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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณ
ของวทิยาลยัสารพดัช่างล าปาง ระบบงานดงักล่าวออกแบบและพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการขอ้มูลดา้นงบประมาณ โดยก าหนดกลุ่มผูใ้ชง้านออกเป็น 6 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร 
ผูป้ฏิบติังานแผน ผูป้ฏิบติังานการเงิน ผูป้ฏิบติังานพสัดุ หวัหนา้งาน/ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ผูดู้แล
ระบบ และมีกระบวนการท างาน 8 กระบวนการ คือ ตรวจสอบสิทธิการใชง้าน จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
จดัการขอ้มูลพื้นฐาน จดัการขอ้มูลผลผลิตโครงการ จดัการขอ้มูลจดัสรรงบประมาณ จดัการขอ้มูลใช้
จ่ายงบประมาณ จดัการขอ้มูลเงินยมื และออกรายงานสารสนเทศดา้นการบริหารงบประมาณ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการงบประมาณของวิทยาลยัสารพดัช่างล าปาง ด าเนินการพฒันา
บนระบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์ 7 ในรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่ สามารถเรียกใชง้าน
ผา่นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ยเวบ็เบราเซอร์ มีระบบการประมวลผลและใชง้านผา่นรูปแบบ
ภาษาพีเอชพี บริหารจดัการฐานขอ้มูลดว้ยระบบฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล  

ผลการประเมินจากผูใ้ชง้าน พบวา่ ระบบมีความง่ายในการใชง้าน การประมวลผลและสืบคน้ขอ้มูลมี
ความสะดวกรวดเร็ว ขอ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นย  า รายงานสารสนเทศตรงต่อความตอ้งการในการใช้
งาน โดยในกลุ่มผูบ้ริหารมีผลการประเมินประสิทธิภาพการใชง้านอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.64 กลุ่มผูป้ฏิบติังานมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.10 กลุ่มหวัหนา้งาน
และผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.79 และกลุ่ม
ผูดู้แลระบบมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.50  
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ABSTRACT 

The objective of this independent study was to develop the information system for budget 
management of Lampang Polytechnic College. The system was designed and developed to increase 
the efficiency of budget management. The users were classified into 6 groups, included the group of 
directors, planning and budget officers, finance officers, supply officers, managers with team 
operators and system administrators. The system has total 8 working processes that consisted of 
authentication, user management, budget management, product management, budget allocation 
management, budget spending management, loans management and budget reports. 

The information system for budget management of Lampang Polytechnic College was developed as 
a web application using PHP programming language and MySQL database system on Microsoft 
Windows 7. Users can access via internet using a web browser.  

The result of system efficiency evaluated by users found that the system was fast and easy to use. 
The data was accurate, reliable and relevance. The group of directors gave the overall score of 
system efficiency at the highest level or average of 4.64. The group of operators gave the overall 
score at the high level or average of 4.10. The group of managers with team operators gave the 
overall score at the highest level or average of 4.79. The group of system administrators gave the 
overall score at the highest level or average of 4.50. 


