกัฐานการเงินและบญัชี  มีการ
จัดท าหลักฐานการเงินและบัญชีรวมทัง้บัญชีแยก
ประเภทต่าง ๆ เป็นปัจจุบนั การท าหลกัฐานการ
เบิกจ่ายมีความรวดเร็วผู้ รับบริการมีความพึงพอใจ การ
ท าหลกัฐานทางบญัชีมกัมีปัญหาอยู่บ้างในช่วงหลงัสิน้
เดือน ซึ่งเกิดจากการโอนเงินให้ทางโรงเรียนพร้อมกัน
หลาย ๆ ยอดไม่สามารถทราบรายละเอียดแต่ละยอด 
จึงท าให้การลงบัญชีไม่ได้แต่ก็มีการปฏิบัติทุกเดือน
อยา่งสม ่าเสมอ    
 ด้านการรับเงิน ในสว่นที่โรงเรียนรับในประจ าวนั
สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้อยา่งเป็นปัจจบุนั  
 ด้านการจ่ายเงิน มีความคลอ่งตวัสงู เนื่องจากมี
เจ้าหน้าที่ท่ีจ้างมาด าเนินการด้านเอกสาร ผู้ รับบริการมี
ความพงึพอใจ เจ้าหน้าที่การเงินมีภาระ จึงสรุปได้ว่าผล
การเปรียบเทียบระบบงานการเงินและบัญชีของ
โรงเรียน เพื่อทราบประต่างๆ ต้องน ามาพฒันาให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เกิดทกัษะในการปฏิบตัิงาน และ
เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นที่น่าพอใจส าหรับครูอาจารย์ 
และผู้ที่เก่ียวข้องที่ใช้บริการ ซึ่งกลุ่มผู้ ศึกษาค้นคว้า
สามารถปฏิบตัิงานได้ถกูต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบนั
ยิ่งขึน้ 

การอภปิรายผลการวิจัย 
 จากการศกึษาค้นคว้า เร่ืองเปรียบเทียบระบบงาน
การเงินและบญัชีของโรงเรียนเอกชนกรณีศึกษา : ก่อน
และหลงัการประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ.2550  โดยศึกษาแยกเป็น 4 ด้าน  คือ  ด้าน
บุคลากร ด้านบัญชี   ด้านระบบเอกสาร ด้านการ
รายงานผล  

 ด้ านบุคลาก ร  ก่ อนและหลัง ก า รประกาศ
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 พบว่า
โรงเรียนเอกชน กรณีศึกษา ยังมีปัญหาด้านบุคลากร 
คือ ขาดแคลนบคุลากรด้านบญัชี ทัง้นีเ้นื่องจากยงัขาด
งบประมาณในซื อ้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
รวมทัง้การจ้างบคุลากรเพิ่ม 
 ด้านการท าบญัชี ก่อนประกาศพระราชบญัญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 พบว่า ผู้ ปฏิบตัิงานการเงิน
และบัญชี ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 
การจัดท าหลักฐานกรเงินและบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ สิทธิชยั รถา (2547 : 109-116) ซึ่งได้
ท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ เร่ือง การพัฒนาการ
ด าเนินงานการเงินและการบัญชี โรงเรียนเชียงใหม่
ประชานุสรณ์ อ าเภอโพธ์ิชัย จงัหวดัร้อยเอ็ด พบว่า 
ปัญหาก่อนการพฒันาสภาพการด าเนินงานการเงินและ
บญัชีโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เจ้าหน้าที่งาน
การเงินและบญัชีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการงาน
การเงินและบญัชีคอ่นข้างน้อย 
 หลงัประกาศพระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.
2550  พบว่า ผู้ ปฏิบัติงานงานระบบบัญชี มีความรู้
ความเข้าใจในการจดัท าบญัชี และการจดัท าหลกัฐาน
แ ล ะ บัญ ชี ม า ก ขึ ้น ทั ้ง นี ้เ นื่ อ ง จ า ก  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงาน
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ ก าหนดให้โรงเรียนเอกชน ใช้
โปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป GL 47   เพื่อเป็นแนวทาง และ
คูม่ือในการบนัทกึบญัชีของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 ด้านระบบเอกสาร  ก่อนประกาศพระราชบญัญัติ
โรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 พบว่า การโรงเรียนเอกชน 
กรณีศึกษา มีปัญหาด้านการก าหนดแบบฟอร์ม ด้าน
การจัดเก็บเอกสาร ด้านการค้นหาเอกสาร แต่หลัง
ประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550  
พบวา่ปัญหาดงักลา่วหมดไปทัง้นีเ้นื่องจาก มีการจดัท า
แบบฟอร์มขึ น้   เพื่ อใ ห้สะดวกและคล่องตัวของ
ผู้ปฏิบตัิงานอีกทัง้เป็นการสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ลงใน
แบบฟอร์มง่ายต่อการตรวจสอบการจัดเก็บเอกสาร มี



ระบบการจดัเรียงเอกสารตามประเภท เรียงล าดบัเลขที่ 
วนัที่  จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ไว้ในห้องหรือตู้ อย่างเป็น
ระบบเพี่อความสะดวกในการค้นหาและอ้างอิงได้ 
 ด้ า น ก า ร ร า ย ง า น ผ ล    ก่ อ น ป ร ะ ก า ศ
พระราชบญัญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 พบว่าการ
จดัท ารายงาน ไม่เป็นระบบและไม่ทนักบัความต้องการ  
หลังประกาศพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 
2550 พบวา่ มีการรายงานท่ีเป็นระบบและทนัเวลา ทัง้นี ้
เนื่องจาก ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้และเข้าใจในระบบ
การเงินและบญัชีมากขึน้ และแนวปฏิบตัิของส านกังาน
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ ให้ทกุโรงเรียนในระบบจดัท า
บญัชีที่เป็นมาตรฐานเดียวกนั 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 ผลการศกึษาค้นคว้าเปรียบเทียบระบบงาน
การเงินและบญัชีก่อนและหลงัประกาศพระราช 
บญัญตัิโรงเรียนเอกชนพ.ศ.2550  ตามหลกัการวิจยัเชิง
ปฏิบตัิการ เพื่อพฒันาระบบงานการเงินและบญัชีให้มี
ความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน สามารถ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบตัิงานการเงินและบญัชี มี
ข้อเสนอแนะ ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.1 การพฒันาระบบงานการเงินและบญัชี เป็น
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกันไปทุก
ขัน้ตอน ดังนัน้ ผู้ บริหารโรงเรียนควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้หน่วยงานของตนเองได้มีการพัฒนา
ระบบงานการเงินและบัญชีเพื่อให้ระบบงานเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน 
พร้อมที่จะรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก และเอือ้ต่อการบริหารงานด้านอื่น ๆ ของ
หนว่ยงาน 
 1.2 ในการด าเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงาน 
เพื่อให้การปฏิบตัิมีประสิทธิภาพโรงเรียนจะต้องแต่งตัง้

คณะกรรมการก ากับติดตามการปฏิบตัิงาน เพื่อท า
หน้าที่ก ากบัติดตาม จึงท าให้การปฏิบตัิงานตามแผน
เป็นไปตามก าหนและมีความถกูต้อง รวดเร็ว และเป็น
ปัจจบุนั 
 1.3 การพฒันาระบบงานการเงินและบญัชี ควร
พฒันาผู้ปฏิบตัิงานให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทกัษะ
ในการปฏิบัติ งานโดยใช้กลยุท ธ์ในการพัฒนาที่
สอดคล้องกบัความต้องการ 
 1.4 การพฒันาระบบงานการเงินและบญัชี โดยใช้
หลักการวิจัยปฏิบัติการ  ควรเปิดโอกาสให้กลุ่ม
ผู้ เก่ียวข้องกับการศึกษาค้นคว้า ได้มีส่วนร่วมในการ
พฒันาในทุกขัน้ตอน เพื่อร่วมกนัวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางในการแก้ไขปัญหา และพฒันาระบบได้
ตรงตามความต้องการ 
 1.5 ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบคุคลที่สามารถใช้
ภาวะผู้น าบริหารจัดการให้การด าเนินการเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ควรน ารายละเอียดการด าเนินการ
ศึกษาค้นคว้าทัง้หมดเสนอให้ผู้ บริหารทราบก่อนเร่ิม
ด าเนินการ กรณีมีปัญหาอปุสรรคในระหว่างด าเนินการ 
ควรน าเสนอผู้บริหารสถานศึกษาให้ทราบทนัที่ เพื่อขอ
ค าปรึกษาหารือและแนวทางในการแก้ไข ให้บรรลตุาม
เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ 
 1.6 การพฒันาระบบงานการเงินและบญัชี โดยใช้
วิธีการหรือเทคนิคอื่น ๆ เช่นการศึกษาดูงานจาก
สถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จจากการปฏิบัติงาน 
เพื่อให้ผู้ปฏิบตัิงานได้รับประสบการณ์โดยตรง 
 1.7 ขัน้ตอนการบ ารุงดแูลรักษาและการตรวจสอ
ระบบ จะต้องแต่งตัง้ผู้ รับผิดชอบในการนิเทศ ก ากับ
ติดตามและตรวจสอบการใช้ระบบอย่างใกล้ชิด เพื่อให้
การใช้ระบบด าเนินไปอยา่งถกูต้อง รวดเร็ว เป็นปัจจุบนั 
แ ล ะ มี ก า ร พั ฒ น า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง
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