
 
 

 
บทที ่3 

ระเบียบวธิกีารศึกษา 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเพื่อศึกษาและพฒันาระบบฐานขอ้มูลการควบคุมและติดตาม
งบประมาณ และกระบวนการเบิกจ่าย โดยการประยุกตห์ลกัขั้นตอนตามแนวคิดการจดัการความรู้ 
และมาตรฐาน ISO 12207 และใชร้ะเบียบวิธีวิจยัแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซ่ึงมีหลกั
ขั้นตอนระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
3.1 ขอบเขตของการศึกษา 
3.1.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 (1) เอกสารการจดัสรรงบประมาณประจ าปี 2554 ของวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี
 (2) ระเบียบการเบิกจ่ายของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และระเบียบกระทรวงการคลงั 
3.1.2 ขอบเขตประชากร  
 (1) กลุ่มผูใ้ช้บริการ ไดแ้ก่ ผูค้วบคุมงบประมาณของแต่ละหลกัสูตร หน่วยงาน และผูย้ืม
เงินเพื่อใชใ้นโครงการต่างๆ จ านวน 15 คน 
 (2) กลุ่มผูใ้ห้บริการ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีการเงิน และเจา้หน้าท่ีนโยบายและแผน จ านวน   
3 คน 
 (3) กลุ่มผูอ้นุมติัการใชเ้งิน ไดแ้ก่ หวัหนา้หน่วยงาน รองคณบดี และคณบดี จ านวน 4 คน 

โดยประชากรทั้ ง 3 กลุ่ม เป็นบุคลากรในสังกัดของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีท่ีมีความเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัระบบงานการเงินและบญัชี 
3.2 วธีิการศึกษา 

 
รูปท่ี 3.1 แผนภาพวธีิการวจิยั
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ด าเนินการวจัิยตามมาตรฐาน ISO 12207 ทั้ง 15 กจิกรรม และมีขั้นตอนการด าเนินการ 6 ขั้นตอน 
 ดังต่อไปนี ้
 

ตารางการด าเนินการตามมาตรฐาน ISO 12207 จ านวน 15 กิจกรรม 
Primary Life 
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ขั้นตอนที่ 1 จดัท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์  รวมทั้ง
แบบสอบถาม เพื่อหาปัญหาของงานการเงินและบญัชี ท่ีผา่นมา และสอบถามความตอ้งการท่ีอยาก
ไดห้รืออยากให้งานการเงินและบญัชี เป็นในอนาคต  โดยใช้ตวัแทนประชากรจากกลุ่มตวัอย่าง
ขา้งตน้ โดยกระบวนการดงักล่าวเป็นการน ามาตรฐาน ISO 12207จ านวน 4 กิจกรรม มาใช ้ไดแ้ก่  

 ENG1 Requirements elicitation การเก็บความตอ้งการของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ การ
สนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ และแบบสอบถาม 

 ENG2 System Requirements การวิเคราะห์ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน เม่ือเก็บความ
ต้องการตาม ENG1 แล้ว น าความต้องการท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฏี  System 
Thinking เขา้มาช่วยในการวเิคราะห์ 

 ENG3 Software Requirements Analysis การวิเคราะห์ความตอ้งการดา้นซอฟตแ์วร์ 
ซอฟต์แวร์ท่ีน ามาสร้างระบบการจดัการความรู้น้ี คือ Microsoft SharePoint 2010 
เน่ืองจากเป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใช้งานง่าย และเป็นหัวใจส าคญัของการจดัการ
ความรู้ของวทิยาลยัฯ 

  ENG4 Software Design การออกแบบซอฟต์แวร์ ท าการออกแบบระบบเพื่อช่วย
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้

ขั้นตอนที่ 2 น าแนวคิดการจดัการฐานขอ้มูล (Data Management) มาช่วยในการจดัการขอ้มูลทาง
การเงิน ซ่ึงตอ้งใชค้วามรู้ทางดา้นบญัชีมาประกอบ นบัวา่เป็นการจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
เจา้หนา้ท่ีการเงิน ซ่ึงเป็นความรู้เฉพาะงาน ถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรในวิทยาลยัฯ ไดป้ฏิบติัตาม 
ในขั้นตอนน้ี เป็นการใชม้าตรฐาน ISO 12207 จ  านวน 2 กิจกรรม  

 REU1 Asset Management การจดัการทรัพยสิ์น  
 REU3 Domain Engineering ความรู้เฉพาะงาน ซ่ึงจะใช ้CommonKADS Knowledge 

Model ในการจบัความรู้ของเจา้หนา้ท่ีบญัชี 
ขั้นตอนที่ 3 เม่ือทราบปัญหา และไดอ้อกแบบซอฟต์แวร์ ในลกัษณะของโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึง
ไดแ้ก่ ระบบควบคุมงบประมาณ และกระบวนการขั้นตอนเก่ียวกบัการเบิกจ่าย ในขั้นตอนน้ี เป็น
การใชม้าตรฐาน ISO 12207 จ านวน 2 กิจกรรม  

 RIN4 Infrastructure โครงสร้างพื้นฐาน  
 REU2 Reuse Program Management การใชซ้ ้ าโปรแกรมขอ้มูลต่างๆ  

ขั้นตอนที ่4 ท าการทดลองใชร้ะบบ โดยการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการเงินและ
บญัชี ไดท้ราบถึงวิธีการใช้ระบบควบคุมและติดตามงบประมาณ รวมทั้งแจง้ให้ทราบถึงขั้นตอน
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การใชง้านในเมนูต่างๆของระบบ KMS แลกเปล่ียนความคิดเห็น เพื่อให้ไดข้อ้เสนอแนะ และน าไป
ปรับปรุงระบบต่อไป ในขั้นตอนน้ี เป็นการใชม้าตรฐาน ISO 12207 จ านวน 2 กิจกรรม  

 RIN1 Human Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 

 RIN2 Training การฝึกอบรม  
ขั้นตอนที ่5 น าระบบ ข้ึน KMS ของงานการเงินและบญัชี ท าการทดลองใชอี้กคร้ัง  
ขั้นตอนที่ 6 ท าการปรับปรุงระบบ และจดัท าแบบสอบถาม เพื่อส ารวจความพึงพอใจในระบบ
ดงักล่าว 
 ตลอดกระบวนการท างาน ตั้ งแต่ตน้จนสรุปผลการวิจยั เป็นการจดัท าโครงการท่ีมีการ
ส่ือสารภายในองค์กรท่ีดี มีการบริหารจดัการกระบวนการการท างานในหน่วยการเงิน รวมทั้งใช้
การจดัการความรู้เพื่อจดัการกระบวนการต่างๆ ท่ีผา่นมา ซ่ึงยุง่ยากและซบัซ้อน ท าให้บุคลากร ได้
เขา้ใจง่ายข้ึน สามารถน าไปใช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และทุกกระบวนการจะถูกตรวจสอบดว้ย
ระบบประกนัคุณภาพ (Quality Assurance) ซ่ึงเป็นการใชม้าตรฐาน ISO 12207 จ านวน 4 กิจกรรม  

 MAN1 Organizational Alignment การส่ือสารในองคก์ร 

 MAN2 Organization Management การจดัการองคก์ร  

 MAN3 Project Management การจดัการโครงการ  
 RIN3 Knowledge Management การจดัการความรู้  

 
3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)    
 (1) ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสังเกตการณ์ การใช้
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ความตอ้งการของผูใ้ชง้านระบบ 
 (2) ขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการส ารวจโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionaire) จากกลุ่มตวัอยา่งท่ี
ศึกษา เพื่อเก็บขอ้มูลความพึงพอใจต่อการใชง้านของระบบ 
3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)   
 เป็นขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้และวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ เช่น หนงัสือ วารสาร 
ส่ิงพิมพ์ บทความ เอกสารทางวิชาการ งานวิจยั วิทยานิพนธ์ เอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง และการ
คน้ควา้ขอ้มูลทางระบบอินเตอร์เน็ต 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 3.4.1 มาตรฐาน ISO 12207 ใช้ในการออกแบบกระบวนการท างานให้เป็นไปตาม
 มาตรฐาน 
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 3.4.2 ระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management System : KMS) 
Microsoft Visio 2010 ใชใ้นการออกแบบขั้นตอนการท างาน 
Microsoft SharePoint 2010 ใชใ้นการน าเสนอและออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช ้
Microsoft InfoPath 2010 ใชใ้นออกแบบ “แบบฟอร์มทางการเงิน” 
  3.4.3 ระบบอินเตอร์เน็ต 
 
3.5 สถานทีใ่นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  
3.6 ระยะเวลาของการศึกษา 
 เดือนสิงหาคม 2553 – กนัยายน 2554 
ตาราง 3.1 ระยะเวลาของการศึกษางานวจิยั 

กจิกรรม 
ระยะเวลา 

สค. 
53 

กย. 
53 

ตค. 
53 

พย. 
53 

ธค. 
53 

มค. 
54 

กพ. 
54 

มีค. 
54 

เมย. 
54 

พค. 
54 

มิย. 
54 

กค. 
54 

สค. 
54 

กย. 
54 

ตรวจสอบปัญหา
งานวจิยั 

              

ทบทวน
วรรณกรรม 

              

การจบั วเิคราะห์ 
สงัเคราะห์ ความรู้ 

              

สร้างระบบ จดัการ
ฐานขอ้มูล Microsoft  
SharePoint 

              

เผยแพร่ขอ้มูลผา่น 
KMS  

              

น า KMS เขา้ใชง้าน
โดยสร้างกิจกรรม
เพื่อเปล่ียนแปลง 

              

ประเมินผลการใช้
ระบบและปรับปรุง 

              

 


