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บทคัดย่อ 
การ วิจั ย ในครั้ งนี้ มี วั ต ถุประสงค์ เ พ่ือ พัฒนาระบบ

สารสนเทศการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง 
และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศท่ี
พัฒนาข้ึน การพัฒนาระบบในครั้งนี้ดําเนินการตามหลักของ
วงจรการพัฒนาระบบหรือเอสดีแอลซ ีผลการวิจัยสรุปได้ดังนี ้

1. การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าม่วง สามารถนําไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล สืบค้นข้อมูลและจัดทํารายงานได้ตรงตามท่ี
ได้ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบงานใหม ่

2. ความคิดเห็นของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศการจัดเก็บ
รายได้ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ได้แก่ ด้านความสอดคล้องต่อ
ความต้องการของผู้ใช้ รองลงมาได้แก่ด้านความสะดวกรวดเร็ว 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ส่วนด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล มี
ค่าเฉลี่ยต่ําสุดเท่ากับ 3.53 มีค่าเอสดีเท่ากับ 0.25, 0.12 และ 
0.23 ตามลําดับ 
คําสําคัญ:  ระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได ้
 

Abstract 
This research aimed to develop the revenue 

collection information system for Thamoung sub 
district local administration and to study the User 
Satisfaction on System Development. This system 
development has proceeded on System 
Development Life Cycle (SDLC). The results of this 
research are summarized as follows: 

1) The revenue collection information system for 
Thamoung sub district local administration can apply 
the data storage, the data processing, the data 
retrieval, and report the results of analysis and new 
system design correctly. 

 
 

 
2) The Users’ opinion on the revenue collection 

information system for Thamoung sub district local 
administration is in a whole as a high level when it 
has considered, the suitable value of it is in high 
level, and the consistency of users need has the 
highest averages, 4.06. The convenience averages 
3.87. Completion of data  has the lowest averages, 
3.53. The S.D is 0.25, 0.12 and 0.23 respectively.  

Keyword: Revenue collection information system   
 
1. บทนํา 

องค์การบริหารส่วนตําบล มีหน้าท่ีสําคัญตามกฎหมายใน
การจัดทําโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การให้บริการทาง
สังคม การดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มฯลฯ โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม และ
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถ่ิน การ
ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จําเป็นต้องมีรายได้
เพียงพอต่อการใช้จ่าย ซึ่งเป็นภาระค่อนข้างมากสําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบล กฎหมายได้กําหนดให้องค์การ
บริหารส่วนตําบล มีรายได้บางประเภทเป็นของตนเองเพ่ือให้
สามารถบริหารกิจการภายใต้ขอบเขตอํานาจหน้าท่ี ท่ีกําหนดไว้
ได้ เช่น รายได้จากภาษีอากร รายได้จากค่าธรรมเนียมต่างๆ 
รายได้จากเงินอุดหนุน เป็นต้น องค์การบริหารส่วนตําบลแต่ละ
แห่งจะมีบุคลากรรับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้โดยตรง  
 สภาพปัจจุบันขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง มี
บุคลากรรับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้จํานวนสองคน และ
ไม่ได้นําระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการทํางาน การจัดเก็บ
ข้อมูล การออกใบเสร็จรับเงิน และการสรุปรายงานต่างๆ ยังใช้
วิธีการเขียนด้วยมือและจัดพิมพ์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับสํานักงาน ทําให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน จาก
สภาพปัญหาดังกล่าว ทีมวิจัยจึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศการจัดเก็บรายได้ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการการ
จัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบลท่าม่วง ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้สะดวกรวดเร็วและมีประสทิธิภาพในการให้บรกิาร
ประชาชนได้ดียิ่งข้ึน วัตถุประสงค์ของการวิจัยมีดังนี ้



 1) เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได้องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าม่วง ให้สามารถจัดเก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล
ได้สะดวกรวดเร็ว และประมวลผลข้อมูลออกมาในรูปแบบ
รายงานตามท่ีต้องการ 
 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ (satisfactory) ของผู้ใช้
เก่ียวกับระบบสารสนเทศฯ ท่ีพัฒนาข้ึน 
 
2. วิธีการวิจัย 
 

2.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีงาน

จัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบล 
ภายในอําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด จํานวน 36 คน (ตําบลละ 
2 คน)   
 2.2 ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บ
รายได้ฯ 
  1) ทําการวิเคราะห์ระบบ โดยศึกษาจากระบบงานเดิม 
เพ่ือให้ทราบถึงสภาพปัญหาและกระบวนการทํางานในปัจจุบัน
รวมท้ังความต้องการของผู้ใช้งานระบบ และความเป็นไปได้ใน
การพัฒนาระบบ รวมท้ังพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องกับการ
จัดเก็บรายได ้
  2) ออกแบบระบบ โดยใช้ Data Flow Diagrams 
[1],[4] เป็นเครื่องมือในการทําความเข้าใจการไหลของข้อมูล ท่ี
ไหลเข้าสู่ระบบ ไหลไปประมวลผล ไหลออกจากระบบ 
ขบวนการหรือข้ันตอนต่างๆ และผลลัพธ์ท่ีได้จากระบบอย่าง
กว้างๆ  
  3) ออกแบบฐานข้อมูล โดยใช้เครื่องมือ Entity 
Relationship Model [8] ในการออกแบบฐานข้อมูลในระดับ
แนวคิด โดยแสดงถึงความสัมพันธ์และรายละเอียดของตาราง
ต่างๆ 
  4) การพัฒนาระบบ ซึ่งเป็นข้ันตอนการเขียนโปรแกรม
และทดสอบระบบถึงความถูกต้องของการทํางานของโปรแกรม 
โดยทดสอบกับข้อมูลจริงบางส่วน 
  5) นําโปรแกรมท่ีพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  
  6) การติดตั้งระบบ เมื่อได้สร้างระบบและทดสอบ
เรียบร้อยแล้ว 
   6.1) การติดตั้งโปรแกรมท่ีตรวจสอบแล้วลงในระบบ
คอมพิวเตอร ์
   6.2) การจัดเตรียมข้อมูลท่ีจะบันทึกเข้าสู่ระบบ 
   6.3) การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานให้ทํางานกับ
ระบบได้ สามารถสํารองและกู้ระบบได้เมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง 
  7) การเปลี่ยนเข้าสู่ระบบใหม่ ใช้วิธีการเปลี่ยนแบบ
ทันทีทันใด เนื่องจากระบบงานเดิมยังไม่มีการใช้งานระบบ
คอมพิวเตอร ์[2] 

 2.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  1) อุปกรณ ์
   1.1) เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีมคีุณสมบัต ิดังนี ้
    - หน่วยประมวลกลางแบบ Pentium 4 
ความเร็ว 2 Ghz ข้ึนไป 
    - หน่วยความจําหลัก (RAM) 1 GB ข้ึนไป 
    - ฮาร์ดดิสก์ 30 GB ข้ึนไป 
    - จอภาพสี ขนาด 15 นิ้ว ข้ึนไป  
   1.2) ซอฟต์แวร์สําหรับพัฒนาระบบ 
    - ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7   
    - โปรแกรม Microsoft Visual Foxpro 9.0 
    - ระบบปฏิบัติการ Windows Server 2012 
data center 
    - โปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 
  2) ระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายไดฯ้ 
  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบ
สารสนเทศการจัดเก็บรายไดฯ้ 
  แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบ แบ่ง
ออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความสะดวกรวดเร็ว ด้านความ
สมบูรณ์ของข้อมูล และด้านความสอดคล้องต่อความต้องการ
ของผู้ใช้ [3] แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี ้
  ตอนท่ี 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับ มีเกณฑ์ดังนี ้
  5  หมายถึง ระบบสารสนเทศฯ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ระบบสารสนเทศฯ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก 
  3  หมายถึง  ระบบสารสนเทศฯ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ระบบสารสนเทศฯ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับน้อย 
  1  หมายถึง  ระบบสารสนเทศฯ มีความเหมาะอยู่ใน
ระดับน้อยท่ีสุด 
  ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มีลักษณะเป็นคําถาม
ปลายเปิด (Open-ended Question) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นในส่วนท่ีอยู่นอกเหนือจากคําถามท่ีมีใน
แบบสอบถาม ตอนท่ี 1 

2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 หลังจากนําระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได้องค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าม่วงไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานแล้ว 1 
เดือน ก็ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามและ
การสัมภาษณ ์

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมมาท้ังหมด โดยคํานวณ

ค่าเฉลี่ย [5] ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) [5] และร้อยละ 



ศึกษาความคิดเห็นท้ัง 3 ด้าน รวมท้ังข้อเสนอแนะ แล้ว
นําเสนอผลการวิเคราะห์ในรูปแบบของตาราง 
 
3. ผลการวิจัย 
 
 3.1 ผลการวิเคราะห์ระบบ 
  1) แผนภาพ Context diagram 
 

 
 

ภาพท่ี 1 Context diagram 
 
  จากภาพท่ี 1 ระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได ้
ประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมท่ีมีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
เจ้าหน้าท่ี และผู้บริหาร และข้อมูลต่างๆ ท่ีมีความสัมพันธ์กับ
ระบบ 
  2) Entity Relationship Model 
   จากภาพท่ี 2 ระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได ้ 
ประกอบด้วยตารางข้อมูลจํานวน 24 ตาราง รายละเอียด
ตารางข้อมูล ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางท่ี 1 สรุปรายช่ือตารางในระบบสารสนเทศการจัดเก็บ
รายได ้
 
ท่ี ชื่อตาราง ความหมาย 
1 Owner_data ตารางข้อมูลราษฎร 
2 province ตารางข้อมูลจังหวัด 
3 pname ตารางคํานําหน้าช่ือ 

ท่ี ชื่อตาราง ความหมาย 
4 O_cardfee ตารางข้อมูลใบอนญุาต 
5 Card_data ตารางรายละเอียดใบอนุญาต 
6 Card_typedetail ตารางรายละเอียดประเภท

ใบอนุญาต 
7 Card_type ตารางประเภทใบอนุญาต 
8 O_cutouttax ตารางภาษีป้าย 
9 cutout_data ตารางรายละเอียดภาษีป้าย 
10 cutout_type ตารางประเภทป้าย 
11 O_buildingtax ตารางภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
12 Building_data ตารางรายละเอียดโรงเรือนและ

ท่ีดิน 
13 Building_Type ตารางประเภทโรงเรือนและ

ท่ีดิน 
14 Building_Usedt

ype 
ตารางการใช้ประโยชน์โรงเรือน
และท่ีดิน 

15 O_plantax ตารางภาษีบํารุงท้องท่ี 
16 Plan_data ตารางรายละเอียดภาษีบํารุง

ท้องท่ี 
17 Plan_Righttype ตารางประเภทกรรมสิทธ์ิ 
18 Price_Estimate ตารางราคาปานกลางท่ีดิน 
19 Used_data ตารางการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
20 Mooban ตารางหมู่บ้าน 
21 taxyear ตารางปีภาษี 
22 discount ตารางลดหย่อน 
23 Userlogin ตารางบัญชีผู้ใช้งานระบบ 
24 Userstat ตารางสถิติการเข้าใช้งานระบบ 
 
3.2 ผลการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได้ 
  ระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได้ฯ เป็นระบบท่ี
ทํางานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ โดยใช้โปรแกรม Visual  
Foxpro 9.0 ในการพัฒนาส่วนท่ีติดต่อกับผู้ใช้งานและใช้
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 ในส่วนของการ
จัดการฐานข้อมูล มีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี ้
 
 
 
 
 



  1) ระบบรักษาความปลอดภัย 
    ระบบสารสนเทศฯ  เป็นระบบท่ีได้พัฒนาข้ึนมา
สําหรับเจ้าหน้าท่ีงานจัดเก็บรายได้และผู้บริหารเท่านั้น ดังนั้น 
จึงจําเป็นต้องมีการตรวจสอบตัวตนและตรวจสอบสิทธ์ิผู้ใช้งาน
ว่ามีสิทธ์ิในการเข้าใช้งานระบบหรือไม่อย่างไร โดยทําการ
ตรวจสอบจากบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านซึ่งจัดเก็บในฐานข้อมูล 

 
 

 
 

  2) เมนหูลัก 
   ระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได้ฯ มีเมนูหลัก
จํานวน 5 เมน ูได้แก่ แฟ้มข้อมูลหลัก, บันทึกข้อมูล, ชําระภาษี, 
รายงาน และ Setup รายละเอียดเมนูย่อย ดังภาพท่ี 3 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 เมนูย่อย 
 
 

 

ภาพท่ี 2 Entity Relationship Model ระบบสารสนเทศการจดัเก็บรายได ้

 



 
 

ภาพท่ี 3 เมนูย่อย (ต่อ) 
 

  3) แบบฟอร์มต่างๆ 
   บทความนี้ ผู้เขียนขอนําเสนอตัวอย่างแบบฟอร์มท่ี
สําคัญเท่านั้น เนื่องจากมีข้อจํากัดของพ้ืนท่ีนําเสนอ ตัวอย่าง
แบบฟอร์มดังภาพท่ี 4-8 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอย่างฟอร์มบันทึกข้อมูลโรงเรือนและท่ีดิน 
 

 
 

ภาพท่ี 5 ตัวอย่างฟอร์มบันทึกข้อมูลภาษีบํารุงท้องท่ี 



 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอย่างฟอร์มบันทึกข้อมูลภาษีป้าย 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ตัวอย่างฟอร์มบันทึกข้อมูลใบอนุญาต 
 

 
 

ภาพท่ี 8 ตัวอย่างฟอร์มบันทึกข้อมูลการชําระภาษี 
 



  4) ตัวอย่างรายงานต่างๆ 
 

 

ภาพท่ี 9 ตัวอย่างรายงานลูกหนี ้
 

 
 

ภาพท่ี 10 ตัวอย่างรายงานรายรบัท้ังหมด 
 

 
 
 

ภาพท่ี 11 ตัวอย่างรายงานผู้ท่ียังไม่ชําระภาษี 
 



 
 

ภาพท่ี 12 ตัวอย่างรายงานผู้ท่ีชําระภาษี  
 

 
 

ภาพท่ี 13 ตัวอย่างรายงานรายงานการจัดเก็บภาษีบํารงุท้องท่ี จําแนกตามหมู่บ้าน 
 
 3.3 ความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีมีต่อระบบสารสนเทศฯ 
 
ตารางท่ี 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึง
พอใจของระบบสารสนเทศฯ ดา้นความสะดวกรวดเร็ว   
 

ด้านความสะดวกรวดเร็ว 
N=36 ระดับความ

พึงพอใจ X  S.D. 
1. โดยภาพรวมขั้นตอนการใช้งาน
ระบบฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน 

4.00 0.00 มาก 

2. ระบบฯ ช่วยอํานวยความสะดวก
ต่อการปฏบิัติงานของเจ้าหนา้ที ่

4.33 0.58 มาก 

3. การเพิ่มและการแก้ไขขอ้มูล
สะดวกรวดเร็ว 

3.00 0.00 ปานกลาง 

4. ระบบฯ สามารถสบืค้นข้อมูลที่
ต้องการได้สะดวกรวดเร็ว 

4.33 0.58 มาก 

5. ระบบฯ ช่วยในการจัดทาํรายงาน
มีความสะดวกรวดเร็วทันต่อการใช้
งาน 

3.67 0.58 มาก 

รวม 3.87 0.12 มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าระบบสารสนเทศฯ ในด้านความ
สะดวกรวดเร็วในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 
 

ตารางท่ี 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึง
พอใจของระบบสารสนเทศฯ ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

ด้านความสมบูรณข์องข้อมูล 
N=36 ระดับความ

พึงพอใจ X  S.D. 
1. ระบบฯ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้
ครบถ้วนตามต้องการ 

4.00 0.00 มาก 

2. ระบบฯ มีการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของข้อมูลที่นําเข้าระบบ 

3.00 0.00 ปานกลาง 

3. ระบบฯ มีการป้องกันความผิดพลาด
ของข้อมูล 

3.33 0.58 ปานกลาง 

4. ระบบฯ สามารถแสดงข้อมูลได้
ครบถ้วนตามความต้องการ 

4.00 0.00 มาก 

5. ระบบฯ มีข้อมูลในการรายงาน
ครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช ้

3.33 0.58 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.23 มาก 



 จากตารางท่ี 3 พบว่าระบบสารสนเทศฯ ในด้านความ
สมบูรณ์ของข้อมูล ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 
 
ตารางท่ี 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึง
พอใจของระบบสารสนเทศฯ ด้านความสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้ใช้ 
 

ด้านความสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้ใช ้

N=36 ระดับความ
พึงพอใจ X  S.D. 

1. ระบบฯ มีการตรวจสอบสิทธิ์ของผู้
เข้าใช้งาน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. ระบบฯ สามารถเพิ่ม แก้ไข 
ปรับปรุงข้อมูลได้ตามต้องการ 

4.00 0.00 มาก 

3. ระบบฯ มีการเตือนเมื่อบันทึก
ข้อมูลที่ซํ้ากัน 

3.00 0.00 ปานกลาง 

4. ระบบฯ สามารถสบืค้นข้อมูลได้
ตามความต้องการ 

4.33 0.58 มาก 

5. ระบบฯ สามารถแสดงรายงานได้
หลายรูปแบบตามความต้องการ 

3.33 0.58 ปานกลาง 

6. ระบบฯ ออกแบบเมน ูหน้าจอ
ติดต่อกับผู้ใช้งานเหมาะสมตาม    
ความต้องการ 

4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.06 0.25 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4 พบว่าระบบสารสนเทศฯ ในด้านความ
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ในภาพรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 
 
ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึง
พอใจของระบบสารสนเทศฯ โดยภาพรวม 
 

รายการ 
N=36 ระดับความ

พึงพอใจ X  S.D. 
1.  ด้านความสะดวกรวดเร็ว 3.87 0.12 มาก 
2.  ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล 3.53 0.23 มาก 
3.  ด้านความสอดคล้องต่อความ
ต้องการของผู้ใช ้

4.06 0.25 มาก 

รวม 3.83 0.20 มาก 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่าระบบสารสนเทศฯ โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 
 

4. สรุปผลการวิจัย 
 
 4.1  การพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได้ฯ 
สามารถนําไปใช้ในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล สืบค้น
ข้อมูลและจัดทํารายงานได้ตรงตามท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบงานใหม ่

  4.2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อ
ระบบสารสนเทศฯ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ได้แก่ 
ด้านความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ รองลงมา ได้แก่ 
ด้านความสะดวกรวดเร็ว และด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล 
ตามลําดับ โดยพิจารณาเป็นรายด้าน ได้ดังนี ้ 
  1) ด้านความสะดวกรวดเร็ว ในภาพรวมพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายการ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและปานกลาง 
โดยรายการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ได้แก่ ระบบฯ ช่วย
อํานวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีและ
คณาจารย์ และระบบฯ สามารถสืบค้นข้อมูลท่ีต้องการได้
สะดวกรวดเร็ว รองลงมา ได้แก่ โดยภาพรวมข้ันตอนการใช้งาน
ระบบฯ ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ส่วนรายการ การเพ่ิมและการ
แก้ไขข้อมูลสะดวกรวดเร็ว มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
  2) ด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล ในภาพรวมพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายการ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและปานกลาง 
โดยรายการท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ได้แก่ ระบบฯ สามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนตามต้องการ และระบบฯ สามารถ
แสดงข้อมูลได้ครบถ้วนตามความต้องการ รองลงมา ได้แก่ 
ระบบฯ มีการป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล และระบบฯ มี
ข้อมูลในการรายงานครบถ้วนตามความต้องการของผู้ใช้  ส่วน
รายการ ระบบฯ มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลท่ี
นําเข้าระบบ มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
  3) ด้านความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ ใน
ภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด  มากและปานกลาง โดยรายการท่ีมีความเหมาะสม
มากท่ีสุด ได้แก่ ระบบฯ มีการตรวจสอบสิทธ์ิของผู้เข้าใช้งาน 
รองลงมา ได้แก่ ระบบฯ ออกแบบเมน ูหน้าจอติดต่อกับผู้ใช้งาน
เหมาะสม ตามความต้องการ ส่วนรายการ ระบบฯ มีการเตือน
เมื่อบันทึกข้อมูลท่ีซ้ํากัน มีความเหมาะสมน้อยท่ีสุด 
 
5. อภิปรายผล 
 
  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีต่อ
ระบบสารสนเทศฯ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน โดยด้านท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ได้แก่ 
ด้านความสอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ รองลงมา ได้แก่ 
ด้านความสะดวกรวดเร็ว และด้านความสมบูรณ์ของข้อมูล 
ตามลําดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของรัฐธรรมนูญ อาจหาญ [6] 
ท่ีได้ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ
งานบุคลากร สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 



กรณีศึกษา โรงเรียนโพนทองวิทยายน อําเภอโพนทอง จังหวัด
ร้อยเ อ็ด  ท่ีพบว่าผลการประเมินฐานข้อมูลครู โดยกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ท้ังในด้านการ
ติดต่อกับผู้ใช้งาน การบันทึก การเพ่ิม การแก้ไข การค้นหา การ
พิมพ์รายงาน การแสดงผลลัพธ์และภาพรวมของโปรแกรม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของวิชาญ เอ่ียมรัศมีกุล [7] ท่ีได้
ทําการศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ความเสี่ยงในโรงพยาบาลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา 
: โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด พบว่า ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ท่ีต่อระบบ ท้ังผู้บริหาร หัวหน้า
หน่วยงาน และเจ้าหน้าท่ี มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สรุป 
ได้ว่าระบบท่ีพัฒนาข้ึนช่วยลดภาระการทํางานของเจ้าหน้าท่ี 
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้ได้ถูกต้อง และ
สามารถนําไปใช้งานได้จริง 
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 
 6.1 รายละเอียดของพระราชบัญญัติท่ีเก่ียวข้องมีความ
ซับซ้อนและถูกออกแบบให้ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ยากท่ีจะ
พัฒนาระบบสารสนเทศให้ครอบคลุมได้ ดังนั้น จึงควรพัฒนา
ระบบให้ผู้ใช้งานมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการกรอกข้อมูล 
 6 .2  การพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใ ช้ โปรแกรม 
Microsoft Visual Foxpro 9.0 และ Microsoft SQL Server 
2012 บน Microsoft Windows Server 2012 นั้น ซอฟต์แวร์
เหล่านีล้้วนเป็นซอฟต์แวร์ท่ีมีลิขสิทธ์ิ 
 6.3 ข้อจํากัดของโปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 
ก็คือการล๊อกเรคอร์ด ดังนั้น การพัฒนาระบบสารสนเทศให้
รองรับการใช้งานกับลูกข่ายได้หลายๆ  เครื่องพร้อมๆ  กัน 
ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องเขียนอัลกอริทึมจัดการเอง 
 

7. กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดเก็บรายได้ฯ  
เป็นงานวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ประจําปีงบประมาณ 2556 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้สนับสนุนทุนวิจัย มา ณ โอกาสนี ้
 ด้วยความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีงานจัดเก็บรายได้ องค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าม่วง ท่ีมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ การเก็บรวบรวมข้อมูลและตอบแบบสอบถาม 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ของผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
ทุกท่าน ท่ีร่วมกันสนับสนุนให้การวิจัยในครั้งนี้สําเร็จลุล่วง ไป
ด้วยด ี
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลรัตน์ ยาทองไชย 
คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุ รี รัมย์  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์กมลรัตน์ สมใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ จีวัฒนา คณะ

วิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์ท่ีให้ความอนุเคราะห์
ในการตรวจสอบระบบและเครื่องมือในการวิจัย 
 ขอขอบพระคุณรองศาตราจารย์ วิรัตน์ พงษ์ศิริ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สิรภัทร เช่ียวชาญวัฒนา ภาควิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีให้
ความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายงานการวิจัยฉบบัสมบูรณ ์
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