
 
 

 
บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์ระบบงานเดิม จะพบวา่ในแต่ละส่วนงาน ไม่มีระบบฐานขอ้มูล 
และขาดการเช่ือมโยงของขอ้มูล ดงันั้นจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการจดัท าระบบท่ีเป็นศูนยก์ลางของ
ขอ้มูล ถูกจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลเดียวกนั สามารถเขา้ถึงไดง่้าย และสามารถดึงขอ้มูลไปใช้ไดใ้น
หลายๆ ส่วนงาน  

 การวิเคราะห์ความตอ้งการระบบการจดัการความรู้ (KMS) พบวา่บุคลากรตอ้งการท่ีจะใช ้
KMS เพื่อใหก้ารท างานในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้สามารถติดตามงานได ้และง่ายต่อการคน้หาขอ้มูล
ของปีท่ีผ่านมา รวมทั้งประหยดัทรัพยากรด้านเอกสาร แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เป็นการเพิ่มกระบวนการ
ท างานท่ีเคยปฏิบติัไวแ้ต่เดิม 

 ดงันั้น ระบบการจดัการความรู้ งานการเงินและบญัชี จึงถูกสร้างข้ึนจากความตอ้งการของ
ผูใ้ช้งาน เพื่อพฒันาระบบฐานขอ้มูลการควบคุมและติดตามงบประมาณ ทั้งน้ีระบบควบคุมและ
ติดตามงบประมาณ ได้ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Microsoft SharePoint 2010 Microsoft 
InfoPath2010 และ Microsoft Visio2010 และท าการเผยแพร่แก่ผูใ้ชง้านบนระบบการจดัการความรู้ 
(KMS) ของวทิยาลยัฯ ระบบท่ีสร้างจะช่วยสนบัสนุนการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเป็นจุดศูนยก์ลางในการติดต่อประสานงานระหวา่งบุคลากรของวิทยาลยัฯ 
และเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ซ่ึงเป็น Knowledge Worker ของระบบการจดัการความรู้งานการเงิน
และบญัชี 

 ระบบ KMS งานการเงินและบญัชี ผูศึ้กษาไดท้ดลองสร้างข้ึนจากทฤษฎีการจดัการความรู้ 
ตามแนวคิด System Thinking และด าเนินงานตามกระบวนการของมาตรฐาน ISO12207 ทั้ง 15 
กิจกรรม โดยสร้างเป็นระบบการจดัการความรู้ (KMS) เพื่อเก็บองค์ความรู้ไวก้ับองค์กร ท าให้
ความรู้ท่ีได้มานั้นไม่สูญหายและสะดวกในการใช้งาน โดยในระบบนอกจากจะมีองค์ความรู้ 
เก่ียวกับงานการเงินและบัญชี ในระบบมีกระบวนการในการศึกษา ท าความเข้าใจ ขั้นตอน 
กระบวนการ ตามกระบวนการ ปัจจยัน าเขา้ (Input)  การประมวลผล (Process)  และผลลพัธ์            
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(Output)ในแต่ละขั้นตอนจะมีขอ้ท่ีตอ้งพิจารณา และหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูใ้ช้ระบบสามารถ
พิจารณาศึกษาจากระบบไดต้ามล าดบั โดยจะแสดงในรูปแบบของแผนท่ีความรู้ Knowledge Map 
ตามหลกัการของ CommonKADS   
 ในระบบ KMS ประกอบไปดว้ยกระบวนการท่ีตอ้งปฏิบติัเป็นประจ าในการท างานใดๆ ท่ี
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการเบิกจ่าย และประสบปัญหามากในปัจจุบนั ซ่ึงไดแ้ก่ 

1. การขออนุมติัโครงการ 
2. การยมืและคืนเงินยมืทดรองราชการ 
3. การขอจ่ายเงิน 
4. ขั้นตอนและกระบวนการท างาน  

  

 การสร้างระบบการจดัการความรู้ท่ีสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง 
ได้แก่ กลุ่มผูใ้ช้บริการ กลุ่มผูใ้ห้บริการ และกลุ่มผูบ้ริหาร โดยผูใ้ช้บริการงานการเงินและบญัชี
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลโดยง่าย ในส่วนของเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ก็สามารถน าเสนอรายงาน
ทางการเงินตามท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ เช่น  
 1. รายงานสถานะเงินยมืหมุนเวยีน 1,000,000 บาท ซ่ึงจะแสดงใหเ้ห็นถึง 

1. ค่าใชจ่้ายท่ีจ่ายจากเงินหมุนเวยีน 
2. เงินยมืทดรองราชการท่ีจ่ายจากเงินหมุนเวยีน 
3. เงินคงเหลือจากเงินหมุนเวยีน 

 2. รายงานค่าใชจ่้ายท่ีกองคลงัเป็นผูจ่้าย (ไม่จ่ายจากเงินหมุนเวยีน) โดยแบ่งแยกใหเ้ห็น
อยา่งชดัเจน อนัไดแ้ก่ 

1) ค่าวสัดุ 
2) ค่าใชส้อย 
3) ค่าตอบแทน 
4) ค่าสาธารณูปโภค 
5) ค่าครุภณัฑ ์
6) ค่าใชจ่้ายเงินอุดหนุนต่างๆ 

 3. กระแสเงินสดประจ าเดือน เพื่อแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องทางการเงิน หากมีการวาง
แผนการจ่ายเงินท่ีดี จะสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งทนัท่วงที เช่น เม่ือเงินในบญัชี (เงินหมุนเวียน 
1,000,000 บาท) ใกล้หมด ต้องรีบด าเนินการตั้งเบิกเงินจากกองคลัง รวมทั้งยืมเงินทดรองจาก
มหาวทิยาลยั 
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 4. รายงานงบประมาณ โดยจะแสดงให้เห็นถึงงบประมาณในแต่ละกองทุน แผนงาน และ
แต่ละหมวดหมู่ ดงัต่อไปน้ี 

1) งบประมาณหมวดด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใชส้อย วสัดุ) 
2) งบประมาณหมวดเงินเดือน ค่าจา้ง  
3) งบประมาณหมวดค่าสาธารณูปโภค 
4) งบประมาณหมวดเงินอุดหนุน (อุดหนุนทัว่ไป และอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
5) งบประมาณหมวดครุภณัฑ ์

 จากการประเมินความพึงพอใจต่อระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี โดยรวมมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก สามารถน าไปใชใ้นการจดัการความรู้ของงานการเงินและบญัชีของ
วิทยาลยัศิลปะส่ือ และเทคโนโลยี ไดใ้นระดบัหน่ึง และจากการทดสอบระบบพบว่า ตอ้งมีการ
แกไ้ขกระบวนการ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้ใหทุ้กขั้นตอนสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัได ้
ไม่ต้องกรอกขอ้มูลเดียวกนัหลายๆ คร้ัง ในหลายๆ แบบฟอร์ม รวมทั้งข้อมูลท่ีถูกจดัเก็บต้องมี
ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ถึงขอ้มูล 

 ระบบการจดัการความรู้ (KMS) ท่ีวทิยาลยัฯ ไดรั้บทั้งระบบควบคุมและติดตามงบประมาณ 
ระบบของขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบังานการเงินและบญัชี ระบบท่ีไดช่้วยให้บุคลากรมี
ความเขา้ใจในระบบการท างานดา้นการเงินและบญัชีมากยิ่งข้ึน ช่วยลดระยะเวลาการท างานของ
บุคลากร อีกทั้งระบบยงัสามารถน าเสนอรายงานทางการเงินตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริหารและ
ใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงินอยา่งทนัท่วงที  

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา  

 จากการสร้างระบบการจดัการความรู้ KMS งานการเงินและบญัชี เพื่อเผยแพร่ ระบบการ
ติดตามและควบคุมงบประมาณ และการสร้างแบบฟอร์มทางการเงินข้ึนมาใหม่ รวมทั้งการก าหนด
กระบวนการขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจน ช่วยลดระยะเวลาในการท างานของบุคลากรไดเ้ป็นอยา่ง
มาก ยกตวัอย่างเช่น การคืนเงินยืมทดรองราชการในกรณีเดินทางไปราชการ ผูคื้นเงินยืมสามารถ
กรอกแบบฟอร์มคืนเงินยมื แลว้ขอ้มูลในแบบฟอร์มคืนเงินยมืจะถูกเช่ือมโยงไปยงัรายงานและสรุป
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมทั้งกรณีซ้ือวสัดุ หรือการจา้งบุคคล เพื่อใช้ในโครงการ ขอ้มูลจะถูก
เช่ือมโยงไปยงับนัทึกขอ้ความขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง ท าให้ระยะเวลาในการกรอกแบบฟอร์มลดลง 
จากเดิมตอ้งกรอก 3 แบบฟอร์ม ไดแ้ก่  1. ใบคืนเงินยมืทดรองราชการ 2. รายงานและสรุปค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง 3. บนัทึกขอ้ความขออนุมติัจดัซ้ือจดัจา้ง ซ่ึงเป็นการกรอกขอ้มูลเดิมๆ ซ ้ าๆ ทั้ง 3 
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แบบฟอร์ม เม่ือสร้างแบบฟอร์มในระบบ KMS แลว้ การกรอกขอ้มูลก็ลดลงเหลือ 1 แบบฟอร์ม 
และยงัทั้งเรียกขอ้มูลข้ึนมาแกไ้ข และบนัทึกเพิ่มใหม่ ในการท างานคร้ังต่อๆ ไป ท่ีมีลกัษณะหรือ
กรณีเดียวกนัน้ี ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลใหม่ทั้งหมด ช่วยประหยดัเวลาการท างาน และเม่ือส่งเอกสารมา
ให้หน่วยการเงินตรวจสอบขอ้มูลก็จะครบถว้น ไม่ตอ้งกลบัไปแกไ้ขใหม่หลายๆ คร้ัง ลดเวลาจาก
เดิม ท่ีเคยส่งคืนเงินยมืเกิน 15 วนั หลงัโครงการเสร็จส้ิน เหลือเพียง 7 วนั ตามก าหนดเวลา 

 ตวัอยา่งเอกสาร การแบ่งประเภทรายจ่าย และอตัราค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีใชบ้่อย ท่ีแสดงไวใ้น
ระบบ ท าให้บุคลากร เรียนรู้ และน าไปปฏิบติั ท าให้ลดขั้นตอนการท างานลง จากเดิมท่ีเคยเขียน
โครงการและแบ่งประเภทรายจ่ายไม่ถูกตอ้ง ตอ้งโทรศพัท์ถามเจา้หนา้ท่ีการเงินตลอดเวลา ท าให้
เสียเวลาทั้งสองฝ่าย เม่ือมีระบบท าให้ไม่ตอ้งโทรศพัท์เพื่อมาสอบถาม และไม่ตอ้งพิมพ์เอกสาร
หลายรอบ รอใหต้รวจสอบผา่น แลว้ค่อยพิมพเ์อกสาร ท าใหป้ระหยดัทรัพยากรดว้ย 

 การควบคุมงบประมาณ บนระบบ KMS เป็นการยา้ยการท างานจากคอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
มาท างานบนระบบ ฐานขอ้มูลเป็นชุดเดียวกนั ท าให้การสืบคน้ และการจดัท ารายงานเพื่อเสนอ
ผูบ้ริหาร ท าได้โดยง่าย และสามารถตรวจสอบขอ้มูลได้ตลอดเวลา และข้อมูลมีความผิดพลาด
น้อยลง จากเดิมขอ้มูลจากทั้งสามหน่วยงาน (ผูข้ออนุมติังบประมาณ เจา้หน้าท่ีนโยบายและแผน 
และเจา้หน้าท่ีการเงิน) ไม่เคยน าเสนอรายงานท่ีไดผ้ลลพัธ์ตรงกนั เม่ือสร้างระบบก็น าขอ้มูลจาก
ระบบน าเสนอแก่ผูบ้ริหาร ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีถูกต้องผ่านการตรวจสอบมาแล้วตามล าดบัขั้น และ
สามารถท างานแทนกนัไดห้ากบุคลากรคนใดคนหน่ึงลาพกัผอ่น หรือลาออกจากงาน 

 การน าแนวคิด System Thinking มาใชใ้นการวิเคราะห์ระบบ ท าให้ไดท้ราบถึงปัญหา และ
การแกไ้ข อนัไดแ้ก่ การเร่งติดตามการคืนเงินยมืทดรองการซ่ึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน ตอ้ง
ท าใหก้ารส่งใชเ้งินยมืของบุคคลกร ส่งตรงตามก าหนดเวลา ซ่ึงจะท าให้กระแสเงินสดของวิทยาลยั 
ไม่ขาดสภาพคล่อง หากแต่เดิม การแกปั้ญหา ไม่ตรงจุด เช่น เม่ือเงินทดรองราชการขาดสภาพคล่อง 
แนวทางการแกปั้ญหาคือ การยมืเงินทดรองราชการเพิ่มจากมหาวทิยาลยั ท าให้ถูกต าหนิอยูบ่่อยคร้ัง
วา่ บริหารเงินหมุนเวียนไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้น เม่ือวิเคราะห์ตามแนวคิด System Thinking และ
ด าเนินกระบวนการสร้างระบบตามมาตรฐาน ISO แลว้ จะท าให้ทราบปัญหา และสร้างระบบขั้นมา
เพื่อแกปั้ญหา จึงไดส้ร้างระบบเพื่ออ านวยความสะดวก แก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยการออกแบบฟอร์ม เพื่อ
ลดระยะเวลาการจดัท าเอกสาร ง่ายแก่การตรวจสอบของหน่วยการเงิน ท าให้ผูย้ืมเงิน สามารถใช้
แบบฟอร์มจากระบบ และเขา้ใจกระบวนการ ท าให้การคืนเงินยืมมีประสิทธิภาพ และสามารถ
ด าเนินการตรงตามเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงจากเดิม การคืนเงินยืมล่าช้า เน่ืองจากไม่เขา้ใจในการจดัท า
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เอกสารการคืนเงินยืม ส่งผลให้เจา้หน้าท่ีการเงินไม่สามารถส่งเอกสารตั้งเบิกเงินมาชดเชยวงเงิน
หมุนเวยีนได ้จึงท าใหข้าดสภาพคล่องทางการเงิน 

 จากท่ีกล่าวมา นอกจากระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี จะท าให้ลดระยะเวลา
การท างานของเจา้หน้าท่ีแล้ว ยงัเป็นฐานขอ้มูล และคลังความรู้ เก็บรวบรวมประสบการณ์การ
ท างานของผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ สามารถน ามาเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ท าให้
ความรู้ไม่สูญหายไปกบับุคลากรท่ีลาออกไป ความรู้ยงัคงอยูก่บัองคก์รตลอดไป 

 
5.3 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาและอุปสรรค 

1. การน าระบบการจดัการความรู้ (KMS) มาใช้ในองค์กร ตอ้งอาศยัความร่วมมือจาก
บุคลากร ถา้ไม่ไดรั้บความร่วมมือ จะท าใหร้ะบบท่ีสร้างข้ึนมาไม่มีประโยชน์เท่าท่ีควร 

2. บุคลากรบางส่วนยงัไม่เขา้ใจถึงความส าคญัของการปฏิบติัตามกฏระเบียบขอ้บงัคบั
เก่ียวกบังานการเงิน รวมทั้งยงัขาดประสบการณ์ในการท างานเก่ียวกบัการเงิน และ
มกัจะท าผดิพลาดอยูบ่่อยคร้ัง ท าใหก้ารท างานล่าชา้และไม่ครบถว้น  

3. การจดัท าระบบการจดัการความรู้ (KMS) โดยใช้ Microsoft SharePoint  ตอ้งอาศยั
ผูส้ร้างระบบท่ีมีทกัษะความช านาญ และตอ้งเขา้ใจระบบการท างานของงานการเงิน
และบญัชีเป็นอยา่งดี 

4. ผูศึ้กษามีขอ้จ ากดัดา้นเทคนิคเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม Microsoft SharePoint 2010 และ 
Microsoft InfoPath 2010 ท าใหก้ารสร้างระบบขาดความเช่ือมโยงของกระบวนการ  

 ข้อเสนอแนะ และแนวทางการศึกษาและพฒันาต่อ 

 ในการพฒันาระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชีของวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี  ในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีแนวคิดท่ีวา่ควรจะมีการพฒันาระบบอ่ืน ๆ ไดอี้ก เช่น ระบบการ
เช่ือมต่อขอ้มูลจากระบบบญัชีสามมิติ และระบบท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ MIS การส่งใบตั้งหน้ีให้กบั
กองคลงั โดยการดึงขอ้มูลจากระบบ MIS มาแสดงท่ีระบบการจดัการความรู้งานการเงินและบญัชี 
เพื่อเป็นประโยชนแ์ละลดการท างานซ ้ าซอ้นของเจา้หนา้ท่ีการเงิน และง่ายต่อการสืบคน้ 

 

 


