
 
บทท่ี 2  

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 ในการคนควาแบบอิสระเร่ือง “การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการงบประมาณ
โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย จังหวัดเชียงใหม” ผูคนควาไดศึกษาข้ันพื้นฐานจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี้  

2.1  ระบบสารสนเทศ 
2.2  การบริหารงบประมาณ 
2.3  กระบวนเสนอโครงการ โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 
2.4  ลักษณะสารสนเทศท่ีดี 
2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ระบบสารสนเทศ 
 ระบบสารสนเทศ (Information System หรือ IS) เปนระบบท่ีทําหนาท่ีในการรวบรวม
ขอมูล เพื่อนํามาประมวลผล วิเคราะห เพื่อสรางสารสนเทศสําหรับวัตถุประสงคเฉพาะดาน และ
นําเสนอสารสนเทศใหกับผูท่ีตองการซ่ึงตองเปนผูท่ีมีสิทธิไดรับสารสนเทศ รวมท้ังการจัดเก็บ
บันทึกขอมูลท่ีนําเขามาสูระบบไวเพื่อการใชงานในอนาคต การดําเนินงานของระบบสารสนเทศจะ
เปนไปตามหลักของระบบ โดยมีขอมูลเปนส่ิงท่ีนําเขา เพื่อผลิตสารสนเทศเปนส่ิงสงออกใหผูใช 
 
2.2  การบริหารงบประมาณ 

Thomas D.Lynch (อางใน ไพรัช ตระการศิรินนท, 2544 : 2) กลาววา “งบประมาณ” คือ 
งบประมาณเปนแผนท่ีจัดใหโครงการตาง ๆ ท่ีกําหนดข้ึนมีการประมาณทรัพยากรที่มีคาและ
ตองการที่จะนํามาใช และมีการเปรียบเทียบการกระทําในอดีต และความตองการที่จะทําในอนาคต 

Frank P Sherwood (อางใน สิทธิเดช  ศรีสุวรรณดี, 2545 : 6) กลาววา “งบประมาณ” คือ
แผนเบ็ดเสร็จซ่ึงแสดงออกมาในรูปตัวเงิน แสดงโดยการดําเนินงานท้ังหมดในระยะเวลาหนึ่ง แผน
นี้จะรวมถึงการคาดประมาณการใหบริการ กิจกรรม โครงการและคาใชจาย ตลอดจนทรัพยากรที่
จําเปนในการสนับสนุนการดําเนินการใหบรรลุตามแผนเบ็ดเสร็จยอมประกอบดวย การกระทํา 3 
ข้ันตอน 

1. การจัดเตรียมงบประมาณ (Budget Preparation) 
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2. การอนุมัติงบประมาณ (Budget Approval) 
3. การบริหารงบประมาณ (Budget Execution) 

กลาวโดยสรุป จากความหมายของงบประมาณท่ีไดกลาวมาแลว จะเห็นไดวางบประมาณมี
ลักษณะเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงของหนวยงานท่ีเปนเอกสารแสดงถึงความตองการของรัฐบาลหรือ
หนวยงานตาง ๆ ซ่ึงแสดงออกมาในลักษณะแผนทางการเงินและโครงการท่ีจะดําเนินการใน
ปงบประมาณหน่ึง ๆ โดยท่ีหนวยงานไดสัญญาตอสภาและประชาชนท่ีจะใชเงินภายใตเง่ือนไขท่ี
ตกลงกัน 
2.3 กระบวนการเสนอโครงการ  โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 2.1 กระบวนเสนอโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย 

เสนอโครงการเพื่อพิจารณา 

สํารวจและวิเคราะหความตองการ 

กําหนดแนวทางการจัดกจิกรรม 

การดําเนนิการโครงการ 

ปรับปรุงโครงการ อนุมัติโครงการ 
NO 

YES 

การตรวจประเมิน 

นําเสนอผลงานใหภายนอกทราบ 

รายงานผลการดําเนินงาน 
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รายละเอียดของแนวทางปฏิบัติสําหรับการเสนอโครงการ 
1. ประชุมคณะกรรมการเพ่ือสรางความตระหนัก 
2. แตงต้ังทีมงานเพ่ือสํารวจความตองการ  
3. กําหนดโครงสรางองคกร ทีมงานรับผิดชอบใหกําหนดโครงสรางการบริหารให

สอดรับกับสภาพการณและความเหมาะสม พรอมท้ังแตงต้ังผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละสวนงาน
ใหมีความเหมาะสมโดยมีความเกี่ยวของกับบุคคลตอไปนี้ 

- ผูจัดการ/ ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการฝายตาง ๆ 
- หัวหนางานกจิกรรมนักศึกษา 
- หัวหัวหนากจิกรรมวิชาการ 
- หัวหนากจิกรรมประจําสาขา 
- หัวหนาสาขา 

4. ผูท่ีเกี่ยวของรวมกันวางแผนงานโครงการ เขียนโครงการ ตามนโยบายที่โรงเรียน
กําหนดแลวนําเสนอเพ่ือขอพิจารณาอนุมัติจากผูบริหาร (ในกรณีไมอนุมัติ) ใหปรับปรุงโครงการ
ใหมให สอดคลองกับแนวนโยบายและขอเสนอแนะของผูบริหารแลวเสนอโครงการเพื่อพิจารณา
ใหมอีกคร้ัง การเสนอโครงการใหเสนอตามลําดับงานตอไปนี้ 

- หัวหนาสาขา 
- หัวหนาคณะ 
- รองผูอํานวยการฝายวิชาการ 
- รองผูอํานวยการฝายกิจการนักศึกษา 
- เจาหนาท่ีประจําสํานักงาน เลขานุการผูอํานวยการ 
- เจาหนาท่ีบัญชี/การเงิน 
- ผูจัดการ/ผูอํานวยการ 

5. กําหนดปฏิทินการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ 
6. ผูท่ีเกี่ยวของดําเนินการตามท่ีไดรับการอนุมัติ ดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการในทุกระยะของการดําเนินการ 
7. สรุปผลการดําเนินงานของโครงการเปนระบบสารสนเทศของโรงเรียนเพื่อใชเปน

ประโยชนตอโรงเรียน สังคมโดยการจัดการความรู 
 ท้ังนี้การจัดการงบประมาณโครงการสําหรับโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชียแบงหมวดคาใชจาย
ของโครงการ ตามประเภทของงบประมาณของแตละฝายท่ีมีการจัดการโครงการ ซ่ึงประกอบดวย
งบดานกิจกรรมวิชาการ งบประมาณฝายกิจการพิเศษ และงบประมาณฝายกิจการนักศึกษา 



 10

2.4 ลักษณะสารสนเทศท่ีดี 
  นิตยา เจรียงประเสริฐ (2543) นําเสนอวา สารสนเทศท่ีดีควรมีลักษณะดังตอไปนี้ 

1) ความเปนสวนบุคคล คุณคาและประโยชนของสารสนเทศเปนส่ิงท่ีข้ึนกับบุคคล
กลาวคือสารสนเทศสําหรับคนคนหนึ่งอาจไมใชสารสนเทศสําหรับอีกคนหนึ่งได เชน ขอมูลการ
เปล่ียนแปลงของราคาหุนในตลาดหลักทรัพย จะเปนประโยชนอยางมากตอผูลงทุนในตลาด แตจะ
ไมมีความหมายอะไรกับบุคคลท่ัวไปที่ไมไดสนใจการซ้ือ/ขายหุน 

2) ความสัมพันธกัน  สารสนเทศจะตองมีความสัมพันธกับเหตุการณท่ีจะไปใชใหเกิด
ประโยชนได เชน ถาผูจัดการโรงแรมกําลังศึกษาวาทําไมเครื่องจักรถึงเสียบอย ขอมูลของจํานวนท่ี
เคร่ืองจักรผลิตไดก็อาจไมมีความหมายเทากับขอมูลของเวลาท่ีเคร่ืองจักรเสีย หรือ Specification 
ของเคร่ืองจักรนั้น 

3) ความทันสมัยหรือทันตอเหตุการณ สารสนเทศจะตองมีการนําเสนอในเวลาท่ีเหมาะสม 
และคนท่ีเหมาะสมหรือคนท่ีใชสารสนเทศนั้น เชน ตัวผูซ้ือหุนตองตัดสินใจวาจะซ้ือหุนใดในวันนี้
แตกลับไดรับขอมูลราคาหุนหลังเวลาซ้ือ/ขายหุน สารสนเทศนั้นก็ไมมีประโยชนในแงของเวลาท่ี
จะนําไปใชในขณะท่ีตองการ 

4) ความถูกตอง สารสนเทศที่ดีจะตองไมมีขอผิดพลาด เพราะหากนําสารสนเทศท่ีมี
ขอผิดพลาดไปใชก็อาจทําใหการตัดสินใจไมถูกตองกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรไดอยางไรก็
ตามความถูกตองนี้จะมีความสําคัญเพียงใดข้ึนอยูกับความสําคัญของการตัดสินใจหากเปนการ
ตัดสินใจท่ีเกี่ยวของกับความเปนความตายของมนุษย เชน โครงการอวกาศของยานนาซา หรือการ
ผาตัดคนไข สารสนเทศจะตองมีความถูกตองแมนยาํอยางมาก 

5) รูปแบบที่ถูกตอง รูปแบบของสารสนเทศท่ีดี คือรูปแบบท่ีผูใชสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทันที โดยไมตองนําไปประมวลผลใดๆ อีก เชน หากผูจัดการตองการทราบยอดขายแต
ละชนิดของสินคาในชวงหนึ่งเดือนท่ีผานมา รูปแบบของสารสนเทศท่ีนําเสนอก็ควรเปนยอดสรุป
การขายของเดือนท่ีผานมา โดยแยกเปนสินคาชนิดตางๆ ซ่ึงอาจจะอยูในรูปแบบตารางขอมูลหรือ
กราฟก็ได 

6) ความสมบูรณ สารสนเทศจะมีความสมบูรณหรือไมข้ึนอยูกับผูนําไปใชสามารถนํา
สารสนเทศท่ีมีอยูนั้นไปชวยในการตัดสินใจไดหรือไมแตในความเปนจริงนั้น สารสนเทศสวน
ใหญไมมีความสมบูรณท้ังหมด โดยเฉพาะเม่ือตองตัดสินใจในสถานการณท่ีไมเกิดข้ึนเปนประจํา
(Non-routine) เชน การตัดสินใจผลิตสินคาหรือบริการใหมๆ การนําบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยและ
ฯลฯ บอยคร้ังท่ีผูบริหารตองตัดสินใจโดยใชสารสนเทศท่ีมีอยูควบคูไปกับความรูสึกสวนตัวหรือ
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การตัดสินใจสวนตัวท่ีมาจากประสบการณท่ีส่ังสมมา ดังนั้นความสมบูรณของสารสนเทศอาจทํา
ไดเพียงระดับหนึ่งเทานั้น 

7) การเขาถึงสารสนเทศ สารสนเทศจะไมมีประโยชนใดๆ หากไมสามารถเรียกมาใชไดใน
รูปแบบท่ีตองการ อยางไรก็ตามความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศน้ันมีท้ังแงบวกและแงลบ  
แงบวกคือทําใหสามารถนําไปใชประโยชนได และแงลบคือสารสนเทศอาจตกไปอยูในความ
ครอบครองของบุคคลอ่ืนผูไมหวังดี คือการมีสารสนเทศมากเกินไปของผูบริหารทําใหการตัดสินใจ
ลาชาหรือผิดพลาดได 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สุทัศน กุณา (2550)  ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
งบประมาณสําหรับงานนโยบายและแผนคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยจัดทํา
โปรแกรมสําหรับการบันทึก การสรุปขอมูลการใชงบประมาณเบิกจายจริง ผานระบบอินเทอรเน็ต
เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบนี้คือโปรแกรม ไมโครซอฟทวิชิวลสตูดิโอ ดอทเน็ตในการ
ออกแบบและพัฒนาสวนติดตอผูใชงานผานระบบอินเทอรเน็ต เพื่อใหการดําเนินงานในหนวยงาน
บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีต้ังไวจากการประเมินผลการใชระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนมานี้
พบวาระบบชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํารายงาน แสดงขอมูลไดรวดเร็ว อํานวยความสะดวกตอ
การดําเนินงานเจาหนาท่ีนโยบายและแผน นอกจากนี้ยังใหสารสนเทศท่ีชวยในการตัดสินใจกับ
ผูบริหารไดเปนอยางดี 

วัลลภ แซซิว (2542) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง ระบบงบประมาณของการประปานครหลวง 
(Budget Information Sub-System of Metropolitan Waterworks Authority) โดยจัดทําในสวนท่ี
เกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปนตัวเงินใหกับหนวยงานตางๆ ของการประปานครหลวง
เพื่อใหการดําเนินงานของหนวยงานบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรธุรกิจท่ีต้ังไว โดย
ไดทําเปน 2 สวนดวยกันคือ การจัดทําแผนงบประมาณเพ่ือใชเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน
อีกสวนหนึ่งคือการควบคุมการทํางานใหเปนไปตามแผนงบประมาณ โดยนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกผูใชในการดําเนินงานสืบคนขอมูล สอบถามยอดงบประมาณ คาใชจาย
ของแตละหนวยงานในการประปานครหลวง ซ่ึงทางกองควบคุมงบประมาณ การประปานครหลวง 
ตองการใหโครงงานนี้สามารถท่ีจะทํางานไดตอดังนี้ 

- การบันทึกการจัดต้ังงบประมาณประจําปและการจัดสรรงบประมาณ 
- การบันทึกรายการ หักเงิน โอนเงิน และการเบิกพัสดุ 
- การสอบถามยอดเงินคงเหลือในแตละบัญชีของแตละหนวยงาน 
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- รายงานสรุปผล 
สําหรับโครงงานน้ีวัลลภ ไดช้ีใหเห็นวา ทางการประปานครหลวงตองการความงายและ

ความสะดวกตอผูใชสามารถลดเวลาในการทํางาน อีกท้ังยังสามารถสอบถามขอมูลไดอยางรวดเร็ว
แมนยํา และจะเปนประโยชนในการศึกษาและออกแบบฐานขอมูล ซ่ึงจะเปนแนวทางในการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลในโอกาสตอไป 


