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บทคัดยอ
การวิจัยนี้เปนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทอ งถิ่น ในดานการบริหารจัดการ และการจัดเก็บฐานขอมูล สําหรับ การพัฒ นาชุมชน และเปนการ
รวบรวมฐานขอมูลที่ไดมีการศึกษาในดานขอมูลบัญชีครัวเรือนในแตละชุมชนนํารอง ในจังหวัดอุบลราชธานี
จํานวน 25 ตําบล และจังหวัดยโสธร จํานวน 19 ตําบล โดยมุงเนนการจัดเก็บและสืบคนฐานขอมูลบัญชี
ครั ว เรื อ น เช น ขอ มู ล พื้ น ฐาน ข อ มู ล รายรั บ รายจ า ยในแต ล ะ ครัว เรื อ นการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พั ฒ นาบน
ระบบปฏิบัติการ Windows 7 โดยใชภาษา SQL เปนเครื่องมือสรางฐานขอมูล และใชภาษาPHP ในการติดตอ
ฐานขอมูล และออกแบบเว็บเพจ จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยผูใชงานระบบและ
ผูเชี่ยวชาญ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศดวยวิธี Black Box Testing ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใช
ระบบ พบวามีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 8.93 จากคะแนนเต็ม 10สรุป ไดวา ระบบมีประสิทธิภาพ สามารถ
นําไปใชงานไดในระดับดี
คําสําคัญ: บัญชีครัวเรือน, การพัฒนาชุมชน
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Abstract
The objective of this research was to utilize an information technology for promotion
and support of local government in general management and database management for
community development and to develop the database which had been obtained from
households account information in each pilot community. (25 Districts of Ubon ratchathani
and 19 Districts of Yasothon province). The system focused on storing and researching
databases of household accounting such as basic daily income and expenditure of each
household. This system was developed on Windows 7 using the database established with
MYSQL and the PHPlanguage program was used for database connecting and web design. An
evaluation of the information system efficiency was undertaken by users and system
professionals using Black Box Testing method indicating that the information system for the
management is effective and highly applicable to working conditions with averaged 8.93 (out
of 10).
Keywords: Household accounting, Community development
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บทนํา
ตามที่โครงการนํารองบูร ณาการการจัดการเชิงพื้นที่เ พื่อ แกปญหาความยากจน โดยความรวมมือ
ระหวาง สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน และศูนยอํานวยการตอสูปญหาความ
ยากจน กระทรวงมหาดไทย ภายใตการสนับสนุนของ ศูนยอํานวยการตอสูปญหาความยากจน เพื่อริเริ่ม
ปฏิบัติการคนหารูปแบบและความรูในเรื่องการจัดการเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด เพื่อแกปญหาความยากจน ตั้งแต
เดือนมิถุนายน ป 2548 จนถึง เดือนตุล าคม 2549 ที่ผานมานั้น ไดกอ ใหเกิดแนวทางบูรณาการอยางเปน
รูปธรรมในการดําเนินการแกปญหาความยากจน ที่มุงเนนการจัดระบบบริหารจัดการใหสอดคลองกันระหวาง
ปญหา ความตองการของชุมชน กับงบประมาณและทรัพยากรของหนวยรัฐ นอกจากนั้นยังกอใหเกิดการจัด
กลไกลการประสานงาน และขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการระหวางกลไกลภาคชุมชน/ประชาชน หนวยงานของ
รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถาบันวิชาการ ทั้งนี้โดยผาน กระบวนการจัดทําแผนและขอเสนอภาค
ประชาชน อาศัยขอมูลครัวเรือนเปนฐานกําหนดแนวทางแก ป ญ หาของชุ ม ชน เป น เครื่ อ งมื อ ในการบู ร ณา
การการบริ ห ารจั ด การ ซึ่งจากผลการดําเนินการพบวาขอมูลบัญชีครัวเรือนมีความสําคัญที่สามารถนํามาใช
ในการพัฒนาชุมชน
โครงการวิจัย “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจของชุมชนตอการบริหารจัดการทรัพยากร” ซึ่งเปนโครงการ
ที่พัฒนาระบบสนับ สนุนการตัดสินใจที่ไดมีก ารศึกษารวบรวมขอมูล ในชุมชน นํามาวิเ คราะหป ระมวลผล
สะทอนภาพของแตล ะชุมชน (ตําบล) ในดานการบริหารจัดการทรัพยากร อันประกอบดวย ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรน้ํา และทรัพยากรคน รวมถึงองคความรูของชุมชน เพื่อใหชุมชน หนวยงานระดับอําเภอ และจังหวัด
ใชเปนเครื่องมือในการตัดสินใจ การบริหารและจัดการทรัพยากร สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร
การเปรียบเทียบผลการบริหารและจัดการทรัพยากรของแตละชุมชน เปนฐานขอมูลดานทรัพยากรและองค
ความรูของแตละชุมชน โดยมุงใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการบริหารและจัดการทรัพยากร เห็นวาขอมูล
บัญชีครัวเรือนมีความสําคัญตอการพัฒนาของชุมชน จึงไดพัฒนาระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือนขึ้น เพื่อให
งายตอการนําไปใชงานของชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยศึกษาในตําบลนํารองจํานวน 44 ตําบลในเขต
จังหวัดอุบลราชธานีและยโสธร ทั้งนี้เมื่อพัฒนาระบบแลวเสร็จ ปจจุบันไดมีการขยายผลไปใชกับทุกตําบลของ
จังหวัดอุบลราชธานี
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศ ผานระบบเครือขายโดย ชุมชนสามารถบันทึก แกไข ปรับปรุง
ขอมูลใหเปนปจจุบัน ตลอดจนสามารถวิเคราะหขอมูลนั้นและนําไปประยุกตใชได และสนับสนุนการตัดสินใจ
และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานการบริหาร สําหรับเจาหนาที่และองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ
วิธีการศึกษา
1. ศึกษางานวิจัยดานการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่มีศึกษามากอน เพื่อพัฒนาแบบสอบถาม และศึกษา
ความตองการของผูใชงานระบบ
2. สํารวจขอมูล บัญ ชีครัวเรือนโดยวิธีการสัม ภาษณ จํานวน 50 ครัวเรือ นตอตําบล ในจัง หวัด
อุบลราชธานี จํานวน 25 ตําบล จังหวัดยโสธร จํานวน 19 ตําบล ซึ่งจัดเก็บขอมูลบัญชีครัวเรือนในดานของ
รายรับและรายจาย ประกอบดวย รายรับ 1 หมวด รายจายอีก 7 หมวด ไดแก คาใชจายในการประกอบอาชีพ
คาอาหาร คายาและสุขภาพอนามัย คาเสื้อผาเครื่องแตงการและเครื่องประดับ คาที่อยูอาศัย คาใชจายเพื่อ
การลงทุน งานสังคมและเพื่อพักผอนหยอนใจ และ คาใชจายในการศึกษา
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3. การพัฒนาระบบมุงเนนที่ การใชงานผานระบบ internet โดยเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาระบบ
ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาฐานขอมูล คือ โปรแกรม MySQL และเครื่องมือในการพัฒนาเว็บไซด
คือ โปรแกรมภาษา PHPc และ Java-Script
4. จัดทําคูมือและอบรมการใชงานระบบใหกับเจาหนาที่แตละองคการบริหารสวนตําบลที่รวมงานวิจัย
5. ประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน โดยวิธี Black Box Testing เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองและคนหาขอผิดพลาดของการทํางานของระบบที่พัฒนาขึ้น นําขอมูลจากการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบ มาวิเคราะหหาคาสถิติโดยใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

Figure 1 Use Case Diagram
ผลการศึกษา
ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น ประกอบไปดวย การสมัครสมาชิก ซึ่งผูใชงานสามารถสมัครสมาชิกและ
เขาระบบไปบันทึกขอมูลหมูบานที่เขารวมโครงการ บันทึกครัวเรือนในแตละหมูบานตามความตองการ บันทึก
ขอมูลตัวเลขรายรับรายจายในแตละครัวเรือน และเขาดูรายงานในรูปแบบสถิติไดตั้งแตระดับครัวเรือน ระดับ
หมูบาน ระดับตําบล ระดับอําเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ทั้งนี้นี้บุคคลทั่วไปซึ่งไมไดสมัครสมาชิกสามารถ
เขาดูรายงานไดเชนกัน แตจะสามารถดูรายงานไดเฉพาะระดับอําเภอขึ้นไปเทานั้น
จากผลการสํารวจความคิดเห็น พบวา ดา นความสามารถของระบบ มีคา เฉลี่ย เทา กับ 9.1 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.95 แสดงใหเห็นวาระบบมีประสิท ธิภาพอยูในระดับ ดีม าก ระบบสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชไดเปนอยางดี ในดานความถูกตองในการทํางานของระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ
8.89 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88 แสดงใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี ระบบสามารถ
ทํางานไดอยางถูกตอง ตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพ ดานความสะดวก และงายตอ
การใชง านระบบ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.69 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.06 แสดงใหเ ห็นวาระบบมี
ประสิทธิภาพดานความสะดวกในการใชงานอยูในระดับดี การออกแบบระบบทั้งในเรื่องของหนาจอ สี และ
ตัวอักษรที่ใชงายตอการใชงานของผูใชระบบ ดานความรักษาความปลอดภัยของระบบ มีคาเฉลี่ยคะแนนการ
ประเมินดานความปลอดภัยของระบบ เทากับ 9.04 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.85 แสดงใหเห็นวาระบบ
มีประสิทธิภาพดานความปลอดภัยของระบบอยูในระดับดีมาก ระบบถูกออกแบบมาใหมีการกําหนดสิทธิ์ใน
การใชงานดังนั้นผูใชงานจะเขาใชงานในสวนที่ระบบกําหนดใหเทานั้น ระบบจะไมอนุญาตใหผูใชงานเขาใชงาน
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ในสวนที่ผูใชระบบไมไดรับผิดชอบ ดังนั้นระบบจึงมีความปลอดภัยสูง ดานผลลัพธและรายงานผล มีคาเฉลี่ย
เทากับ 8.91 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.84 แสดงใหเห็นวาระบบมีประสิทธิภาพดานการรายงานผลอยู
ในระดับดี เนื่องจากผูวิจัยไดออกแบบรายงานที่หลากหลาย และแยกการรายงานออกเปนสวนๆ ชัดเจน และ
ไดถูกออกแบบมาใหใชงาน ผูใชระบบสามารถเขาถึงรายงานไดหลากหลายรูปแบบ ทั้งรายงานสรุป และการ
คนหาขอมูลตางๆ

Figure 2 Main menu

Figure 3 Page of data recording (Input form)
วิจารณและสรุปผล
1. ระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือนที่พัฒนาขึ้น ชวยใหเกิดผลดีในการปฏิบัติงานของผูบริหาร และ
บุคลากรของหนวยงานองคการบริหารสวนตําบล ดังตอไปนี้
1.1 การจัดการขอมูล การประมวลผล และรูปแบบรายงาน ทําใหผูบริหาร สามารถเขาถึงขอมูล
ไดสะดวกรวดเร็ว สามารถลดปญหาตางๆ ของหนวยงานไดดังตอไปนี้
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1.2 ระบบชวยลดระยะเวลาการทํางาน
ของบุคลากรไดมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดทํารายงานตางๆ
1.3 สามารถนํามาเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาของแตละชุมชนได
1.4 การจัดเก็บขอมูลเปนระบบ และมีความปลอดภัยของขอมูลดีกวาแบบแฟมขอมูลที่ใชรวมกัน
ทําใหลดปญหาการสูญหายของขอมูล เนื่องจากระบบเก็บขอมูลในเครือ่ ง Server สวนกลาง
1.5 สะดวกตอการใชงาน เนื่องจากระบบที่พัฒนาขึ้น เปนระบบออนไลน ดังนั้นผูใชงานสามารถ
ใชงานไดบนเครือขายอินเตอรเน็ต
2. การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของระบบโดยผูเชี่ยวชาญ มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.93 สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.92 อยูในระดับดี ดังนั้นสามารถสรุปไดวาระบบสารสนเทศบัญชีครัวเรือน ที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในระดับดี สามารถนําไปใชงานได

Figure 4 Household accounting report.
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Table 1 Results of system evaluation.
The opinions
System capabilities.
1. Overall satisfaction on the system capability.
2. Searching ability.
3. Speed of processing.
Total
System accuracy.
1. Validity of the results.
2. Accuracy of data recording.
3. Accuracy of information processing.
4. Correspondence with requirement.
5. Accuracy of data for decision making.
Total
Convenience and ease of use.
1. Ease of use.
2. Page design.
3. Page color.
4. Font Format.
Total
System security.
1. Suitability of access rights.
2. Suitability of security system.
Total
The results and reporting.
1. Match with demand.
2. Precision
3. Ease of understanding.
Total
Average

X

SD

Meaning

9.17
9.04
9.09
9.1

0.98
0.93
0.95
0.95

Very good
Very good
Very good
Very good

8.83
9.09
8.91
9.00
8.65
8.89

0.94
0.79
1.00
0.90
0.78
0.88

Good
Very good
Good
Very good
Good
Good

8.57
8.83
8.61
8.75
8.69

1.12
1.19
1.16
0.80
1.06

Good
Good
Good
Good
Good

9.04
9.04
9.04

0.93
0.77
0.85

Very good
Very good
Very good

9.17
9.13
8.45
8.91
8.93

0.98
0.81
0.74
0.84
0.92

Very good
Very good
Good
Good
Good
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