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บทคัดย่อ 

 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและพฒันาระบบฐานขอ้มูลการควบคุมและ

ติดตามงบประมาณ และปรับใช้ระบบควบคุมและติดตามงบประมาณ จากโปรแกรม 

Microsoft SharePoint บนระบบการจดัการความรู้ (KMS) ของวิทยาลยัฯ และการออก

รายงานทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จากการวิจยัพบวา่ ปัญหาเกิดจาก 

วทิยาลยัฯ มีเงินยมืทดรองหมุนเวยีนเพียง 1,000,000 บาท ซ่ึงตอ้งมีการจดัท ากระแสเงินสด

ส าหรับเงินดังกล่าว เพื่อให้ไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งน้ีปัญหาส าคญัในหน่วย

การเงินและบญัชี คือขาดความรู้ความเขา้ใจในระบบการท างาน ขาดการส่ือสารท่ีดี  

เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นตวักลางในการถ่ายทอดกระบวนการท างาน และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

ของบุคลากรในวทิยาลยัฯ และเจา้หนา้ท่ีการเงิน คือระบบการจดัการความรู้ KMS โดยใช ้Microsoft 

SharePoint 2010 รวมทั้งใช ้Microsoft InfoPath และ Microsoft Visio เป็นโปรแกรมในการสร้าง

กระบวนการต่างๆ โดยด าเนินการวิจยัและเก็บรวบรวมขอ้มูล ตามกระบวนการของมาตรฐาน ISO 

12207  
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ผลจากการศึกษาความตอ้งการของบุคลากรของวิทยาลยัฯ ทั้ง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูใ้ช้บริการ 

กลุ่มผูใ้ห้บริการ และกลุ่มผูบ้ริหาร แลว้ ผูว้ิจยัไดส้ร้างระบบการจดัการความรู้ KMS ส าหรับการ

ควบคุมและติดตามงบประมาณ รวมทั้งระบบของขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการเงิน

และบญัชี ระบบท่ีไดช่้วยให้บุคลากรมีความเขา้ใจในระบบการท างานดา้นการเงินและบญัชีมาก

ยิง่ข้ึน ช่วยลดระยะเวลาการท างานของบุคลากร อีกทั้งระบบยงัสามารถน าเสนอรายงานทางการเงิน

ตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริหารและใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงินอยา่งทนัท่วงที 
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ABSTRACT 

 

 The objective of this study is to develop a budget control & tracking database system by 
adopting Microsoft SharePoint’s budget control & tracking system to be used on the college’s 
knowledge management system (KMS) for effective budget report. The college only has an 
advance cash of 1,000,000 Baht which has to be tracked by cash flow report to maintain liquidity. 
However, the main problems are the lack of understanding in the system and the lack of 
communication in the finance and accounting department. 

The tool used as a mean to present the system processes and exchange comments 

between college staffs is KMS. It utilizes Microsoft SharePoint 2010, Microsoft InfoPath, and 

Microsoft Visio to determine the processes and help collect  

research information under ISO 12207 standard.
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We have created a KMS for budget control and tracking, including financial and 

accounting processes, based on the needs of 3 groups of college staffs, which consist of service 

users, service providers, and management staffs. The result shows that college staffs understand 

the financial and accounting system better. The system also helps reduce processing time and 

produces quick and accurate financial report for faster decision making.  

 


