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การอบรมและสัมมนาเป็ นกิ จ กรรมที่ จาํ เป็ นในทุ กองค์การ
ซึ่ งมีข้ นั ตอนที่ค่อนข้างยากต่อการปฏิบตั ิ เนื่องจากต้องศึกษาถึงระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องขององค์การ นอกจากนี้ ผบู ้ ริ หารหรื อผูอ้ นุมตั ิดา้ นการเงินยัง
ต้องการเห็นภาพรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อประกอบการตัดสิ นใจการ
อนุ มตั ิ งบประมาณ บทความนี้ นําเสนอระบบประเมิ นค่ า ใช้จ่ายในการ
สัม มนาสํา หรั บ กรมกํา ลัง พลทหารบก เพื่ อ เป็ นเครื่ อ งมื อ อํา นวยความ
สะดวกในการคิ ด คํา นวณค่ า ใช้ จ่ า ยและช่ ว ยให้ ก ารพิ จ ารณาอนุ ม ั ติ
งบประมาณเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วยิ่งขึ้ น ระบบถูกออกแบบให้สามารถ
เข้าใจได้โดยง่าย สามารถติดตั้งใช้งานทั้งแบบออนไลน์ผา่ นเว็บบราวเซอร์
และแบบออฟไลน์ โ ดยปราศจากการเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ระบบถู ก
ประเมินผลโดยผูใ้ ช้จริ งคือกําลังพลภายในกองสารสนเทศบุคคลซึ่ งพบว่า
ระบบประเมินค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสําหรับกรมกําลังพลทหารบกที่นาํ
พัฒนาขึ้นนี้ สามารถใช้งานได้จริ งและมีความพึงพอใจของผูใ้ ช้อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด
คําสํ าคัญ— อบรมสัมมนา, ระบบประเมิน, ผูบ้ งั คับบัญชา, กรมกําลังพล
ทหารบก

ABSTRACT
Trainings and seminars are activities needed in every
organization. Arranging them are rather complicated tasks since
it is necessary to understand relevant regulation. Besides,
executives or financial approvers wish to see the big picture of
all expenses for budget approval decision makings. This paper
presents a seminar cost estimation system for Directorate of
Personnel to serve as a tool facilitating expenditure calculation to
allow faster budget approval. The system is designed with the

goal of ease of use and can be deployed online via web
browsers or offline without Internet connections. The system has
evaluated by real users who belong to the Personnel Information
Division and found that the system can be practically used and
achieved the maximum degree of user satisfaction.
Key words – Seminar, budget, system, commander, Directorate
of Personnel.
1. บทนํา
กรมกําลังพลทหารบกเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่ วางแผน อํานวยการ
ประสานงาน กํากับการ และดําเนิ นการเกี่ยวกับงานด้าน นโยบายและแผน
กําลังพล การเตรี ยมพล การจัดการกําลังพล ขวัญและสิ ทธิ กาํ ลังพล รวมไป
ถึงงานด้านงบประมาณกําลังพล ซึ่ งการพัฒนาความรู ้ ให้กบั กําลังพลนั้น
จําเป็ นต้องมีการจัดอบรมหรื อสัมมนาให้กบั กําลังพล เพื่อสร้างและพัฒนา
ศัก ยภาพบุ คลากรในหน่ ว ยงานให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ้ น โดยในการจัด
อบรมหรื อสัมมนาในแต่ ละครั้ ง จํา เป็ นต้อ งมี ค่ าใช้จ่ ายและงบประมาณ
ในการดําเนิ นงานทั้งสิ้ น ซึ่ งรายละเอี ยดและขั้นตอนการปฏิบตั ิต้ งั แต่การ
ประมาณค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการฯ การขออนุ มตั ิดา้ นการเงิน และ
รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง โดยผูท้ ี่
เคยทําหน้าที่รับงานด้านงบประมาณที่มีความชํานาญในด้านนี้ อาจมี การ
เปลี่ ย นแปลงกํา ลัง พลหรื อ หมุ น เวี ย นปรั บ เปลี่ ย นการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ซึ่ ง
เกิ ด ขึ้ น เป็ นประจํา ตามวงรอบในแต่ ล ะปี เพราะฉนั้น ผูท้ ี่ ม ารั บ งานใหม่
จึงยังไม่มีความชํานาญในทุกลําดับขั้นตอน ทําให้ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษา
เสี่ ยงต่อความผิดพลาด ไม่สามารถตอบสนองความต้องการผูบ้ งั คับบัญชา
ได้อย่างทันท่วงที
บทความฉบับ นี้ เป็ นการนํา เสนอระบบประเมิ น ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
สัมมนาสําหรับกรมกําลังพลทหารบก ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นโปรแกรมประยุกต์

แบบเว็บแอพพลิเคชัน่ (web application) โดยการนําระบบสารสนเทศมาใช้
เพื่ออํานวยความสะดวกให้กบั กรมกําลังพลทหารบก ซึ่ งได้ถูกออกแบบ
โดยยึดหลักมาตรฐานตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง “ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)” [1]
เพื่อ ให้ก าํ ลัง พลผูใ้ ช้ง าน สามารถใช้ง านได้จ ริ ง ปฏิ บตั ิ ไ ด้อ ย่า งรวดเร็ ว
ถูกต้อง แม่นยํา และตอบสนองความต้องการของผูบ้ งั คับบัญชาได้อย่าง
ทันท่วงที สามารถสร้างการรายงานข้อมูลได้โดยง่าย เรี ยกใช้งานได้จากทุก
สถานที่ ทั้งแบบมีการเชื่ อมต่อและไม่มีการเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ต ลดความ
ผิดพลาด สะดวกกว่าการทํางานด้วยกระดาษ และการคิ ดคํานวณในรู ป
แบบเดิม

2. แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้ อง
เครื่ องมือที่นาํ เสนอในบทความนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อปฏิบตั ิโดยยึดหลัก
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัด
งาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๕ โดยระเบียบ
นี้เพื่อกําหนดให้ส่วนราชการต่างๆ เบิกใช้งบประมาณ หรื อค่าใช้จ่ายในการ
จัดการฝึ กอบรมสัมมนา ให้ถูกต้องตามระเบียบและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
เนื่ องจากการทํางานด้วยกระดาษในปั จจุบนั ยังมีปัญหาหลักๆ อยู่ 3
ประการคื อ 1.มี ความสิ้ นเปลื อง 2.ใช้เวลามาก 3.เสี่ ยงต่อความผิดพลาด
เพราะการจัดอบรมสัมมนาในแต่ละครั้งนั้น จําเป็ นจะต้องใช้งบประมาณ
ในการดําเนิ นงานทุกขั้นตอน จึ งจําเป็ นต้องมีการขออนุ มตั ิวงเงินที่ใช้กบั
ทางผูบ้ ัง คับ บัญ ชา หรื อ หัว หน้ า หน่ ว ยงาน ซึ่ งหากใช้ก ระดาษและคิ ด
คํานวณโดยมนุษย์จึงย่อมมีขอ้ ผิดพลาด ส่ งผลให้เป็ นการสิ้ นเปลืองกระดาษ
เดิมที่มีอยู่ และหากผูบ้ งั คับบัญชาต้องการทราบการใช้งบประมาณคร่ าวๆ
ก็จะไม่สามารถตอบได้ในทันที เพราะต้องใช้เวลามาก ยิง่ โดยเฉพาะผูม้ ารับ
ตําแหน่ งใหม่ ยิ่ง ย่อ มมี ค วามผิเ พลาดเพิ่มมากขึ้ น จึ งได้คิ ด การนํา ระบบ
สารสนเทศ เข้ามาใช้ในการปฏิบตั ิงาน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กาํ ลังพล
และใช้งานได้อย่างเต็มประสิ ทธิภาพ
โดยเครื่ อ งมื อ ที่ น ํามาใช้ในการทํา นี้ ได้สนับ สนุ นฟั งก์ชั่น ที่ สํา คัญ
ได้แก่ แอพเซิร์ฟ (appserv) [2] ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือติดตั้งสําหรับการพัฒนาเว็บ
ที่ ดี ม ากตัว หนึ่ ง ซึ่ งรองรั บ การทํา งานกับ ทุ ก บราวเซอร์ ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น
มาตรฐานสากลทั้งหมด และยังเป็ นซอฟแวร์ แบบโอเพ่นซอร์ ส (แบบเปิ ด)
ที่สามารถให้บุคคลทัว่ ไปสามารถเข้ามาร่ วมพัฒนาส่ วนต่างๆ ได้ แทนที่จะ
เป็ นเพียงแค่ เอชทีเอ็มแอล (HTML) อย่างเดียว โดยที่ระบบนั้นยังสามารถ
ทําการส่ งออกข้อมูลในรู ปแบบ excel เพื่อการแก้ไขหรื อนําไปใช้งานต่อที่
อื่นๆได้ โดยเน้นความง่ายต่อผูใ้ ช้ แต่อยูภ่ ายใต้กฎระเบียบที่มีอยู่

3. วิธีการพัฒนา
สําหรับการวางแผนกลยุทธ์ในการควบคุ มการบริ หารจัดการความ
เสี่ ย งและพัฒ นาโปรแกรมประยุก ต์เ พื่อ สร้า งแอพพลิเ คชัน่ นี้ ข้ึ น มานั้น
มีเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมคิดคํานวณค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม
สัม มนา ซึ่ ง ส่ ว นของฮาร์ ด แวร์ ไ ด้แ ก่ คอมพิว เตอร์ โ น้ต บุ ๊ก 1 เครื่ อ ง,
คอมพิว เตอร์ เ ซิ ร์ฟ เวอร์ 1 เครื่ อ ง และมี ในส่ ว นของซอฟต์แ วร์ ไ ด้แ ก่
ระบบปฏิบตั ิการ : Microsoft Windows 7 และเครื่ องให้บริ การ AppServ
[2] ที่รวม Apache Web Server ภาษาคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ PHP, MySQL และ
โปรแกรมออกแบบหน้าจอในการจัด สร้ างการแสดงผลบนหน้า เว็บ คื อ
Adobe Dreamweaver CS6
จากนั้นจึ งเริ่ มศึ กษาในเรื่ องกฏระเบี ยบกระทรวงการคลัง “ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่
๓)” [1], และศึกษาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบบนเครื อข่าย, การสร้างเว็บ
แอพพลิ เคชั่น ภายใต้การดึ งเอากฎระเบี ยบ ข้อบังคับต่างๆ มาเป็ น
หลักเกณฑ์ในการคิดคํานวณ จากนั้นจึงนําทุกอย่างมาใส่ ไว้ร่วมกัน เพื่อการ
อํานวยความสะดวกแก่ผใู ้ ช้ และเพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
ในลักษณะต่างๆ
สําหรับการทดสอบนั้นได้ติดตั้งโปรแกรม AppServ [2] ในเครื่ อง
Server กรมกํา ลังพล และให้กาํ ลังพลร่ วมทดสอบใช้งาน ว่าสามารถ
นําไปใช้จริ งและคํานวณได้อย่างถูกต้อง ผิดกฎระเบี ยบในข้อใดหรื อไม่
หรื อมีจุดที่ตอ้ งปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลาดอย่างไร จากนั้นจึงเริ่ มจัดทําคู่มือ
สําหรั บการใช้งานโปรแกรมเพื่อ ให้กาํ ลัง พลผูใ้ ช้ง านเว็บ แอพพลิ เ คชั่น
สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งยังเป็ นกระบวนการสร้าง
ระบบการเรี ยนรู ้ KM (Knowledgement Management) ให้กบั คนในองค์กร
โดยได้ออกแบบระบบด้วยเครื่ องมือ ยูเอ็มแอล (UML) [3] ซึ่ งแสดงด้วย
ยูสเคสไดอะแกรม, คลาสไดอะแกรม, ซี เควนไดอะแกรม ซึ่ งได้ใช้ความรู ้
จาการศึ ก ษาในบทเรี ย นด้า นการวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบจากทาง
มหาวิ ท ยาลัย และนํา มาเป็ นต้น แบบเพื่ อ ให้ ก ารดํา เนิ น การในสร้ า ง
โปรแกรมนั้น มีความครอบคลุม ครบถ้วนสมบูรณ์ และสร้ างประโยชน์
ให้กบั คนในหน่วยงานมากที่สุด และในการออกแบบระบบที่ดี จะส่ งผลให้
การจัดทําระบบฯ นี้ ข้ ึนมานั้น ทําได้อย่างเป็ นขั้นตอนและประหยัดเวลาใน
การจัดสร้าง ซึ่ งจากตัวอย่างรู ปที่ 1 นั้น เป็ นการทํา ยูสเคสไดอะแกรม
ในลักษณะ และในรู ปที่ 2 เป็ นส่ วนประกอบของคลาสไดอะแกรม

รู ปที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรม

รู ปที่ 2 ส่ วนประกอบความสัมพันธ์คลาสไดอะแกรม

4. ผลการพัฒนา
การประเมิ น ผลการใช้ ง านโดยการลงตัว โปรแกรมไว้บ นเครื่ อ ง
เซิ ร์ฟเวอร์ กรมกําลังพลทหารบก และให้กาํ ลังพลเปิ ดเข้ามาทําการทดลอง
ใช้ง าน รวมถึ ง การจัด ทํา คู่ มื อ วิ ธี ใ ช้ เพื่ อ อํา นวยความสะดวกสํ า หรั บ
ผูต้ อ้ งการใช้ประโยชน์ในการทํางาน และยังเป็ นส่ วนหนึ่ งของการศึกษา
ในลักษณะ E-Learning
ในส่ วนของการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
นั้น โปรแกรมจะแบ่งส่ วนประกอบของระบบออกเป็ น 3 ส่ วน เพื่อให้เข้าใจ
ได้โดยง่ายคือ 1.เมนู 2.ข้อมูล 3.ส่ วนแสดงผล หลักการคิดคํานวณของตัว
โปรแกรมนั้นคือ ยึดตามระเบียบที่ใช้ในปั จจุบนั และออกแบบให้สามารถ
สร้างรายงานสรุ ปบนหน้าจอ ดังตัวอย่างในรู ปที่ 3สามารถนําข้อมูลกลับมา
แก้ไขหรื อนําข้อมูลกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่ งจากรู ปที่ 4 นั้น เป็ นหน้าแรกของ
การใช้งานโปรแกรมที่ถูกแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนดังกล่าวฯ

รู ปที่ 3 ระบบสร้างรายงานสรุ ปค่าใช้จ่ายทั้งหมด

รู ปที่ 4 ระบบประเมินค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
และจากตัวอย่างในรู ปที่ 5 เป็ นหน้าจอสําหรับการเพิ่มข้อมูลโครงการ

ในรู ปที่ 6 เป็ นตัวอย่างหน้าจอการนําเข้าและส่ งออกข้อมูลโครงการ เพื่อ
นํามาแก้ไขหรื อใช้ต่อในอนาคตได้

รู ปที่ 5 การเพิ่มข้อมูลโครงการ

รู ปที่ 6 การนําเข้าและส่ งออกข้อมูลโครงการ

รู ปที่ 7 แสดงข้อมูลทั้งหมดหลังการบันทึก
เมื่ อทําการบันทึ กข้อมูลครบทั้งหมดโปรแกรม โปรแกรมสามารถแสดง
ข้อมูลที่เราได้กรอกลงไป ซึ่ งจากตัวอย่างในรู ป เป็ นส่ วนหนึ่ งของการสรุ ป
ข้อมูลโครงการ
จากนั้นเพื่อหาผลประเมินความพึงพอใจ จึงใช้เครื่ องมือในการสร้างแบบ
ประเมิน โดยใช้ Mach Form [4] หรื อแบบประเมินอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ ง
มีลกั ษณะดังในรู ปที่ 8 ซึ่ งในหัวข้อในการประเมิ น จะถูกแบ่งออกเป็ น
2 หัวข้อใหญ่ๆ คือ 1.ในเรื่ องของการออกแบบ 2.การใช้งาน
ซึ่ งผลการประเมินจากรู ปที่ 8 ด้านความพึงพอใจที่ ได้รับจาก
การใช้งานระบบ โดยการสํารวจจากผูใ้ ช้ 10 คน มีขอ้ มูลซึ่ งสรุ ปค่าเฉลี่ยได้
ตามตารางในรู ปที่ 9 นี้

รู ปที่ 8 การใช้ MachForm เพื่อสร้างรู ปแบบและคําถามที่ใช้ประเมิน
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รู ปที่ 9 ตารางผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

5. สรุ ป
จากการศึกษาและนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาอํานวยความสะดวก
โดยการสร้างระบบประเมินค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสําหรับกรมกําลังพล
ทหารบกนั้น ตรงไปตามเป้ าหมาย คือ สามารถนําไปใช้งานได้จริ ง ซึ่ งผล
จากการประเมินการใช้งานนั้น ผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ให้ความพึงพอใจมากที่ สุด
โดยเรื่ อ งประสิ ทธิ ภ าพจากการใช้ง านโปรแกรมนั้น ขึ้ น อยู่กับ ผูบ้ นั ทึ ก
ข้อมูลในส่ วนหนึ่ง ที่ควรต้องศึกษา กฎ หรื อ ระเบียบกระทรวงการคลังฯ นี้
ด้วย เพราะเรื่ องของเงิน หรื องบประมาณ ถือเป็ นเรื่ องที่สําคัญและมีความ
ละเอียดอ่อนมาก และหากมีการพัฒนาระบบนี้ ข้ ึนมาในอนาคต ก็ควรจะ
พัฒนาให้เป็ นลักษณะ Mobile Application (โมบายแอพพลิเคชัน่ ) เพื่อ
สามารถติดตั้งใช้งานบมือถือได้โดยสะดวกยิง่ ขึ้น อีกทั้งสิ่ งที่ได้รับจากการ
ประเมินความต้องการของผูใ้ ช้คือ การสร้างรายงานให้มีความหลากหลาย
เพิ่มขึ้น และส่ งออกไฟล์ในรู ปแบบอื่นๆ ได้มากขึ้น
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