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บทคดัย่อ 

การทาํระบบสารสนเทศคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบรายงานงบประมาณ                

ให้สามารถติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมไปถึงเพ่ิมขีดความสามารถของการเรียกดูรายงาน                  

ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงช่วยลดปัญหาด้านการจัดเกบ็        

การสูญหายของเอกสาร และ ลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรในทุกด้าน ซ่ึงการนาํระบบติดตาม

งบประมาณมาใช้ จะช่วยลดความซับซ้อน และ ขั้นตอนในการปฎิบัติงาน จากเดิมที่อยู่ในรูปแบบ

ของเอกสารเปล่ียนมาเป็นระบบรายงานทางอเิลก็ทรอนิกสท์ี่สามารถดาํเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยอยู่

ในรปูแบบของเวบ็แอพพลิเคช่ัน เพ่ือความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน 

 
บทนาํ 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

  เน่ืองจากกรมทางหลวงชนบทมีหน้าที่ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท 

เพ่ือสนับสนุนการคมนาคมขนส่งทั่วประเทศ จึงต้องมีการจัดทาํโครงการ โดยกรมทางหลวงชนบท

จะทาํหน้าที่ในการ สร้างทาง และ สะพาน ตลอดจนบํารุงรักษาให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ          

มีความปลอดภัยกบัผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน 

 โดยในแต่ละปี กรมทางหลวงชนบท จะได้รับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลเพ่ือ

บริหารโครงการต่างๆ   แต่ในปี 2558 มีโครงการสูงถึง 2000 - 3000 โครงการ ด้วยวิธีการ

ทาํงานอยู่ในรปูแบบของเอกสารเป็นส่วนใหญ่ ทาํให้ต้องใช้พ้ืนที่ในการจัดเกบ็เอกสารจาํนวนมาก 

อกีทั้งยังพบปัญหาเอกสารเสยีหายจนไม่สามารถนาํมาใช้งานได้ รวมไปถึงการค้นหาเอกสารน่ันใช้

เวลานาน แม้ว่าปัจจุบันจะมีการเปล่ียนมาใช้วิธีการส่งเอกสาร จากส่งทางไปรษณีย์ มาเป็นการส่ง 

อเีมลล์ แต่กยั็งพบปัญหาในการส่ง เช่น ส่งผิดพลาด , แฟ้มข้อมูลที่ส่งเสยีหาย , เวลาในการ

อ้างอิงข้อมูลไม่ตรงกัน  ทาํให้สาํนักแผนงาน ที่มีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล จากทุกหน่วยงาน

เพ่ือทาํรายงานเสนอผู้บริหารระดับสูง ไม่สามารถจัดทาํรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

จึงได้มีแนวคิดที่จะบริหารจัดการกับเอกสาร และ จัดการโครงการให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น  

เป็นต้น 

    
* นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์  
**   ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 

1316



 

วตัถุประสงคข์องการพฒันา 

1. เพ่ือศึกษา และ วิเคราะห์ระบบติดตามงบประมาณรวมทั้ งรับทราบปัญหา                     

ที่เกดิขึ้นในปัจจุบัน 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ทั้งในด้านการวางแผน การควบคุม                     

และการบริหารจัดการงบประมาณ 

3. เพ่ือจัดทาํรายงานสรปุสาํหรับผู้บริหาร 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

การจดัเก็บเอกสารกรมทางหลวงชนบท 

 ในปัจจุบันระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับสํานักงาน

หน่วยงานต่างๆเน่ืองด้วยแต่ละหน่วยงานมีเอกสารใหม่เกดิขึ้นทุกวันทาํให้ปริมาณเอกสารเพ่ิมขึ้น

เร่ือยๆ การจัดเกบ็เอกสารในลักษณะแฟ้ม หรือตู้ เกบ็เอกสารจะมีข้อจาํกดัในเร่ืองของพ้ืนที่ซ่ึงใช้

ในการจัดเกบ็เอกสาร หากเป็นเอกสารที่ไม่สามารถทาํลายได้หรือมีความจาํเป็นที่ต้องเกบ็รักษาไว้

เพ่ือใช้เป็นหลักฐานเป็นระยะเวลานาน จาํนวนของแฟ้มและตู้ เกบ็เอกสารย่อมมีจาํนวนมากอย่าง

หลีกเล่ียงไม่ได้ ก่อให้เกดิปัญหาในการสบืค้นเพ่ือนาํกลับมาใช้งานทาํให้ต้องใช้เวลานาน ในการ

ค้นหา และเสี่ยงต่อการทาํให้เอกสารชาํรดุหรือสญูหายได้  

จากกรณีศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการบริหารจัดการเอกสารของสาํนักแผนงาน กรมทาง

หลวงชนบท  มีระบบการทาํงานสารบรรณแบบเดิมโดยได้รับเอกสาร/ทั้งระบบคนเดินหนังสือ 

และ การส่งหนังสอื และ รายงานโครงการผ่านจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ (e-mail)  สาํนักแผนงาน

จะต้องดาํเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับหนังสือ/เอกสารที่เข้ามาในแต่ละวันรวมทั้งหนังสือที่

เจ้าหน้าที่ของสาํนักแผนงานได้จัดพิมพ์ขึ้น เช่น หนังสอืบันทกึข้อความ หนังสอืครุฑ  เป็นต้น  ซ่ึง

หนังสือเอกสารแต่ละชนิดเจ้าหน้าที่จะต้องทาํการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ ออกเลขที่ ลงวันที่ 

และเวลา เพ่ือเป็นการควบคุมจาํนวนหนังสอื/เอกสารที่เข้า-ออกซ่ึงในแต่ละวันมีหนังสอืเอกสาร

เข้า-ออกมายังสาํนักแผนงานเป็นจาํนวนมาก จึงทาํให้ปริมาณหนังสอื/เอกสารเพ่ิมมากขึ้นอกีทั้ง

เสยีเวลาไปกบัการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสอืเป็นเวลานาน 

ดังน้ัน ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาการบริหารงานเอกสารสาํหรับหน่วยงานราชการ

โดยการพัฒนาระบบจัดเกบ็เอกสารด้วยการสร้างโปรแกรมระบบฐานข้อมูลการจัดเกบ็เอกสาร

สาํหรับหน่วยงานการศึกษาเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ทาํงาน งานสารบรรณ การรับหนังสือการส่งหนังสือ การเกบ็เอกสาร การรายงานโครงการ การ

สบืค้นข้อมูลเอกสารลดปัญหาการสญูหายของเอกสารลดการใช้แฟ้มกระดาษ ลดพ้ืนที่การใช้ตู้ใน

การจัดเกบ็เอกสาร ประหยัดกระดาษ และลดขั้นตอนการทาํงาน โดยผู้วิจัยเร่ิมศึกษาจากการเกบ็

ข้อมูลรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบงานสารบรรณ การจัดเกบ็เอกสาร และรวบรวมความ

ต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง จากน้ันดาํเนินการออกแบบระบบงานใหม่ 
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วงจรของเอกสาร (Document Lift Cycle) 

 

 
ภาพที ่1 แผนผงัวงจรของเอกสาร 

(ทีม่า : วีณา เนตรสวา่ง และ สุรัตนา สงัขห์นุน, 2555) 
 
 การใช้งานเอกสารทั่วไปมีขั้นตอน เร่ิมตั้งแต่การสร้างรูปแบบเอกสารตามแบบฟอร์ม

ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน โดยจะมีผลบังคับใช้ได้กต่็อเม่ือได้รับการอนุมัติหรือลงนามรับรอง

โดยผู้ที่มีอาํนาจในการอนุมัติสั่งการตามลาํดับช้ันของกระบวนการทาํงานของแต่ละหน่วยงาน เม่ือ

เอกสารผ่านขั้นตอนการอนุมัติจะถูกส่งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ต้องการ เพ่ือใช้แสดงข้อมูล

ข่าวสารตามเน้ือหาบนตัวเอกสารที่ได้สร้างขึ้ นเอกสารที่ส่งออกไปหรือได้รับมาหลังจากการ

ดาํเนินการเสรจ็สิ้นจะถูกจัดเกบ็ไว้เพ่ือเป็นหลักฐานหรือใช้งานซํา้ และจะถูกทาํลายเมื่อหมดอายุ

การใช้งานของเอกสาร 

 

การบริหารโครงการในมุมมองนกับริหาร 

การบริหารโครงการ (Project management) หมายถึง กระบวนการในการดาํเนิน

กจิกรรมด้วยวิธกีารใหม่ๆ ที่แตกต่างจากการบริหารงานประจาํ/การบริหารทั่วไป เพ่ือให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กาํหนดไว้ภายใต้กรอบด้านงบประมาณและเวลา วัตถุประสงค์ที่กาํหนดอาจจะ        

เป็นผลได้ที่เป็นการเปล่ียนแปลงสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่มีลักษณะเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพหรือทั้งสอง

อย่างกระบวนการบริหารโครงการประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ประการคือ วัตถุประสงค์ของ

โครงการ กระบวนการบริหาร และระดับการบริหาร 
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ขั้นตอนการดาํเนนิการ 

วิธีการทํางานแบบเดิม (As-is Process) 

สาํนักแผนงานมีหน้าที่ในการวางแผนและรวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าของโครงการ

ทุกหน่วยงานในกรมทางหลวงชนบทการทาํรายงานแบบเดิมน้ันจะทาํในโปรแกรมMicrosoftExcel 

และเกบ็ข้อมูลในรปูแบบเอกสาร ทุกวันที่ 25 ของเดือนสาํนักแผนจะตัดยอดการเบิกจ่ายของ

โครงการต่างๆ เพ่ือทาํรายงานภาพรวมการเบิกจ่ายของทั้งกรมเสนอผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือวางแผน    

วางนโยบายในไตรมาส หรือ ปีงบประมาณต่อไป ทาํให้หน่วยงานทั้งหมดต้องส่งรายงานดังกล่าว 

ให้สาํนักแผนงานก่อนวันที่ 25 ของเดือนซ่ึงพบปัญหาอยู่บ่อยคร้ัง เน่ืองจากหน่วยงานต่างๆจะส่ง 

เอกสารทางไปรษณย์ี ด้วยการบวนการในการทาํงานของกรมทางหลวงชนบททาํให้เอกสารมาถงึ 

สาํนักแผนงานช้า ภายหลังสาํนักแผนงานออกหนังสอืคาํสั่งให้ทุกหน่วยงานเปล่ียนจากการส่ง 

เอกสารทางไปรษณย์ีมาเป็นการส่งทาง E-Mail ทาํให้สาํนักแผนสามารถรวบรวมข้อมูลได้เรย่ิ็งขึ้น 

แต่กยั็งพบปัญหา ดังภาพที่ 2 

 

                       
ภาพที ่2 Fish Bone Diagram 
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การออกแบบระบบงานใหม่ 

แผนภาพ Use Case Diagram  แสดงให้เหน็หน้าที่ของแต่ละบุคคล  

 

 
 

ภาพที ่3 Use Case Diagram 
Entity Relationship Diagram 

แผนภาพแสดงให้เหน็ฐานข้อมูลของระบบติดตามงบประมาณ  
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ภาพที ่4 Entity Relationship Diagram 
 

การพฒันาระบบ 
การออกแบบส่วนประสานกบัผูใ้ช ้

หน้าแสดงผลการค้นหาโครงการโดยสามารถดูรายละเอยีดของแต่ละโครงการ             

เพ่ืออพัเดท หรือ แก้ไข ข้อมูลโครงการได้ 

 

 
 

ภาพที ่5 หน้าค้นหา 
หน้าแสดงผลสรปุเบิกจ่ายเป็นผลรวมการเบิกจ่ายของโครงการทั้งหมด และสามารถ           

ดูรายละเอยีดลึกลงไปถงึระดับหน่วยงาน ของกรมทางหลวงชนบททั้งหมดได้ 
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ภาพที ่6 หน้าสรปุเบิกจ่าย 
 

บทสรุปและขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 

การทดลองใช้งานระบบติดตามงบประมาณในคร้ังน้ีจะแบ่งผู้เข้าร่วมทดสอบระบบ

ออกเป็น 2 กลุ่ม  ดังน้ี 

กลุ่มติดตามและประเมินผลโดยมีคุณฐานันดรเป็นผู้ทดสอบหลักพึงพอใจเกี่ยวกบัการ

ใช้งานที่ไม่ซับซ้อน , ไม่ยุ่งยาก และยังแบ่งงานให้ผู้ใช้งานหลายคนได้  ทาํให้สามารถควบคุม 

ตรวจสอบ ,  คุณภาพและระยะเวลาในการทาํงานของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี 

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศพึงพอใจเป็นอย่างย่ิงโดยเฉพาะเร่ืองของความเรว็ในการใช้

งานระบบ เช่น การค้นหาข้อมูลโครงการใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีนับจากกดปุ่มค้นหา และ การ

เรียกดูข้อมูลได้อย่างเรียลไทม์ที่เรียกดูรายงานได้ ทุกที่ , ทุกเวลา , ทุกอุปกรณ์ ขอเพียงอุปกรณ์ที่

ใช้งานมีระบบ มีอนิเทอร์เนต็ ความเรว็ตั้งแต่ 64 kb ขึ้นไป กส็ามารถเรียกดูรายงานได้ทนัท ี
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