
 
บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียเปนโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนภายใตการกํากับดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จัดการศึกษาประเภทวิชา  
ชางอุตสาหกรรม ศิลปกรรม และพณิชยกรรม เปดทําการเรียนการสอน 2 ระดับ คือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงโดยมีสาขาท่ีเปดสอนรวมท้ังส้ิน 
13 สาขาวิชา 3 หนวยงาน โดยจําแนกเปนคณะและสาขางานดังตอไปนี้ คณะบริหารธุรกิจ 
ประกอบดวยสาขางานพณิชยการคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขางานการโรงแรมและการ
ทองเท่ียว สาขางานการบัญชี สาขางานธุรกิจคาปลีก สาขาสามัญสัมพันธ คณะไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
ประกอบดวย สาขา งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร สาขางานอิเล็กทรอนิกส สาขางานไฟฟากําลัง 
สาขางานสถาปตยกรรมสาขางานชางกอสราง และคณะเคร่ืองกล ประกอบดวยสาขางานเทคนิค
อุตสาหกรรม สาขางานยานยนต สาขางานชางกลโรงงานรวม ไปถึงหนวยงานในสังกัดซ่ึง
ประกอบดวย งานกิจการพิเศษ งานกิจการนักศึกษา โดยเร่ิมเปดดําเนินการสอนเม่ือป พ.ศ.2539 
จนถึงปจจุบัน ณ เลขท่ี 128 หมูท่ี 5 ถนนมหิดล ตําบลหนองหอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดย
มุงเนนในการสรางและพัฒนาบุคลากรในดานวิชาชีพในระดับกลาง  ใหมีทักษะวิชาชีพ 
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และระเบียบวินัย เพื่อสนองความตองการดานงานอุตสาหกรรมและ
การขยายตัวของธุรกิจ  

 ในการนี้โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียไดเล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีท่ีจะเอ้ือประโยชน
ตอองคกรและมีสวนชวยในองคกรใหพัฒนาไดอยางรวดเร็วเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ (สมศ.) มาตรฐานท่ี 6 การบริหารและการจัดการ ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ผูบริหารทุกระดับมี
วิสัยทัศนและภาวะผูนํา มีการกําหนดแผนงานบริหารงานโดยการมีสวนรวมของประชาคม
อาชีวศึกษาและรับผิดชอบตอความสําเร็จของงาน ตัวบงช้ีท่ี 6.2 มีการใชฐานขอมูลของสถานศึกษา
ในการบริหารและจัดการ ตัวบงช้ีท่ี 6.4 มีการพัฒนางานโครงการท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 
เนนการมีสวนรวมของเครือขายและประชาคมอาชีวศึกษาในการใชทรัพยากรรวมกัน รวมท้ังการ
ใหสถานประกอบการเขามีสวนรวม จึงมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือชวยในการจัดการ
โครงการหรืองบประมาณตางๆ ซ่ึงมีการแบงประเภทโครงการเปน 3 ประเภท ไดแก งาน/โครงการ
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ตอเนื่องจากปท่ีผานมา งาน/โครงการที่เร่ิมใหมในปการศึกษา และงาน/โครงการท่ีไดรับมอบหมาย
พิเศษ ซ่ึงในแตละปการศึกษานั้นแตละสาขาวิชามีโครงการประจําสาขาวิชา ซ่ึงจัดเปนโครงการใน
สายงานวิชาการ ท้ังส้ิน 260 โครงการ โครงการในสวนระบบกิจกรรมในสายงานฝายกิจการ
นักศึกษาท้ังส้ิน 62 โครงการและโครงการในสวนฝายกิจการพิเศษ ท้ังส้ิน 40 โครงการ โดย
งบประมาณท่ีจัดสรรใหในปการศึกษานี้เปนเงินท้ังส้ินตามลําดับตอไปน้ี งานฝายวิชาการจํานวน 
260 โครงการ งบประมาณท่ีจัดสรร 1,919,710 บาท งานฝายกิจการนักศึกษาจํานวนโครงการ
งบประมาณท่ีจัดสรร 2,911,000 บาท งานฝายกิจการพิเศษจํานวน 40 โครงการ  งบประมาณท่ี
จัดสรร 3,819,700 บาท งบประมาณท่ีจัดสรรในท่ียังไมรวมงาน/โครงการท่ีไดรับมอบหมายพิเศษ
ระหวางภาคการศึกษา จากการมีโครงการในแตละภาคการศึกษาตางๆ เปนจํานวนมากทําใหเกิด
ปญหาในการจัดสรรงบประมาณ การอนุมัติโครงการ การติดตามงบประมาณเพ่ือใหสอดคลองกับ
โครงการและแผนงานท่ีกําหนดไวรวมไปถึงการตรวจติดตามการเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับการ
อนุมัติในแตละโครงการอีกท้ังในการตรวจสอบยอดการเบิกจายงบประมาณของผูบริหารก็ไมตรง
กับยอดงบประมาณท่ีมีอยูจริงอันเนื่องมาจากการจัดการโครงการยังใชระบบเอกสารที่เปนกระดาษ
มีการกรอกขอมูลท่ีผิดพลาด การสูญหายของขอมูล การใชสูตรคํานวณท่ีผิดพลาด สงผลใหเกิด
ปญหาในการรายงานผลการดําเนินงานและการเบิกจายเงินงบประมาณมีผลใหไมสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริหารในการตรวจสอบขอมูลการดําเนินงานโครงการ เงิน
งบประมาณประจําปของผูบริหารและไมความสอดคลองกับมาตรฐานประกันคุณภาพดังท่ีกลาวมา 

 จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวากระบวนการในการอนุมัติโครงการท่ีตองสง
ขอมูลผานผูบริหารแตละฝาย การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจาย และการติดตามการดําเนินงาน
โครงการ ฝายสงเสริมการศึกษาซ่ึงมีหนาท่ีในการติดตามโครงการการเบิกจายงบประมาณของ
โครงการ ในแตละสาขาวิชาอีกท้ังโครงการท่ีดําเนินการประจําในแตละสาขาวิชามีการดําเนินการ
ในระยะเวลาท่ีตางกันและยังไมมีระบบจัดการขอมูลโครงการ ไมมีการรวมศูนยของขอมูลใหเปน
สารสนเทศและงานโครงการยังมีกระบวนการดําเนินงานในรูปแบบกระดาษ ผูวิจัยจึงมีการนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการ โดยผานกระบวนการคนควา วิเคราะห ออกแบบและพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโครงการใหเปนไปตามแผนงานของโครงการ และสามารถ
นําเสนอขอมูลเปรียบเทียบงบประมาณในภาคการศึกษาของสาขาวิชาสําหรับผูบริหารในการอนุมัติ
โครงการในภาคการศึกษาตอไป ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการ
งบประมาณโครงการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของโรงเรียนตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยี
เอเชีย จังหวัดเชียงใหม 
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1) ไดระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
2) สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานโครงการใหสอดคลองกับระบบกิจกรรม

โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาเพื่อทําการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการ
งบประมาณโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียผานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
จัดเก็บขอมูลโครงการและเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานรวมถึงสนับสนุนผูบริหารใน
การอนุมัติโครงการตางๆ ของแตละสาขาวิชา ซ่ึงครอบคลุมถึงงานดานตางๆ ดังนี้ 

1) ขอบเขตดานเนื้อหา 
1.1) ระบบการเขาถึงขอมูล 

มีระบบรักษาความปลอดภัย โดยการปอนช่ือผูใชและรหัสผานกอนเขาสูระบบงาน
การออกเอกสาร การเสนอโครงการและการอนุมัติเอกสาร รวมถึงรายงานในรูปแบบตางๆ และ
สามารถกําหนดบทบาท/หนาท่ีของผูเขาระบบประกอบดวย ผูอํานวยการ ผูบริหารจาก 3 สายงาน
เจาหนาท่ีบัญชีการเงิน เจาหนาท่ีดูแลระบบ และผูใชงานท่ัวไป 

1.2) ระบบจัดการงบประมาณ 
(1) ระบบสามารถตรวจสอบขอมูลงบประมาณในปจจุบันและขอมูลรายละเอียด

โครงการในปท่ีผานมา 
(2) ระบบสามารถบันทึกรายละเอียดของการเสนอโครงการในละสาขาพรอมกับ

ยอดงบประมาณท่ีเสนอสําหรับแตละโครงการ 
1.3) ระบบอนุมัติโครงการ 

(1) ระบบสามารถใชงานไดกับบุคคลทุกระดับตามสิทธิการใชงานท่ีผูดูแลระบบ
เปนผูกําหนดใหโดยผูใชทุกคนสามารถเขาสูระบบงานสารสนเทศสําหรับการ
จัดการงบประมาณโครงการผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
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(2) ระบบสามารถใหขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจสําหรับการอนุมัติโครงการ
การทบทวนความสมบูรณและถูกตองของโครงการ 

(3) ระบบสามารถทําการบันทึกขอมูลการอนุมัติโครงการ โดยสามารถตรวจสอบ
ไดวาโครงการผานการอนุมัติในข้ันตอนใดและไมผานการอนุมัติในข้ันตอน
หรือกระบวนการใดมีงบประมาณท่ีจัดสรรใหจํานวนเทาใด อีกท้ังยังสามารถ
ตรวจสอบระบบการอนุมัติ วาผานการอนุมัติในระดับใดและ เวลาใด 

(4) ระบบสามารถแจงสถานะโครงการท่ีผาน และไมผานการอนุมัติโครงการเพื่อ
ดําเนินการข้ันตอไป 

1.4) ระบบติดตามโครงการ 
(1) ระบบสามารถคํานวณและสรุปขอมูลรายละเอียดการเบิกจายงบประมาณ

ประจําโครงการและปรับปรุงยอดงบประมาณโครงการ 
(2) ระบบสามารถกําหนดแผนงานแตละโครงการได 
(3) ระบบสามารถคนหาโครงการตามความตองการพรอมท้ังแสดงยอด

งบประมาณและแผนการดําเนินงานโครงการได 
1.5) ระบบรายงานขอมูลสารสนเทศ 

(1) รายงานแสดงสถานะการอนุมัติโครงการพรอมท้ังงบประมาณท่ีอนุมัติเพื่อใช
ในการติดตามการดําเนินงานโครงการ 

(2) รายงานรายละเอียดและขอมูลการขออนุมัติงบประมาณโครงการ 
(3) รายงานสรุปยอดการขออนุมัติงบประมาณโครงการประจําปการศึกษา 
(4) รายงานสรุปยอดการเบิกจายงบประมาณประจําโครงการจําแนกเปนรายเดือน 
(5) รายงานสรุปยอดการเบิกจายงบประมาณประจําโครงการจําแนกตามสาขาวิชา 
(6) การรายงานผลการดําเนินงานประจําโครงการ 

 
1.5 วิธีการวิจัย 

1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลทางดานการจัดการงบประมาณของโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
1.1)  ขอมูลปฐมภูมิ ไดแก 

(1) จากการศึกษาระบบการทํางานในการเสนอโครงการ 
(2) จากการสัมภาษณเจาหนาท่ี 
(3) จากการสัมภาษณเจาหนาท่ีเอกสารผูรวบรวมและจัดทํารายงานประจําเดือน 

1.2)  ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก 
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(1) รายงานทางดานการใชงบประมาณ 
(2) รายงานตางๆ ท่ีใชในการรายงานผูบริหารประจําเดือน 

2) ทําการวิเคราะหระบบโดยใช Data Flow Diagram (DFD) เปนเครื่องมือท่ีใชในการ
วิเคราะหระบบ 

3) ออกแบบระบบ 
3.1)  ออกแบบฐานขอมูล 
3.2)  ออกแบบหนาจอ 
3.3)  ออกแบบรายงาน 

4) พัฒนาระบบโดยใชโปรแกรม PHP และโปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8.0 ใน
รูปแบบโปรแกรมเชิงวัตถุ 

5) ทดสอบการทํางานของระบบโดยทําการทดลองนําขอมูลท่ีทําดวยระบบเดิมมาใชในระบบ
ใหมท่ีพัฒนาแลวทําการเปรียบเทียบผลท่ีไดจากการพัฒนาระบบ 

6) ปรับปรุง แกไข ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนของระบบ 
7) สรุปผลการทํางานของระบบกับวัตถุประสงคของการพัฒนาระบบท่ีไดกําหนดไวรวมท้ัง

นําเสนอปญหาและขอเสนอแนะของการพัฒนาระบบ 
8) เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

8.1) ซอฟตแวร (Software) ท่ีใชในการพัฒนาระบบ ไดแก 
(1) โปรแกรม Microsoft Windows XP Professional 
(2) โปรแกรม Microsoft Office 2003 
(3) โปรแกรม MySQL  
(4) โปรแกรม PHP 
(5) โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 8.0 
(6) โปรแกรม Photoshop 
(7) โปรแกรม EditPlus 

8.2) ฮารดแวร (Hardware) ไดแก 
(1) สําหรับเคร่ืองแมขาย (Server)  

- ซีพียู 1.0 GHz.หรือสูงกวานั้น 
- หนวยความจําหลักไมตํ่ากวา 512 MB 
- ฮารดดิสกขนาดบรรจุไมตํ่ากวา 20 GB 
- จอภาพ เมาสและคียบอรด 
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- ซีดี-รอม  
(2) สําหรับเคร่ืองลูกขาย (Client) 

- ซีพียูไมตํ่ากวา Celeron 1.0 GHz. 
- หนวยความจําหลักไมตํ่ากวา 256 MB  
- ฮารดดิสกขนาดบรรจุไมตํ่ากวา 20 GB 
- จอภาพ เมาสและคียบอรด 
- เคร่ืองพิมพ 

 
1.6 แผนการดําเนินการ 

แผนการดําเนินการ มีข้ันตอนในการดําเนินการดังตอไปนี้ 
1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลทางดานการนําเสนอโครงการ และงบประมาณโรงเรียน

เทคโนโลยีเอเชีย 
2) วิเคราะหระบบและหาแนวทางในการแกไขปญหา 
3) ออกแบบระบบ 
4) เขียนโปรแกรม 
5) ทดสอบการทํางานของระบบ 
6) การประเมินผลการทํางานของระบบ 
7) จัดทําเอกสารและคูมือการใชงานระบบ 
8) จัดทํารายงานการคนควาอิสระ  

 
1.7 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูล 

1) โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย  
2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


