
 

 
 

 
บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฏ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลย ีผูศึ้กษาไดก้ าหนด และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งได ้ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.1.1. แนวคิดเร่ืองบญัชีและงบประมาณ (Accounting and Budgeting) 
  2.1.2. แนวคิดเร่ืองการจดัการขอ้มูล (Data Management) 
  2.1.3 แนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 

 2.1.4 แนวคิดเร่ืองมาตรฐาน ISO (International Standardization and   
  Organization) 
 2.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  2.2.1 งานวจิยัเก่ียวกบัระบบบญัชี และงบประมาณ  

  2.2.2 งานวจิยัเก่ียวกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
  2.2.3 งานวจิยัเก่ียวกบัการจดัการความรู้ 
  2.2.4 งานวจิยัเก่ียวกบัมาตรฐาน ISO 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฏีทีเ่กีย่วข้อง 
2.1.1 แนวคิดเร่ืองบญัชีและงบประมาณ (Accounting and Budgeting) 
แนวคิดเร่ืองบัญชี 
การบัญชี หมายถึง ศิลปะของการเก็บรวบรวม บนัทึก จ าแนก และท าสรุปขอ้มูลอนั

เก่ียวกบัเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตวัเงิน ผลงานขั้นสุดทา้ยของการบญัชี คือ การให้ขอ้มูลทาง
การเงิน ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผูท่ี้สนใจในกิจกรรมของหน่วยงาน 

การบัญชีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี ้(สารานุกรมออนไลน์ วกิิพีเดีย, 2554) 
1. การบัญชีการเงิน (Financial Accounting) หมายถึง การจดัท าบญัชี และรายงานทางการ

เงินของกิจการท่ีจดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป หรือมาตรฐานการบญัชีส าหรับน าเสนอ
ต่อผูใ้ชง้บการเงินท่ีเป็นบุคคลภายนอก กิจการ เช่น นกัลงทุน เจา้หน้ี ลูกหน้ี หน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ เพื่อใชป้ระกอบการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 
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2. การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) หมายถึง การจดัท าขอ้มูลทางการบญัชี และ
รายงานทางการเงินในส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานส าหรับน าเสนอต่อฝ่ายบริหารของหน่วยงาน เพื่อ
ใชป้ระโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ต่อกิจการ การจดัท าขอ้มูลทางการบญัชีบริหารนั้น จดัท าตามความตอ้งการของฝ่ายบริหาร ไม่มี
กฎเกณฑท่ี์ใชบ้งัคบั หรือรูปแบบท่ีแน่นอน 

หลกัการบัญชี มีดังนี ้(ยรรยง ธรรมธชัอารี,2548) 
 หลกัการบัญชี ตอ้งเป็นหลกัการบญัชีท่ีมีมาตรฐานยอมรับกนัทัว่ไป รายงานทางการบญัชีท่ี
จดัท าข้ึนสามารถสะทอ้นภาพของการด าเนินงาน ในช่วงเวลาหน่ึง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีหลกัการใน
การบนัทึกบญัชีมี 2 ระบบคือ ระบบบญัชีเด่ียวและคู่ 
 ระบบบญัชีเด่ียว (Single-Entry System) คือ การบนัทึกรายการทางดา้นเดบิตหรือเครดิต
ของบญัชีเพียงดา้นเดียวหรือบางรายการก็บนัทึกทั้งสองดา้น ไม่ไดบ้นัทึกทางดา้นเดบิตหรือเครดิต
ดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนัทุกรายการ 
 ระบบบญัชีคู่ (Double-Entry System) คือ การบนัทึกรายการทั้งทางดา้นเดบิตหรือเครดิต
ของบญัชีดว้ยจ านวนเงินท่ีเท่ากนัทุกรายการเสมอ จึงช่วยไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการลงบญัชี
และสะดวกต่อการท ารายงานโดยต้องมีการวิเคราะห์ว่ารายการนั้นเป็นรายการประเภทใด จะ
ลงบญัชีอะไรบา้งเป็นเงินเท่าใด ระบบน้ีเป็นท่ียอมรับและใช้กันในปัจจุบนั เน่ืองจากรายการท่ี
เกิดข้ึนมีผลให้ฐานะการเงินขององค์กรเปล่ียนไป โดยใช้สมการบญัชี สินทรัพย ์= หน้ีสิน + ทุน 
ดงันั้น บญัชีประเภทสินทรัพยจ์ะมียอดคงเหลือทางดา้นเดบิต บญัชีประเภทหน้ีสินและส่วนของ
เจา้ของจะมียอดคงเหลือทางดา้นเครดิต  
 รอบระยะเวลาบัญชี หมายถึง การบนัทึกรายการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในงวดเวลาหรือรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด หลงัจากนั้นจะสรุปออกมาว่าในงวดเวลานั้นกิจการมีผลการด าเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินเป็นอยา่งไร โดยงวดบญัชีหรือรอบระยะเวลาบญัชีจะเป็นระยะเวลาเท่าไรก็ได ้แต่
ตอ้งไม่เกิน 1 ปี ดงัเช่น วทิยาลยัฯ มีรอบระยะเวลาบญัชี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กนัยายน ของปีถดัไป 
 การบันทึกรายการอาจจดบันทึกในสมุด หรือมีโปรแกรมส าเร็จรูปเข้ามาช่วยในการ
ประมวลผล ซ่ึงโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีก็มีมากมาย ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของแต่ละองคก์ร 
ท่ีจะเลือกใช ้และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีควบคุมงบประมาณดว้ยระบบงบประมาณ พสัดุ การเงิน 
และบญัชีกองทุน โดยเกณฑ ์พึงรับ-พึงจ่าย ลกัษณะ 3 มิติ หรือท่ีรู้จกัโดยทัว่ไปคือ ระบบบญัชี 3 มิติ 
เพื่อใชใ้นการบนัทึกรายการ และเพื่อการจดัท ารายงานทางการเงิน 
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ระบบบัญชี 3 มิติ หมายถึง ระบบบญัชีท่ีมีการควบคุมงบประมาณ พสัดุ การเงินและบญัชี
กองทุน โดยเกณฑพ์ึงรับ-พึงจ่ายลกัษณะ 3 มิติ งบประมาณจะไดรั้บจดัสรรเป็นโครงการ ซ่ึงจะแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ แผนงาน หน่วยงาน และกองทุน ระบบบญัชี 3 มิติเป็นระบบบญัชีในเชิง
บริหาร ประกอบดว้ย 

1. มิติแผนงาน การท างานของแต่ละหน่วยงานตอ้งมีแผนท่ีชัดเจน และก าหนดไวก่้อน 
ภายในแผนงานอาจมีโครงการ ดงันั้นมิติน้ีจึงมองท่ีประสิทธิผลของแผนงานไดแ้ละ
สามารถควบคุมใหเ้ป็นไปตามแผนได ้

2. มิติหน่วยงาน มีการแยกการท างานของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน ออกจากกนัอย่าง
ชัดเจน เพื่อสะท้อนให้เห็นการท างานของแต่ละหน่วยงานว่าได้ด าเนินการใช้จ่าย
งบประมาณไปเท่าไร และงบประมาณคงเหลือเท่าไร เพื่อเป็นข้อมูลในการบริการ
เบิกจ่ายคร้ังต่อไป 

3. มิติกองทุน เปรียบเทียบเสมือนกองเงินท่ีแยกออกเป็นกองๆ แต่ละกองมีกฎเกณฑ์การ
รับ จ่าย อย่างชัดเจน แสดงถึงการใช้เงินของหน่วยงานใด มีระบบงบประมาณและ
วตัถุประสงคข์องกองทุนท่ีชดัเจน 

  

 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์สิทธ์ิ หรือเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย หมายถึง หลกัเกณฑ์
ทางบญัชีท่ีใช้รับรู้รายการ และเหตุการณ์เม่ือเกิดข้ึน ไม่ใช่รับรู้เม่ือมีการรับ หรือจ่ายเงินสด ซ่ึงท า
ใหร้ายการและเหตุการณ์ต่างๆ ไดรั้บการบนัทึกบญัชีและแสดงในงบการเงินภายในงวดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการเกิดรายการและเหตุการณ์นั้นๆ ระบบบญัชี 3 มิติ สามารถรายงานค่าใชจ่้ายต่อหน่วยผลการ
ด าเนินงาน ตามกิจกรรมซ่ึงจะท าให้สามารถทราบตน้ทุนท่ีแทจ้ริงตาม ภารกิจหลกัขององค์กรได้
และยงัสามารถแสดง ถึงผลของการด าเนินงานซ่ึงจะเป็นเคร่ืองช้ีวดัว่าการบริหารจัดการได้
ด าเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสะท้อนการท างานจริงของหน่วยงานรับรู้สถานะทาง
การเงินท่ีแทจ้ริง และทราบผลการด าเนินงานของหน่วยงานอย่างชดัเจน มีการแยกประเภทของ
รายการทุกรายการท่ีไดด้ าเนินการไป มีการควบคุมทรัพยสิ์นและสินทรัพย ์เพื่อให้ผูบ้ริหารใช้ใน
การวางแผนและตดัสินใจได ้และง่ายในการควบคุมงบประมาณของงานการเงินและบญัชีท่ีสามารถ
แยกรายการไดอ้ยา่งชดัเจน 
 

จุดเด่นของระบบบัญชี 3 มิติ 

 เพื่อการรายงานฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน และงบกระแสเงินสดใหเ้ป็น
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance-based Budgeting) ผลผลิต (Output) 
และผลลพัธ์ (Outcome) 
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 รายงานทางการเงินสามารถมองมิติต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน ตอบสนองความตอ้งการของ
ผูบ้ริหารสูงสุด ในลกัษณะภาพรวมขององคก์ร 

 

  จุดด้อยของระบบบัญชี 3 มิติ 
 รายงานทางการเงินไม่สามารถควบคุมงบประมาณและแยกรายละเอียดย่อย ในลกัษณะ 

ของหลกัสูตร หน่วยงานภายในคณะ และคณะกรรมการต่างๆ ได ้
 รายงานทางการเงิน ตอ้งจดัท าดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel ควบคู่ไปกบัการบนัทึก

รายการในระบบบญัชี 3 มิติ เพื่อเสนอใหก้บัผูบ้ริหารของคณะ ซ่ึงเป็นการท างานท่ีซ ้ าซอ้น 
 

แนวคิดเร่ืองงบประมาณ 
งบประมาณ จะแตกต่างกันออกไปตามกาลเวลาและลักษณะการให้ความหมายของ

นกัวิชาการแต่ละด้าน ซ่ึงมองงบประมาณแต่ละด้านไม่เหมือนกนั เช่น นักเศรษฐศาสตร์ มอง
งบประมาณในลกัษณะของการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุด นกับริหารจะมอง
งบประมาณในลกัษณะของกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โดยบรรลุเป้าหมายของแผนงานท่ีวางไว  ้นกัการเมืองจะมองงบประมาณในลกัษณะของการมุ่งให้
รัฐสภาใชอ้ านาจควบคุมการปฏิบติังานของรัฐบาล 

งบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซ่ึงแสดงออกในรูปตวัเงินแสดงโครงการด าเนินงาน
ทั้งหมดในระยะหน่ึง รวมถึงการกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการและค่าใชจ่้าย ตลอดจน
ทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการสนบัสนุน การด าเนินงานใหบ้รรลุตามแผนน้ียอ่มประกอบดว้ยการท างาน 
3 ขั้นตอน คือ (1) การจดัเตรียม (2) การอนุมติัและ (3) การบริหาร 
 

งบประมาณของวทิยาลยัฯ มี 2 ประเภท คือ   
1. เงินงบประมาณแผ่นดิน  

  คือ งบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรตาม พระราชบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
การเบิกจ่ายเงินจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด ซ่ึงการเบิกจ่ายจ าแนกตาม
งบประมาณ –ผลผลิต –กิจกรรม –ประเภทงบ –หมวดรายจ่าย 

2. เงินงบประมาณรายได้ 
   คือ เงินงบประมาณท่ีไดม้าจากการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ของ
นกัศึกษาทั้งระดบัปริญาตรี และระดบับณัฑิตศึกษา อนัไดแ้ก่ ระดบัปริญญาตรี 3 หลกัสูตร คือ 
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (นานาชาติ) แอนนิเมชนั และการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และระดบับณัฑิตศึกษา 3 หลกัสูตร คือ การจดัการความรู้ ปริญญาโท และปริญญาเอก และ



10 

 

วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ปริญญาโท ซ่ึงทุกหลกัสูตรเป็นหลกัสูตรแบบเหมาจ่าย นอกจากรายไดจ้าก
การเรียนการสอนแล้ว วิทยาลยัฯ ยงัมีงบประมาณจากเงินรายได้การให้บริการวิชาการ จากการ
จดัตั้งศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้อีกดว้ย 
 ปีงบประมาณ หมายความถึง ระยะเวลาตั้งแต่ วนัท่ี 1 ตุลาคม ของปีหน่ึง ถึงวนัท่ี 30 
กนัยายน ของปีถดัไป  และเรียกช่ือปีงบประมาณ ตามปี พ.ศ.ถดัไป  
 ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ไดศึ้กษาขอ้มูลในปีงบประมาณ 2554 หมายถึง ระยะเวลา
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กนัยายน 2554   
  ทั้งน้ีการด าเนินการดา้นการเงินและบญัชีของวิทยาลยัฯ ไดป้ฏิบติัตามกฏเกณฑ์ระเบียบ
ปฏิบติัของมหาวทิยาลยั ซ่ึงไดแ้ก่ การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายตามเกณฑ์สิทธ์ิ หรือเกณฑ์พึงรับ-พึง
จ่าย โดยใชร้ะบบบญัชี 3 มิติ ซ่ึงระบบบญัชีลกัษณะ 3 มิติ ของวทิยาลยัแบ่งเป็น  
 มิติแผนงาน วิทยาลยัฯ มีการจดัสรรงบประมาณในแผนงาน/งาน/โครงการต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบัพนัธกิจของวทิยาลยั ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. แผนงานการเรียนการสอน 
2. แผนงานวิจยั 
3. แผนงานบริการวชิาการแก่สังคม 
4. แผนงานศาสนาศิลปะและวฒันธรรม 
5. แผนงานสนบัสนุนวชิาการ 
6. แผนงานบริหารมหาวทิยาลยั 

 1. แผนงานการเรียนการสอน (Instruction) หมายถึง กลุ่มของงาน กิจกรรมต่าง ๆ ท่ี
ก่อให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้ สติปัญญาและทกัษะในตวัผูเ้รียน ครอบคลุมกิจกรรมการสอน 
กิจกรรมท่ีช่วยอ านวยการสอนใหด้ าเนินไปโดยสะดวกข้ึน เพื่อการช้ีแนะประสบการณ์และเพิ่มพูน
ดา้นการเรียนรู้ของนกัศึกษา การพฒันาทางสังคม รวมทั้งการใหบ้ริการและสวสัดิการนกัศึกษา 
 2. แผนงานวิจัย (Research) หมายถึง กลุ่มของงาน กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
สร้างสรรคค์วามรู้ใหม่ (Creation of New Knowledge) การประยกุตอ์งคค์วามรู้ท่ีสร้างสรรคข้ึ์นใหม่
นั้น ให้สามารถก่อเกิดประโยชน์ต่อการแกไ้ขปัญหาและพฒันาประเทศ (Application of New 
Kknowledge) และรวมถึง กิจกรรมการรวบรวมและเพิ่มพนูองคค์วามรู้ เพื่อพฒันาข้ึนเป็นความรู้ 
ใหม่ดว้ย (Organiztion of New Knowledge)
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 3. แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม (Public Service) หมายถึง กลุ่มของงาน กิจกรรมดา้น
ต่าง ๆ ของการใชค้วามรู้ ความสามารถ ความช านาญของอาจารย ์บุคลากร และทรัพยากรท่ีมีอยูข่อง
มหาวิทยาลยัให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน/ประเทศ ทั้งน้ีเพื่อตอบสนองความตอ้งการของชุมชน/
ประเทศ หรือเพื่อการแกไ้ขปัญหาของชุมชน/ประเทศ 
 4. แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (Religion, Arts and Culture Affairs) หมายถึง 
กลุ่มของงาน กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินไปเพื่อวตัถุประสงคใ์นการอนุรักษ์ ท านุบ ารุงรักษา ส่งเสริม
และเผยแพร่ดา้นศาสนา ศิลปะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมของชุมชน/ประเทศ  
 5. แผนงานสนับสนุนวชิาการ (Academic Support) หมายถึง กลุ่มของงาน-กิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีเป็นการสนบัสนุนโดยตรงต่อแผนงานหลกั แผนงานหน่ึงหรือมากกวา่ของทั้ง 4 แผนงานหลกัท่ี
กล่าวมาคือแผนงานการเรียนการสอน แผนงานวิจยั แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม และแผนงาน
ศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม หมายรวมถึง กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัคลงัความรู้ และวสัดุต าราต่าง ๆ เช่น 
ห้องสมุด กิจกรรมท่ีสนบัสนุนโดยตรงในการสอน การวิจยั เช่น การสนบัสนุนคอมพิวเตอร์ทาง
วชิาการ  
 6. แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย (Institutional Support) หมายถึง กลุ่มของงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีเป็นภาระหนา้ท่ีประจ าวนัในการด าเนินภารกิจอยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุผลขององคก์ร
ตามแผนการท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  

 มิติหน่วยงาน วิทยาลัยฯ มีการควบคุมงบประมาณและควบคุมข้อมูลด้านบัญชี โดย
แบ่งเป็นหน่วยงานยอ่ยๆ ภายใน เพื่อใหท้ราบขอ้มูลการเบิกจ่ายตามหน่วยงาน ดงัต่อไปน้ี 

1. หลกัสูตรแอนนิเมชนั 
2. หลกัสูตรวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ป.ตรี 
3. หลกัสูตรวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ ป.โท 
4. หลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่ ภาคปกติ 
5. หลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่ ภาคพิเศษ 
6. หลกัสูตรการจดัการความรู้ ป.โท 
7. หลกัสูตรการจดัการความรู้ ป.เอก 
8. ส านกัวชิา 
9. หน่วยการเงินการคลงั 
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10. หน่วยพสัดุ 
11. หน่วยนโยบายและแผน 
12. หน่วยประกนัคุณภาพ 
13. หน่วยบริการการศึกษา 
14. หน่วยกิจการนกัศึกษา 
15. หน่วยหอ้งสารสนเทศนวตักรรมและการจดัการความรู้ 
16. หน่วยคอมพิวเตอร์ 
17. หน่วยอาคารสถานท่ี 
18. หน่วยบริหารทัว่ไป 
19. คณะกรรมการดา้นการพฒันาคุณภาพนกัการศึกษา 
20. คณะกรรมการดา้นการพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
21. คณะกรรมการดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์
22. คณะกรรมการดา้นการส่งเสริมการวิจยัและวเิทศสัมพนัธ์ 
23. คณะกรรมการดา้นการท านุบ ารุงศิลปะ วฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
24. คณะกรรมการดา้นการบริการวชิาการแก่ชุมชน 
25. คณะกรรมการดา้นการประชาสัมพนัธ์ 
26. คณะกรรมการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  

  

 มิติกองทุน จากการท่ีวิทยาลยัฯ มีพนัธกิจหลายประการ การบริหารเงินทุนของวิทยาลยัฯ 
จึงควรจดัแบ่งออกเป็นกองทุน ดงันั้นระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัการด าเนินงานของวิทยาลยัฯ จึง
ควรใชร้ะบบ บญัชีกองทุน ซ่ึงผลการด าเนินงานตามระบบบญัชีกองทุนจะสะทอ้นถึงประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลในการด าเนินงานในรอบระยะเวลาท่ีผ่านมาได้เป็นอย่างดี และสามารถ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัคณะอ่ืน ๆ ไดอี้กดว้ย  
 ในระบบบญัชีกองทุน จะมีการก าหนดกองทุนต่าง ๆ ข้ึนตามวตัถุประสงคข์องกองทุนอยา่ง
ชดัเจน การตั้งกองทุนตอ้งเป็นไปตามความจ าเป็นและเหมาะสม การตั้งกองทุนมากเกินไปจะท าให้
การบริหารการเงินและบญัชีไม่มีความคล่องตวั มีความยดืหยุน่ทางการเงินนอ้ยลง  
  

ระบบบัญชีกองทุนของวทิยาลยัฯ ประกอบด้วยกองทุนดังนี ้ 
 (1) กองทุนทัว่ไป หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในดา้น
บริหารทัว่ไป  
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  (2) กองทุนเพื่อการศึกษา หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการด าเนินการเพื่อให้การศึกษาหลกัสูตร
 (3) กองทุนวจิยั หมายถึง กองทุนท่ีใชท้  าการวจิยัคน้ควา้เพื่อแสวงหา ความรู้ ความกา้วหนา้
ทางวชิาการ  
 (4) กองทุนบริการวชิาการ หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการจดัประชุมวิชาการ สัมมนาวิชาการ 
จดัการอบรมระยะสั้น ระยะยาว ใหบ้ริการวชิาการ ดา้นต่าง ๆ แก่ชุมชน  
 (5) กองทุนท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการ ด าเนินการฟ้ืนฟู 
อนุรักษ ์เผยแพร่ และส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรม   
 (6) กองทุนทรัพยสิ์นถาวร หมายถึง กองทุนท่ีใชใ้นการจดัซ้ือซ่อมแซม บ ารุงรักษา และ
ทดแทนทรัพยสิ์นถาวร รวมถึงมูลค่าทรัพยสิ์นถาวร ทุกชนิดท่ีใชใ้นการด าเนินงาน  
 (7) กองทุนส ารอง หมายถึง กองทุนท่ีใชจ่้ายในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ไดค้าดการณ์ไว ้
แต่ตอ้งด าเนินการดว้ยความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 
 การวางแผนงบประมาณ 
 ในแต่ละปี วิทยาลัยฯ ต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณ เพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานดา้นต่างๆ ของวทิยาลยัฯ ในการจดัท าแผนงบประมาณจะค านึงถึงผลลพัธ์ของหน่วยงาน
เป็นส าคญั การวางแผนงบประมาณของวทิยาลยัฯ ประกอบดว้ย 3 แผนหลกัดงัน้ี ไดแ้ก่  

1) แผนประมาณการรายได้ เช่น รายไดจ้ากการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การ
ใหค้  าปรึกษาทางวชิาการ การวจิยั และอ่ืนๆ 

2) แผนกรอบรายจ่าย วทิยาลยัฯ จะวางแผนงบประมาณรายจ่าย เช่น 
 งบบุคลากร ไดแ้ก่ เงินเดือนและค่าจา้ง  
 งบด าเนินงาน ไดแ้ก่  

- ค่าตอบแทนของบุคคลากร  
- ค่าวสัดุ ท่ีใชใ้นการเรียนการสอน การวจิยั  
- ค่าใชส้อยไดแ้ก่ ส่วนท่ีใช้ในการซ่อมแซม การจา้งต่างๆ เช่น ท า

ความสะอาด ค่ารักษาความปลอดภยั เป็นตน้ 
- ค่าสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ ค่าน ้าประปา ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
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 งบลงทุน วิทยาลยัฯ วางแผนโดยน ารายการครุภณัฑ์/ ส่ิงก่อสร้างท่ีผกูพนั และ
รายการท่ีเป็นความตอ้งการของหลกัสูตร/ หน่วยงานในการทดแทนของเดิม 
การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน 

 งบเงินอุดหนุน ไดแ้ก่ เงินอุดหนุนทัว่ไป และอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น โครงการ
สวสัดิการส าหรับบุคลากร เป็นตน้  

 รายจ่ายอืน่ๆ 
 

3) แผนผลผลติ วทิยาลยัฯ จะวางแผนผลผลิตดา้นการเรียนการสอน เช่น จ านวนหลกัสูตร 
จ านวนนกัศึกษาทั้งในปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวนการให้บริการวิชาการ การอบรมความรู้
สู่ประชาชน ผลผลิตดา้นการวิจยั เช่น จ านวนโครงการวิจยัใหม่ จ านวนโครงการท่ีก าลงัด าเนินการและ
โครงการวจิยัท่ีด าเนินการเสร็จ 
 ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบับญัชีและงบประมาณเขา้มาเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ก็เพื่อใชห้ลกัการ
และแนวคิดดงักล่าวในการวางรูปแบบของการออกแบบระบบการจดัการความรู้ของงานการเงินและ
บญัชี เพื่อใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั มีความสอดคลอ้งกบัระบบเดิม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ท างานใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนไป 

4) แผนผลผลติ วทิยาลยัฯ จะวางแผนผลผลิตดา้นการเรียนการสอน เช่น จ านวนหลกัสูตร 
จ านวนนกัศึกษาทั้งในปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวนการให้บริการวิชาการ การอบรมความรู้
สู่ประชาชน ผลผลิตดา้นการวิจยั เช่น จ านวนโครงการวิจยัใหม่ จ านวนโครงการท่ีก าลงัด าเนินการและ
โครงการวจิยัท่ีด าเนินการเสร็จ 
 ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบับญัชีและงบประมาณเขา้มาเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ก็เพื่อใชห้ลกัการ
และแนวคิดดงักล่าวในการวางรูปแบบของการออกแบบระบบการจดัการความรู้ของงานการเงินและ
บญัชี เพื่อใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนั มีความสอดคลอ้งกบัระบบเดิม และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ท างานใหดี้ยิง่ๆ ข้ึนไป 
 

2.1.2 การจัดการข้อมูล (Data Management) 
การจดัการฐานขอ้มูล คือ การจดัการขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพ ฐานขอ้มูล (Database) ท่ีบรรจุอยู่

ในระบบจดัการฐานขอ้มูล คือ การใชข้อ้มูลและโครงสร้างขอ้มูลร่วมกนั (Shared and Integrated Data) 
ระหว่างระบบงานย่อยต่างๆ ท่ีใช้คอมพิวเตอร์ช่วยงาน (ปราลี มณีรัตน์ ,2552) ซ่ึงหมายถึงการรวบรวม
ขอ้มูลจากกลุ่มต่างๆ ดงัน้ี 
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(1) ขอ้มูลของผูใ้ช ้(End User Data) 
 (2) เมตา้ดาตา้ (Metadata) คือ ขอ้มูลท่ีรวบรวมเพื่ออธิบายขอ้มูลต่างๆ ในฐานขอ้มูล โดยจะ
จดัเก็บรายละเอียดคุณสมบติัของขอ้มูล และกลุ่มของความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัภายในฐานขอ้มูล 
โดยความเป็นจริงแล้วฐานขอ้มูล จะมีตวัช่วยในการบริหารการจดัการฐานขอ้มูล เรียกว่า ระบบ
จดัการฐานขอ้มูล  

ระบบจดัการฐานขอ้มูลจะท าหนา้ท่ีรวบรวมโปรแกรมในการจดัการโครงสร้างฐานขอ้มูล 
และควบคุมการใชง้านขอ้มูลท่ีถูกเก็บในฐานขอ้มูล ระบบจดัการฐานขอ้มูลจะช่วยสนบัสนุนในการ
ใชข้อ้มูลร่วมกนับนฐานขอ้มูลเดียวกนัจากหลายๆ แอพพลิเคชัน่ หรือผูใ้ชห้ลายๆ คน 

 

 
รูป 2.1 ตวัอยา่งการติดต่อระหวา่งฐานขอ้มูลระหวา่งผูใ้ชก้บัฐานขอ้มูล 

ท่ีมา : Peter Rob; Carlos Coronel.(2002). Database Systems : Design, Implementation, and 
Management.p.8.  
คุณสมบัติของข้อมูลทีด่ีไว้ดังต่อไปนี ้(ณฎัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และไพบูลย ์เกียรติโกมล ,2545) 
 (1) ถูกต้อง (Accurate) ขอ้มูลท่ีดีจะตอ้งมีความถูกตอ้งและปราศจากความคลาดเคล่ือนโดย
ท่ีความถูกตอ้งจะตอ้งช่วยส่งเสริมใหส้ารสนเทศท่ีไดม้าเกิดความน่าเช่ือถือมากข้ึน แต่ถา้ขอ้มูลท่ีถูก
ป้อนเข้าไปในระบบสารสนเทศเกิดความผิดพลาดอาจจะส่งผลให้สารสนเทศท่ีได้รับมีความ
ผดิพลาดหรือไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
 (2) ทันเวลา (Timeliness) ขอ้มูลจะตอ้งทนัต่อเหตุการณ์และไม่ลา้สมยั ความลา้สมยัของ
ขอ้มูลท าใหส้ารสนเทศท่ีไดมี้ประโยชน์ต่อผูใ้ชน้อ้ยลง หรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการใชง้านเลย 
 (3) สอดคล้องกับงาน (Relevance) สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารตอ้งไดม้าจาก
การประมวลของขอ้มูลท่ีมีสาระตรงกนั หรือสัมพนัธ์กบัปัญหาของงาน ขอ้มูลท่ีมี มีความสัมพนัธ์
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กบังานถึงแมจ้ะเป็นขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และทนัต่อเหตุการณ์ แต่ก็จดัวา่ไม่มีคุณภาพ
เน่ืองจากไม่สามารถน าไปประกอบการตดัสินใจหรือไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของงาน 
 (4) สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) ขอ้มูลบางประเภทอาจมาจากแหล่งขอ้มูลท่ีซบัซ้อนและ
หลากหลายทั้งจากภายในและภายนอก ซ่ึงผูใ้ชต้อ้งท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือได้
ของสารสนเทศก่อนการน ามาใชง้าน  

 ผูศึ้กษาได้ศึกษาระบบการจัดการฐานข้อมูลจากการสอบถามและสัมภาษณ์ คณะใน
มหาวิทยาลยั ไดแ้ก่ คณะมนุษยศาสตร์ และบริหารธุรกิจ ซ่ึงทั้งสองคณะเป็นคณะท่ีมีการจดัการ
ฐานขอ้มูลทางการเงินเป็นอยา่งดี มีระบบการควบคุมและติดตามงบประมาณท่ีดี โดยไดอ้อกแบบ
ระบบข้ึนมาใหม่ เพื่อให้รองรับกบัความตอ้งการของผูบ้ริหารของคณะ ซ่ึงขอ้มูลจากระบบบญัชี 3 
มิติ ไม่สามารถได้ผลลพัธ์ ดงัท่ีตอ้งการได้  ผูศึ้กษาได้น าตวัอย่างของทั้งสองคณะ มาเป็น Base 
Practicec และน ามาเปรียบเทียบกบัการด าเนินงานของงานการเงินและบญัชีของวิทยาลยัฯ พบว่า 
การท างานของงานการเงินและบญัชี ของวิทยาลยัฯ ยงัขาดการระบบการจดัการฐานขอ้มูลท่ีดี ใน
เร่ืองเก่ียวกบัการควบคุมงบประมาณ ขอ้มูลจะอยูก่ระจดักระจายในแต่ละหลกัสูตร หน่วยงาน และ
คณะกรรมการ ท าใหก้ารเรียกใช ้หรือสืบคน้ขอ้มูลท าไดย้าก และตอ้งใชเ้วลานาน  

 ดงันั้น การจดัการฐานข้อมูล จะช่วยให้ข้อมูลทางการเงิน ท่ีอยู่อย่างกระจดักระจาย มา
รวมกนัอยูใ่นระบบเดียวกนั บนระบบการจดัความรู้ (KMS) งานการเงินและบญัชี โดยใช ้Microsoft 
SharePoint 2010 เขา้มาช่วยให้การจดัการฐานขอ้มูลเป็นรูปธรรม ผูใ้ช้สามารถน าขอ้มูลไปใช้
ประโยชน์ไดใ้นหลายๆ หน่วยงาน และจะลดความซ ้ าซอ้นของการท างานไดอี้กดว้ย 

2.1.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
การจดัการความรู้ มีความเช่ือมโยงกบัการจดัการฐานขอ้มูล คือ การเปล่ียนรูปแบบของ

ขอ้มูล เป็น ขอ้มูลข่าวสาร ตามกระบวนการของการจดัการความรู้ ดงัจะกล่าวต่อไป  
 (พรธิดา วิเชียรปัญญา, 2547) กล่าววา่ การจดัการความรู้ (Knowledge Management) เป็น
ทั้งศาสตร์ และศิลป์ของกระบวนการเชิงระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประมวลขอ้มูล สารสนเทศ 
ความคิดการกระท า ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม และ
จดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ีองค์กร
จดัเตรียมไว ้ เพื่อน าความรู้ท่ีมีอยูไ่ปประยุกตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปัน และ
ถ่ายโอนความรู้ และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยูจ่ะแพร่กระจาย และไหลเวียนทัว่ทั้งองคก์รอยา่งสมดุล 
รวมทั้งเป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันาผลผลิต และองคก์ร 
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ปัจจุบนั พบวา่องคก์รตอ้งสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆ กบัการท่ีบุคลากรลาออกหรือ
เกษียณอายรุาชการ อนัส่งผลกระทบต่อการด าเนินการขององคก์ร ดงันั้น การจดัการความรู้
จึงสัมพนัธ์กบัเร่ือง องคก์รแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) หากองคก์รจะพฒันา
ตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตอ้งจดัการความรู้ภายในองค์กรให้เป็นระบบเพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ นับได้ว่าความรู้เป็นเคร่ืองมือท่ีท าให้การด าเนินการ
ต่างๆ ขององคก์รเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและรวดเร็ว และจ าเป็นตอ้งมีกระบวนการจดัการ
ความรู้ การส ารวจและวางแผนความรู้ การพฒันาความรู้ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้
เพื่อใหค้วามรู้ในองคก์รสามารถช่วยใหก้ารด าเนินการต่างๆ ขององคก์รเป็นไปอยา่งราบร่ืน
และมีประสิทธิภาพ  
หน่วยการเงินและบญัชี วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ไดใ้ห้ความส าคญัท่ีน าระบบการจดัการ
ความรู้ มาช่วยด าเนินงานภายในองคก์ร เพื่อใหไ้ดผ้ลการด าเนินงานท่ีตรงกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้และ
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

การจัดการความรู้ คือ การบริหารจดัการองค์กร โดยการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีอยู่ในตวั
บุคคล ความรู้จากประสบการณ์การท างาน หรือเอกสาร มาพฒันาเป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองคก์ร
สามารถเขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ส่งผล
ใหอ้งคก์รมีความสามารถในการแข่งขนั และเพื่อการด ารงอยูข่ององคก์รและชีวติและครอบครัว 

ประเภทของความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท  
(1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ พรสวรรค์

หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในส่ิงต่างๆ เป็นความรู้ท่ีไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลกัษณ์อกัษรไดโ้ดยง่าย เช่น ทกัษะในการท างาน งานฝีมือ หรือ
การคิดเชิงวเิคราะห์  
 (2) ความรู้ทีชั่ดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีสามารถรวบรวม ถ่ายทอดได ้โดย
ผา่นวธีิต่าง ๆ เช่น การบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ  
 นอกจากนั้นยงัมีการแบ่งประเภทของความรู้ออกเป็นลกัษณะต่างๆ เพิ่มเติมได ้ดงัน้ี 
 (1) ความรู้ที่เกิดจากวัฒนธรรม (Culture Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเกิดจากศรัทธาหรือ
ความเช่ือท่ีท าให้กลายเป็นความจริง ซ่ึงจะข้ึนอยู่กบัประสบการณ์ และการเฝ้าสังเกต และการ
สะทอ้นผลกลบัของตวัความรู้ และของสภาพแวดลอ้ม องคก์ารท่ีพฒันามาเป็นระยะเวลายาวนานท่ี
ต่อเน่ืองกันอย่างยาวนาน จะพฒันาความเช่ือร่วมกันในเร่ืองท่ีเก่ียวกับธรรมชาติของธุรกิจ
ความสามารถหลกัขององคก์รการตลาด และคู่แข่งขนั 
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 (2) ความรู้ทีแ่ฝงอยู่ในองค์การ (Embedded Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นวธีิการท างาน 
คู่มือการท างาน วฒันธรรมองคก์าร กฎระเบียบ กระบวนการผลิต เป็นตน้ 
 จากการศึกษาผูศึ้กษามีความเห็นวา่ ถึงแมว้า่จะสามารถแบ่งประเภทความรู้ไดห้ลากหลาย
ลกัษณะเช่น ความรู้ท่ีเกิดจากวฒันธรรม หรือความรู้ท่ีแฝงอยูใ่นองคก์ร แต่การแบ่งประเภทลกัษณะ
น้ี จะเป็นการแบ่งเพื่อน าไปใช้เพื่อการจดักลุ่มหมวดหมู่ของความรู้ในส่วนของระบบงานเพื่อให้
เขา้ใจง่ายมากกวา่ แต่หากพิจารณาถึงแนวคิดของการจดัการความรู้แลว้ จะเป็นแนวคิดการจดัการ
ความรู้ 2 ประเภท คือความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) และความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) 
เท่านั้น คือเป็นการเปล่ียนความรู้ (Transferring) ทั้งความรู้โดยนยั และความรู้ แบบชดัแจง้ ให้
ออกมาเป็นความรู้ในลกัษณะเป็น ความรู้ชดัแจง้ ท่ีเป็นขอ้มูล (Data) เพื่อท่ีจะสามารถน ามาเก็บใน
ลกัษณะของฐานขอ้มูล (Database) จดัหมวดหมู่ความสัมพนัธ์จนกลายเป็นลกัษณะของ ขอ้มูล
ข่าวสาร (Information) และสามารถเผยแพร่ให้ ผูท่ี้สนใจหรือเก่ียวขอ้งไดส้ามารถเขา้ไปศึกษา
เรียนรู้เพิ่มเติมต่อยอดองคค์วามรู้ (Context Independent) เกิดเป็น ความรู้(Knowledge) ซ่ึงเม่ือไดน้ า
ความรู้นั้นไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์หรือสามารถน าไปประยุกตใ์ชจ้นเกิดเป็นองคค์วามรู้ใหม่ ก็จะท า
ให้เกิด ปัญญา (Wisdom) ในท่ีสุดซ่ึงผูท่ี้มีองคค์วามรู้ท่ีใหม่กวา่ ก็จะไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีตนเองมีนั้น
ถ่ายทอดหรือแบ่งปัน (Sharing) โดยการเขา้ไปบนัทึกไวใ้นฐานขอ้มูลในฐานะของผูมี้ความรู้  และ
กลายเป็นขอ้มูลใหม่ให้ผูอ่ื้นได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป โดยกระบวนการทั้งหมดระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) ในยุคปัจจุบนัจะมีบทบาทอยา่งมากโดยเฉพาะอยา่งยิ่งหาก
ได้รับการออกแบบมาอย่างเหมาะสม โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถเขียนออกมาได้เป็น
แผนภาพดงัน้ี 

 
รูป 2.2 การเปล่ียนจากขอ้มูลประเภทตวัหนงัสือไปสู่ปัญญาท่ีอยูใ่นตวับุคคล
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 จากการศึกษาแนวคิดเร่ืองการจดัการความรู้ ท าให้เรามองเห็นภาพรวมของการจดัการ
ความรู้ไดช้ดัข้ึน และท าให้เราสามารถแยกแยะไดช้ดัเจนวา่การจดัการความรู้นั้น ไม่ใช่แค่การเก็บ
ไฟล์เอกสารลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่ตอ้งมีระบบการแบ่งปัน และปรับปรุงได ้ จากการศึกษา
เอกสารต าราดา้นการจดัการความรู้ พบวา่นกัวิชาการ มีหลกัขั้นตอนการจดัการความรู้ท่ีเหมือนกนั 
อาจต่างกนัเพียงค าศพัทท่ี์ใช ้ ผูศึ้กษาขอยก หลกัขั้นตอนของกระบวนการจดัการความรู้ของ บุญดี 
บุญญากิจ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2547) ของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซ่ึงไดศึ้กษากรอบ
ความคิดของการจัดการความรู้  และสรุปเป็นขั้นตอนหลักของกระบวนการจัดการความรู้ 
ประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ดงัน้ีคือ 
 (1) การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification) คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และ
ผูรู้้ท่ีสอดรับกบันโยบาย ขอบเขตและเป้าหมายขององคก์ร  
 (2) การสร้าง และแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) คือ การรวบรวม
ความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรองความรู้ท่ีไม่ใชอ้อกจากแหล่งรวบรวม  
 (3) การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ (Knowledge Organization)  คือ การวิเคราะห์และคดัแยก
ความรู้เป็นกลุ่มประเด็นใหง่้ายต่อการเขา้ถึงอยา่งมีขั้นตอน 
 (4) การประมวล และกลัน่กรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) คือ การ
ปรับปรุงใหค้วามรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่ซ ้ าซอ้น มีความสมบูรณ์ มีความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ 
 (5) การเขา้ถึงความรู้ (Knowledge Access) คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ท่ีสามารถเขา้ถึงได้
ทุกท่ีทุกเวลา 
 (6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Sharing) คือ การน าความรู้เขา้สู่เวที
แลกเปล่ียนท่ีมีฐานความรู้หรือฐานขอ้มูลรองรับใหง่้ายต่อการเขา้ถึงและสืบคน้ 
 (7) การเรียนรู้ (Learning) คือ การใชค้วามรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน เป็นวงจรความรู้ท่ีมีการ
เรียนรู้และพฒันาใหเ้กิดประสบการณ์ใหม่อยูเ่สมอ 
 ขั้นตอนหลกัของกระบวนการจดัการความรู้ ทั้ง 7 ขั้นตอน สามารถเขียนเป็นแผนภาพได ้
ดงัน้ี 
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รูป 2.3 กระบวนการจดัการความรู้ 

 วตัถุประสงคท่ี์ส าคญัท่ีสุดในการจดัการความรู้ คือ การเรียนรู้ของบุคลากร และน าความรู้
นั้นไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจแก้ไขปัญหา และปรับปรุงองค์กร ดงันั้นขั้นตอนน้ีจึงมี
ความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะถึงแมอ้งคก์รจะมีวิธีในการก าหนด รวบรวม คดัเลือก ถ่ายทอด และ
แบ่งปันความรู้ท่ีดีเพียงใดก็ตาม หากบุคคลไม่ไดเ้รียนรู้ และน าไปใชป้ระโยชน์ก็เป็นการสูญเปล่า
ของเวลา และทรัพยากรท่ีใช ้ดงัค ากล่าวของ Peter Senge ท่ีวา่ “ความรู้คือความสามารถในการท า
อะไรก็ตามอยา่งมีประสิทธิผล (Knowledge is the Capacity for Effective Actions)” องคก์รจะตอ้ง
กระตุน้ และสร้างบรรยากาศท่ีท าใหบุ้คลากรทุกคนกลา้คิด กลา้ท า กลา้ลองผิดลองถูก โดยผูบ้ริหาร
จะตอ้งยอมรับผลลพัธ์ท่ีจะออกมาไม่วา่จะเป็นความส าเร็จหรือลม้เหลว เพราะกระบวนการเรียนรู้
มิไดข้ึ้นอยู่กบัผลลพัธ์ แต่มาจากประสบการณ์ท่ีไดรั้บในการลองน าความรู้ท่ีไดม้าฝึกปฏิบติั หาก
ลม้เหลวก็ไม่ท าผดิซ ้ าสองอีก อยา่งไรก็ตามการเรียนรู้ท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะตอ้งสอดคลอ้งกบัทิศทาง
และค่านิยมขององคก์รดว้ยการเรียนรู้ของบุคลากรจะท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ข้ึนมากมายซ่ึงจะไป
เพิ่มพนูองคค์วามรู้ท่ีมีอยูแ่ลว้ใหม้ากข้ึนเร่ือยๆ ความรู้เหล่าน้ีก็จะถูกน าไปใชเ้พื่อสร้างความรู้ใหม่ๆ 

อีกเป็นวงจรท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดท่ีเรียกวา่ “วงจรการเรียนรู้” 
 จากการสังเกตการณ์เบ้ืองต้น ส่ิงท่ีพบในการท างานของหน่วยการเงินและบญัชี ของ
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี คือ บุคลากรขาดการกระบวนการเรียนรู้ในระบบการท างาน จึง
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาบุคลากรให้มีความสามารถในการคิด  และท างานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหก้บัองคก์ร การคิดอยา่งเป็นระบบเป็นส่วนหน่ึงของวินยั 5 ประการ ตามแนวคิดใน
การพฒันาองคก์รของการเรียนรู้ของ Dr.Peter Senge (ผูเ้ขียนเร่ือง The Fifth Discipline : The Art  
and Practice of the Learning Organization) ซ่ึงไดแ้ก่
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  1.รูปแบบความคิด/จิตใจ (Mental Model) 
 2.ความเช่ียวชาญเฉพาะบุคคล (Personal Mastery) 
 3.การสร้างวสิัยทศัน์ร่วมกนั (Sshared Vision) 
 4.การเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งเป็นทีม (Team Learning) 
 5.การคิดอยา่งเป็นระบบ (System Thinking) 
  

 การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เป็นวินยัขอ้ท่ีมีความส าคญัสูงสุด ท่ีมีผลอยา่ง
มากในการสร้างความส าเร็จของระดบับุคคล ท่ีส่งผลถึงความส าเร็จขององคก์ร เป็นเป้าหมาย ของ
การพฒันาความเป็นเลิศของบุคคล (Personal Mastery) โดยเฉพาะผูน้ าขององคก์ร เพื่อใชท้กัษะ
ความคิดเชิงระบบ มาใชใ้นการวิเคราะห์ วางแผน รวมไปถึงการแกปั้ญหา ท่ีซบัซ้อนขององคก์รได้
อยา่งไดผ้ล 
 การคิดอย่างเป็นระบบ ไดแ้ก่ ความสามารถในการเขา้ใจในเหตุปัจจยัท่ีมาของผลลพัธ์ท่ี
เห็นไดอ้ย่างลึกซ้ึง และยงัสามารถ วิเคราะห์เชิงซ้อน ไดอ้ย่างเป็นระบบ อีกทั้งสามารถคาดการณ์
ผลลพัธ์ไดล่้วงหนา้และแม่นย  า รวมทั้งมองเห็นผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนได ้น าไปสู่การแกปั้ญหาได้
อย่างราบร่ืน รวมถึงวางแผนป้องกนัเอาไวไ้ด ้ ผูท่ี้มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ จะใช้
ความคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) ในการมองเหตุการณ์ทุกเร่ือง ร่วมกบัอาศยัขอ้มูลท่ีมีอยู่
น าเขา้มาวิเคราะห์หาผลลพัธ์ในอนาคตไดไ้ม่ยาก ดงันั้น ผูน้  าทุกระดบัจ าเป็นตอ้งมีคุณสมบติัขอ้น้ี
เป็นความสามารถ จึงจะสามารถน าองค์กรไปสู่การเรียนรู้ (Organizational Learning) และสร้าง
ความส าเร็จให้เกิดข้ึนได ้การคิดอยา่งเป็นระบบไม่ใช่แค่เป็นการสร้างให้บุคคลหรือทีมงานมีความ
เขา้ใจถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงต่างๆ ซ่ึงเป็นการมองภาพรวมเท่านั้น ยงัจะช่วยขจดัปัญหาความ 
ซบัซอ้นของการท างานไดอี้กดว้ย ในงานวิจยัน้ี ไดน้ าการคิดอยา่งเป็นระบบเขา้มาช่วยในการแกไ้ข
ปัญหา ดงัจะเห็นในแผนภาพดงัต่อไปน้ี 



22 

 

 

 

 
 

รูป 2.4 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ของระบบการท างานในองคก์ร 

 อีกหน่ึงเคร่ืองมือ ท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีคือ การใช้วิธีการวิศวกรรมความรู้ 
Common KADS ในการจบัความรู้ผูเ้ช่ียวชาญในงานดา้นการเงินและบญัชี จากภายนอกและภายใน
วิทยาลัยฯ เพื่อน าความรู้ท่ีได้ มาเปรียบเทียบกับขั้นตอนวิธีการท่ีท าอยู่ในปัจจุบนั รวมทั้งเป็น
แนวทางไปสู่การปฏิบติังานท่ีดีกวา่ ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาท่ีประสบอยู ่

 วศิวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) 
(ณพศิษฏ์ จกัรพิทกัษ ์,2552) อธิบายวา่ การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้วิธีการวิศวกรรมความรู้ 

Common KADS วิศวกรรมความรู้เป็นสาขาหน่ึงของวิชาการปัญญาประดิษฐ์  (Artificial 
Intelligence) ซ่ึงเป็นวิชาท่ีว่าด้วยการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้ท างานโดยมีพฤติกรรมเหมือน
มนุษย ์ หรือกลุ่มมนุษย ์ (Human-Like) ตามลกัษณะแบบจ าลองความคิดหรือความรู้ของมนุษยใ์น
การแกปั้ญหา ตดัสินใจ และเรียนรู้ จากความรู้ท่ีสะสมในตวับุคคล (Tacit Knowledge) และความรู้
ชดัแจง้ท่ีสามารถคน้หาได้จากเอกสาร (Explicit Knowledge) น ามาสร้างให้เกิดการเปล่ียนถ่าย
ระหวา่งความรู้ทั้งสองดา้นเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่อยา่งเป็นระบบ และน าไปใชไ้ดอ้ยา่งสะดวกดว้ย
ระบบสารสนเทศ ส าหรับผูบ้ริหารในการตดัสินใจ และในการแกปั้ญหาหรือในการท างานของ 
ผูป้ฏิบติังาน ดงัแสดงในรูป



23 

 

 

รูป 2.5 แผนภาพสรุปประเภทความรู้ คือความรู้ท่ีสะสมอยูใ่นตวับุคคล Tacit Knowledge และ
ความรู้ชดัแจง้ Explicit Knowledge 
 
 โดยมีกระบวนการมาตรฐานของ Common KADS: Knowledge Analysis and Data 
Structuring ซ่ึงประกอบด้วย วิธีการจบัความรู้ (Knowledge Capture) การวิเคราะห์ความรู้ 
(Knowledge Analysis) การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) และ การน าความรู้ไปใช้ 
(Knowledge Utilization) ดงัท่ีแสดงในรูป  

 
รูป 2.6 แผนภาพสรุปการใช้ วิธีการ Common KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring
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 เป็นวิธีการวิศวกรรมความรู้วิธีหน่ึงท่ีเนน้การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ความรู้ มีวิธีคิด
ส าคญัคือการสมมุติแบบจ าลองความรู้ (Knowledge Model) ในการแกปั้ญหา เป็น 3 ระดบั  
 (1) ระดับงาน (Task Level) คือความรู้เก่ียวกบัเป้าหมาย ของงานต่างๆ 
 (2) ระดับคิด (Inference Level) คือความรู้ในขั้นตอนของการคิด โดย Common KADS: 
Knowledge Analysis and Data Structuring ให้ Template ส าหรับโครงสร้างในการคิดท่ีตอ้งใช้
ความรู้สูงมาก (Knowledge Intensive) สามารถประยุกตใ์ชใ้นการจดัท าวาระการสัมภาษณ์การจบั
ความรู้ ช่วยในการวเิคราะห์เป็นความหมายส าคญั (Semantic Annotation) ในการวิเคราะห์ และการ
สังเคราะห์แบบจ าลองความรู้ 
 (3) ระดับปัญหา (Domain Level) คือความรู้เก่ียวกบัส่ิงท่ีคิดเฉพาะปัญหานั้นๆ หลกัการท่ี
เป็นเหตุผลและความสัมพนัธ์ระหวา่งเหตุและผลท่ีใชใ้นการท างานแกปั้ญหาและตดัสินใจ 

 (ยืน ภู่วรวรรณ ,2550) อธิบายวา่ Knowledge Management เกิดข้ึนโดยให้ความส าคญักบั
คน ถึงแมว้า่องค์กรจะบนัทึกขอ้มูลจ านวนมากไวก้บัระบบคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือถือไดแ้ลว้ แต่ก็ยงัมี
ขอ้มูลอีกเป็นจ านวนมากซ่ึงอยูก่บัตวัคน ถา้เกิดวา่ขอ้มูลท่ีส าคญัอยูก่บัคนเพียงคนเดียว แลว้คนนั้น
ลาออกไป องคก์รก็จะเกิดปัญหาข้ึนทนัที ดงันั้นจึงตอ้งมีวิธีการน าขอ้มูลท่ีอยูก่บัคน ซ่ึงเราเรียกกนั
วา่ความรู้ มาเก็บไวก้บัระบบขององคก์ร เพื่อให้ทั้งองคก์รสามารถด าเนินงานต่อไปไดโ้ดยไม่ตอ้ง
พึ่งพาคนเพียงคนเดียว นอกจากน้ีแล้ว ยงัตอ้งมีวิธีโน้มน้าวหรือกระตุน้ให้คนสามารถแบ่งปัน
ความรู้หรือท่ีเรียกวา่ Knowledge Sharing ใหก้บัผูอ่ื้นไดง่้ายดว้ย 

  การวจิยัเร่ืองระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี นอกจากจะไดร้ะบบการควบคุม
และติดตามงบประมาณ รวมทั้งขั้นตอนการท างานต่างๆ ของงานการเงินและบญัชี แลว้ ยงัมีการ
แลกเปล่ียนความรู้ของบุคลากรบนระบบ KMS ท าให้ทราบปัญหารวมถึงแนวปฏิบติัใหม่ท่ีสามารถ
น าไปปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากน้ีแลว้ยงัถือวา่กระบวนการท างาน
ต่างๆ ท่ีมีส่งผลใหง้านมีประสิทธิภาพ เป็นทุนโครงสร้าง (Structural Capital) ของวทิยาลยัฯ อีกดว้ย  

 
2.1.4 มาตรฐาน ISO (International Standardization and Organization) 

 การจะสร้างระบบสารสนเทศข้ึนมาเพื่อปรับใชใ้นองคก์ร จ าเป็นตอ้งเป็นระบบท่ีมีคุณภาพ 
มีมาตรฐาน เป็นท่ียอมรับ ดงันั้น งานวิจยัน้ีจึงไดด้ าเนินงานตามมาตรฐาน ISO 12207 (Softwaer 
Life Cycle Process) ซ่ึงเป็นมาตรฐานนานาชาติในส่วนท่ีเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพใน
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กระบวนการผลิตซอฟต์แวร์  ซ่ึงเป็นเกณฑ์คุณภาพของการผลิตซอฟต์แวร์ท่ีมีลักษณะเป็น
แบบจ าลองกระบวนการ (Process Modeling) คือ เนน้ในส่วนของการก าหนดขั้นตอนทีละขั้นตอน 
ในการผลิตซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนจบ เพื่อให้การผลิตซอฟตแ์วร์นั้นมีคุณภาพ โดย
จะมีการก าหนดวา่จะมีผลลพัธ์จากขั้นตอนของการผลิตซอฟตแ์วร์ตามท่ีก าหนด 
 มาตรฐาน ISO 12207 มีการแบ่งการท างานทั้งหมดเป็น 17 กระบวนการ (Process) 74 
กิจกรรม (Activity) 232 งาน (Task) 154 เอกสาร (Artifact) มีการจดักระบวนการท่ีเกิดข้ึนเป็น 3 
กลุ่ม ดงัน้ี 
 1. กระบวนการของวฏัจกัรหลกั (Primary Life Cycle Process) มี 5 กระบวนการ 
 2. กระบวนการของวฏัจกัรสนบัสนุน (Supporting Life Cycle Process) มี 8 กระบวนการ 
 3. กระบวนการของวฏัจกัรการจดัระบบ (Organizational Life Cycle Process) มี 4
กระบวนการ 
 จะเห็นไดว้่า มาตรฐาน ISO 12207 เป็นมาตรฐานนานาชาติ มีกระบวนการท างาน และ
กิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัจ านวนมาก ส าหรับงานวจิยัน้ี เลือกเพียง 15 กิจกรรม ซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน
ขั้นต ่าของ TQS หรือ Thai Quality Software คือ เกณฑ์คุณภาพของการผลิตซอฟตแ์วร์ จ านวน 15 
กิจกรรม ดงัน้ี 

1) ENG1 Requirements elicitation การเก็บความตอ้งการ ไดแ้ก่ การเก็บความ
ต้องการของผูใ้ช้ โดยการสัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมความ
ตอ้งการจากกลุ่มผูรั้บบริการและติดต่อกบัหน่วยการเงินและบญัชี 

2) ENG2 System Requirements การวิเคราะห์ความตอ้งการระบบงาน ไดแ้ก่ การ
วิเคราะห์ วา่ระบบการจดัการความรู้ท่ีจะสร้างข้ึน ตอ้งประกอบดว้ยอะไรบา้ง จึง
จะตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 

3) ENG3 Software Requirements Analysis การวิเคราะห์ความตอ้งการซอฟตแ์วร์ 
ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ท่ีน ามาใชใ้นระบบการจดัการความรู้ การศึกษาน้ี สร้างระบบการ
จดัการความรู้ โดยใช ้Microsoft SharePoint 2010 ในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่
ผูใ้ชบ้ริการ 

4) ENG4 Software Design การออกแบบซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ การสร้างระบบต่างๆ ท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้บริการ อนัได้แก่ การออกแบบระบบ
ควบคุมและติดตามงบประมาณ และขั้นตอนกระบวนการท างานต่างๆ ของงาน
การเงินและบญัชี  
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5) MAN1 Organizational Alignment การส่ือสารในองคก์ร ไดแ้ก่ การเผยแพร่ระบบ
ท่ีสร้างข้ึนใหม่ ท าความเขา้ใจกบัคนในองคก์ร ให้เห็นถึงประโยชน์ และขอ้ดีของ
ระบบ การหาวธีิการใหผู้บ้ริหารของวทิยาลยัสนบัสนุน และการสร้างแรงจูงใจ ให้
เกิดการใชง้านระบบท่ีสร้างใหม่ 

6) MAN2 Organization Management การจดัการองคก์ร ไดแ้ก่ การจดัโครงสร้างของ
องคก์ร ภายใตก้ารจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี การจดัโครงสร้างของระบบ
การจดัการความรู้ ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างของวทิยาลยั 

7) MAN3 Project Management การจดัการโครงการ ไดแ้ก่ การวางแผนการท างาน
ในการสร้างระบบการจัดการความรู้ ว่าต้องด าเนินการช่วงไหน มีระยะเวลา
เท่าไหร่ และตอ้งด าเนินการอยา่งไรบา้ง 

8) RIN1 Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ การ
ก าหนดหนา้ท่ีของทีมงานการจดัการความรู้ในระบบงานการเงินและบญัชี 

9) RIN2 Training การฝึกอบรม ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความตอ้งการในการฝึกอบรม
ของแต่ละต าแหน่งงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั ระบบจดัการความรู้ งานการเงินและ
บญัชี โดยพิจารณา ความตอ้งการความรู้ ทกัษะ และ ทศันคติ ท่ีเพิ่มข้ึนเม่ือจดัท า
ระบบจดัการความรู้ 

10) RIN3 Knowledge Management การจดัการความรู้ ไดแ้ก่ การจดัเก็บเอกสาร และ
แหล่งข้อมูลต่างๆท่ีใช้ในการออกแบบติดตั้งระบบจดัการความรู้ ส าหรับหัว
ขอ้ความรู้เก่ียวกบังานการเงินและบญัชี ตามล้ินชกัความรู้ 

11) RIN4 Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การวางแผนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ส าหรับระบบการจดัการความรู้ 

12) REU1 Asset Management การจดัการทรัพยสิ์น ไดแ้ก่ การวางแผนการใชว้สัดุ 
ครุภณัฑ ์เพื่อใชใ้นระบบการจดัการความรู้ของงานการเงินและบญัชี 

13) REU2 Reuse Program Management การใชซ้ ้ าโปรแกรมขอ้มูลต่างๆ ไดแ้ก่ การ
ทดสอบการใช้ระบบการจดัการความรู้ และปรับปรุงแกไ้ข ให้ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ และลดปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

14) REU3 Domain Engineering ความรู้เฉพาะงาน ไดแ้ก่ การจบัความรู้จากผูท่ี้มี
ความรู้เก่ียวกบังานการเงินและบญัชี โดยใช้ CommonKADS Methodology ใน
การเก็บขอ้มูลความรู้ 



27 

 

15) Quality Assurance ระบบประกนัคุณภาพ ไดแ้ก่ การตรวจสอบคุณภาพของระบบ
การจัดการความรู้งานการเงินและบัญชี ว่าถูกสร้างข้ึนตามกระบวนการของ
มาตรฐาน ISO 12207  หรือไม่ 

 
2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 ในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดร้วบรวมงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 
 

 2.2.1 งานวจัิยเกีย่วกบัระบบบญัชี และงบประมาณ  
จิตตอ์ารีย ์กนกนิรันดร (2551) ไดท้  าการศึกษาหวัขอ้ “การพฒันาระบบสารสนเทศ

ในส่วนงานงบประมาณ พสัดุ การเงิน และบญัชี กรณีศึกษา หอนิทรรศการศิลปวฒันธรรม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อการออกแบบและเขียนโปรแกรม โดยใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Basic เช่ือมโยงกบั Microsoft Excel การทดสอบระบบและน า
ระบบมาใช ้เพื่อช่วยลดขั้นตอนการท างาน ถูกตอ้งตอ้ง สะดวกต่อการใชง้าน และสามารถ
เป็นแหล่งข้อมูลในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได้รวดเร็วทนัต่อเวลา และมีคู่มือการใช้
โปรแกรมส าหรับการใช้งาน จากการศึกษาพบว่า โปรแกรมระบบบัญชีดังกล่าวได้
ออกแบบไดต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน และช่วยลดขั้นตอนการท างาน ท าให้งานมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

จากการศึกษางานวิจยัน้ี ไดแ้นวคิดเก่ียวกบัการออกแบบระบบเพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัระบบการท างานของเจ้าหน้าท่ีบญัชี อนัได้แก่ ระบบบญัชีสามมิติ ซ่ึงการออกแบบ
ระบบของผูว้ิจ ัยสามารถลดขั้นตอนการท างาน และสามารถเป็นแหล่งข้อมูลในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร และการสร้างระบบของงานวิจยัในคร้ังน้ี  จ  าเป็นตอ้งสร้างระบบ
การจดัการความรู้ท่ีตอ้งอยู่บนฐานข้อมูลเดียวกันทั้งระบบ ซ่ึงวิทยาลัยฯ ใช้ระบบการ
จดัการความรู้โดยผ่านโปรแกรม Microsoft SharePoint ซ่ึงเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมี
รูปแบบการใชง้านท่ีง่าย ผูท่ี้ไม่มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมมากนกั ก็
สามารถใช้โปรแกรมดงักล่าวได ้และท่ีส าคญัวิทยาลยัฯ ไดมี้ฐานขอ้มูลของผูใ้ชง้าน และ
รหัสผ่านเข้าระบบอยู่แล้ว ดังนั้ นจึงไม่ต้องก าหนดรหัสผูใ้ช้งานและรหัสผ่านให้กับ
ผูใ้ชง้านใหม่ และสะดวกกบัผูใ้ชง้านดว้ย ไม่ตอ้งจ ารหสัผูใ้ช ้และรหสัผา่นหลายตวั 

 2.2.2 งานวจัิยเกีย่วกบัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
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สุทศัน์ กุณา (2550) ท าการศึกษาหัวขอ้ “การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ
งบประมาณ ส าหรับงานนโยบายและแผน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่” โดยก าหนด
ปัญหา ดงัน้ี  

1)การใชง้บประมาณจ านวนมากในการเก็บรักษาเอกสาร  
2)การรวบรวม คน้หาขอ้มูลใชเ้วลานาน  
3)การเคล่ือนยา้ยเอกสารหากไม่เก็บในต าแหน่งเดิมจะเพิ่มเวลาในการคน้หา  
4) ขั้นตอนการจดัพิมพเ์อกสาร ใชเ้คร่ืองพิมพข์นาดใหญ่ เสียงดงัและใชเ้วลานาน และ  
5)ใช้ระยะเวลามากในการรวบรวมขอ้มูล ในการจดัท ารายงาน  เพื่อสรุปผลให้ผูบ้ริหาร  

โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาระบบน้ีคือ Microsoft SQL Server 2005 ส าหรับใชใ้นการบริหาร
จดัการฐานขอ้มูล และใชโ้ปรแกรม Visual Studio.Net 2005 ในการออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อ
ผูใ้ชง้านผา่นระบบอินเทอร์เน็ต และจากการประเมินผลการใชร้ะบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึน พบวา่
ระบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจดัท ารายงาน แสดงขอ้มูลไดร้วดเร็ว อ านวยความสะดวกต่อการ
ด าเนินงานเจา้หนา้ท่ีงานนโยบายและแผน และไดข้อ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจของผูบ้ริหารไดเ้ป็น
อยา่งดี  

 

เทวญั ทองทบั (2548) ท าการศึกษาหัวขอ้ “การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
คณะบริหารธุรกิจมหาวทิยาลยัเชียงใหม่” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าฐานขอ้มูล และพฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อแกปั้ญหาของสืบคน้ขอ้มูล และการจดัท ารายงานเพื่อการตดัสินใจ ซ่ึงผูบ้ริหารไม่
สามารถเรียกขอ้มูลยอ้นหลงั ไดท้นัที ตอ้งคน้จากเอกสาร ซ่ึงท าให้ล่าช้า ดงันั้นจึงไดพ้ฒันาระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการของคณะบริหารข้ึน เพื่อลดปัญหาดงักล่าว การพฒันาระบบจะให้ภาษา 
PHP version 4.2.3 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาระบบภายใตร้ะบบการจดัการฐานขอ้มูล MySQL 
และ จากการศึกษาท าใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถด าเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลข้ึน 
ช่วยใหก้ารจดัเก็บขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ทนัเวลาและมีความเช่ือมโยงกนั มีประโยชน์ต่อการบริหาร
และการตดัสินใจของผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

จากการศึกษางานวจิยัทั้งสองท่านขา้งตน้ ไดแ้นวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการฐานขอ้มูล ท่ี
ถูกออกแบบโดยใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อลดปัญหาเก่ียวกบัการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
การออกรายงาน เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ซ่ึงลกัษณะของปัญหางานวิจยัมีความ
ใกล้เคียงกับปัญหาของวิทยาลยัฯ แต่เน่ืองด้วยผูว้ิจยัทั้งสองมีความเช่ียวชาญด้านการออกแบบ
สารสนเทศ โดยลกัษณะของการเขียนโปรแกรมข้ึนมาใหม่ แต่ผูท้  าการศึกษาปัญหาของวิทยาลยัฯ 
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ไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ ดงันั้นจึงใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ท่ีออกแบบได้โดยง่ายมา
ออกแบบระบบ อนัได้แก่ โปรแกรม Microsoft SharePoint ซ่ึงโปรแกรมดงักล่าวให้
ผลลพัธ์คลา้ยคลึงกนั 
 
 
 
 
 
 

 2.2.3 งานวจัิยเกีย่วกบัการจัดการความรู้ 
นายนรินทร์ พนัธ์เขียว (2552) ไดท้  าการศึกษาหัวขอ้ “ เกณฑ์การคดัเลือก

เคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการจดัการความรู้” โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อน าเสนอเกณฑก์ารคดัเลือกเคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชไ้ดดี้ และเหมาะสม
กับการจัดการความรู้ โดยศึกษาคุณสมบติัและความสามารถของเคร่ืองมือแต่ละชนิด 
งานวิจยัน้ีได้ศึกษาเก่ียวกบัเว็บบล็อก เว็บบอร์ด และวิกีพีเดีย จากการวิจยัได้เกณฑ์การ
คดัเลือกเคร่ืองมือ และน าไปเปรียบเทียบกบัความสามารถของเคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้ง 3 ชนิด เพื่อหาขอ้สรุปว่าเคร่ืองมือใดเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด ซ่ึง
สรุปไดว้า่ เวบ็บล็อก เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความสามารถท่ีเขา้กบัเกณฑ์ท่ีไดจ้ากการศึกษา ทั้งน้ี
ไดมี้การทดสอบระบบโดยการน าไปทดลองใช้เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการความรู้
ของสถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีการแจกคู่มือการใชง้านให้กบับุคลากรของ
สถาบนัฯ เพื่อน าไปปฏิบติั และทา้ยสุด การน าเคร่ืองมือต่างๆ มาใช้ในการจดัการความรู้ 
ตอ้งค านึงถึงความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรเก่ียวการจดัการความรู้ในองค์กรเป็นส าคญั
ดว้ย มิเช่นนั้นเคร่ืองมือใดๆก็ไม่สามารถท าใหง้านประสบความส าเร็จได ้
 

 2.2.4 งานวจัิยเกีย่วกบัมาตรฐาน ISO 
 นางสาวสุวภี เรือนค า (2552) ไดท้  าการศึกษาหวัขอ้ “การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับ
ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์โรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี” โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันา
ระบบสารสนเทศส าหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน เพื่อช่วยลดปัญหาการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้พร้อมส าหรับการใช้งานท าได้อย่างไม่ทนัท่วงที และขั้นตอนในการ
เบิกจ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีซ ้ าซ้อนโดยการพฒันาระบบสารสนเทศในรูปแบบของเวบ็เซอร์วิส 
เพื่อท่ีจะเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารระหว่างช่างเทคนิค และอาจารย์ผูเ้ก่ียวข้อง ช่วยลด
ระยะเวลาในการเบิกจ่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รวมถึงการตรวจสอบการเบิกจ่ายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ตามมาตรฐาน ISO 12207 โดยเลือกท า 15 
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กิจกรรม และไดพ้บปัญหาอยู ่2 ดา้น คือ ปัญหาทางดา้นเทคนิค และปัญหาทางดา้นการใชง้าน และ
ผูว้ิจยัเห็นวา่ควรมีการพฒันาระบบอ่ืนๆ ต่อไปอีก เช่น ระบบครุภณัฑ์อุปกรณ์ฝึกฝีมือของทางช่าง
อุตสาหกรรม ระบบท่ีช่วยในการคิดค่าเส่ือมราคา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการบริหารและการจดัการ
เทคโนโลยตี่อไป 

 

จากการศึกษางานวิจยัทั้งสองเร่ือง คือการท าวิจยัโดยการพฒันาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐาน 
ISO12207 และการท าวิจยัเก่ียวกบัการเลือกเคร่ืองมือเพื่อการจดัการความรู้ ผูศึ้กษาได้แนวคิด
เก่ียวกับการเลือกเคร่ืองมือ รวมทั้งขั้นตอนการท าวิจยัด้านการออกแบบระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO ท่ีจะน ามาใชใ้นระบบการจดัการความรู้ของงานการเงินและบญัชี และส่ิงท่ีส าคญั
ของการจดัการความรู้ คือ ความรู้ความเขา้ใจของคนในองคก์ร เก่ียวกบัการจดัการความรู้ ตอ้งหา
วธีิการท่ีจะท าให้บุคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการจดัการความรู้ในระบบท่ีสร้างข้ึน ให้เกิดการยอมรับ
และเห็นประโยชน์  

 

ดงันั้น เม่ือสร้างระบบต่างๆ เสร็จ ตอ้งหาวิธีการประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรเกิดความเขา้ใจ 
ให้รู้สึกว่ามีประโยชน์ ลดขั้นตอนการท างานเน่ืองจากมีความรวดเร็วในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได้
เร็วกว่าระบบเดิม เม่ือเกิดการยอมรับ ก็จะส่งผลให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่ง ข้ึน
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