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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของผู้บริหารใน
สังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จั งหวัดบุรีรัมย์ และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิผลของระบบ
สารสนเทศสาหรับการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จัง หวัด
บุรีรัมย์ ขั้นตอนการวิจัย ผู้วิจัยใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศตามทฤษฎีเอสดีแอลซี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารจากเทศบาลตาบลบ้านด่าน จ านวน 5 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบ
แบบสอบถามเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ได้มาโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง จานวน 20 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อ มูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่ PHP, Edit Plus และใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล
ผลการวิจัยพบว่า สภาพการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบล
บ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน ใช้ฐานข้อมูล MySQL และซอฟต์แวร์ประเภท
Open Source ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากการวิเคราะห์และออกแบบประกอบด้วยเอนทิตี้
ได้แก่ ฝ่ายงาน ผู้ใช้ ยุทธศาสตร์ โครงการ ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบที่ทาการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ส่วน
การประเมินประสิทธิผ ลของระบบผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศด้านการใช้ง าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและ
มากกว่าด้านอื่น ๆ โดยความรวดเร็วในการแสดงผลลัพธ์ การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละบทบาทมี
ความเหมาะสม และความรวดเร็วในการเลือกและยืนยันข้อมูล มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
คาสาคัญ : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ , เทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ , ระบบ
สารสนเทศ

Abstract
The purposes of this research are: 1) to explore the implementation of action plan
by the executives of Bandan Sub-district Municipality; and 2) to improve and to evaluate the
information system’s efficiency in developing action plans of the executives of Bandan Subdistrict Municipality. With regard to research methodology, The tools used for data collection
consisted of interview and questionnaire. The interviewees included five executives of Bandan
Sub-district Municipality whereas the questionnaire on evaluation of the information system’s
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efficiency was administered to 20 respondents who were users of the information system.
Purposive sampling was the method used to obtain the research participants. Statistics used in
this study consisted of percentage, mean, and standard deviation. Tools used for system
development included PHP and Edit Plus whereas MySQL database system was used for data
storage.
Results of the study indicated that the status of activities under the action plans of
executives of Bandan Sub-district Municipality were proceeded via the Internet, MySQL and Open
Source software (available free for charge). The development of the database system performed
by using analyses and designs of the entities namely, department, user, strategy, project, KPI and
contact which are available for browse through the Internet. The evaluation of the effectiveness
of the users’ satisfaction with the information in terms of operation as a whole was at the highest
level and higher than any other aspects. Furthermore, users’ satisfaction with speed in
demonstrating the results, user’s authorization to access information, proper role, and speed in
selection and verification of data was at the highest level.
Keywords: New Public Management, Bandan Sub-district Municipality of Bandan District Buriram
Province, Information System

บทนา
ปัจจุบันการดาเนินกิจกรรมของโครงการส่วนใหญ่ของเทศบาลตาบลบ้านด่านจะบรรลุเชิงปริมาณ ทั้งที่
บางโครงการสามารถวัดเชิงคุณภาพ เกิดความคุ้มค่าที่ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้ ส่วน
โครงการที่ อ ยู่น อกงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ที่ มี ห น่ วยงานอื่ น ร่วมด าเนิ น การในรูป คณะกรรมการ นั้ น แม้
คณะกรรมการจะสามารถติดตามประเมินผลได้ แต่บางกิจกรรรมไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมอย่างแท้จริง
ในขณะที่การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพียงแต่ได้ใช้งบประมาณเท่านั้น สิ่งที่เกิดขึ้นส่งผลให้
การดาเนินงานของเทศบาลไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าที่วางไว้ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับ ประโยชน์ ส่งผลให้
ขาดความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เทศบาลดาเนินการ จากการศึกษาสภาพการดาเนินงานของ
เทศบาลตาบลบ้านด่าน สามารถสรุปปัญ หา ได้ดัง นี้ 1) ปัญ หาในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามปีงบประมาณ 2)
ปัญหาการดาเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่คุ้มค่า 3) ปัญหาความล่าช้าในการดาเนินการโครงการ เนื่องจากมี
หลายขั้นตอน การตรวจสอบเอกสารล่าช้า ทาให้ระยะเวลาการจัดหาวัสดุมาดาเนินการและการเบิกจ่ายล่าช้าตาม
ไปด้วย 4) กิจกรรมของเทศบาลที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมถึงโครงการอุดหนุนส่วนราชการไม่บรรลุวัตถุประสงค์
และ 5) โครงการก่อสร้างพื้นฐาน ควรจัดทาเป็นโครงการ เพราะบางครั้งโครงการไม่สามารถตอบโจทย์ ให้กับชุมชน
การซ่อมแซมถนน ไฟฟ้าไม่สามารถวัดได้ตามที่เทศบาลได้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผ ลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดทาแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
โดยคณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น แผนพั ฒ นาเป็ น ผู้ ด าเนิ น การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นา
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดาเนินการกาหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดาเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย จาเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศ
79
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เพื่อการวางแผนปฏิบั ติการของผู้บริห ารสารสนเทศเพื่อใช้ในการติดตามและตรวจสอบประเมิน ผลด้วยระบบ
คอมพิ ว เตอร์ สามารถสรุ ป โครงการ/กิ จ กรรมตามแผนปฏิ บั ติ ก ารรายปี ข องเทศบาลเพื่ อ ให้ ได้ คุ ณ ภาพใน
การดาเนินงานของเทศบาลในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป [1]
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในเทศบาลตาบลบ้านด่าน
อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแผนปฏิบัติการรายปี ผู้บริหารเทศบาลตาบลบ้านด่าน
สามารถติดตาม ตรวจสอบการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ประชาชนใน
พื้ น ที่ ส ามารถรั บ รู้ ก ารด าเนิ น กิ จ กรรม/โครงการของเทศบาล เป็ น ไปตามหลั ก การบริห ารงานแบบโปร่ง ใส
มีธรรมาภิบาล
1. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1 เพื่อศึกษาสภาพการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน
อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
1.2 เพื่ อพั ฒ นาและประเมิน ประสิท ธิผ ลของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศส าหรับ การวางแผน
ปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สามารถสรุปได้ดังนี้
กาญจนา ชิดทอง [2] ทาการศึกษา เรื่อง ประสิทธิผ ลของระบบสารสนเทศ สานักบริหารและพัฒนา
วิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยทาการวัดประสิทธิผล 4 ระบบด้วยกัน ได้แก่ ระบบลงทะเบียน ระบบทะเบียน
ประวัตินักศึกษา ระบบตารางสอนและตารางสอบ และระบบผลการเรียน ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของ
ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก ในการวัดประสิทธิผ ลของระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้วิจัยวัดจาก
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในด้านความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล ความรวดเร็วในการแสดงผล การนาเสนอข้อมูล มี
ความถูกต้อง การให้บริการข้อมูลครอบคลุมความต้องการ ความชัดเจนของตัวอักษรอ่านง่าย และความเหมาะสม
ของข้อมูลที่นาเสนอ
ธัณ ฐภรณ์ เมธีวริศ วงศ์ [3] ทาการศึกษา เรื่อง ปัจ จั ยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผ ลของระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การศึกษาประสิทธิผลของระบบนั้น ได้ใช้
แนวคิดของ ซวาสส์ (Zwass) จาแนกประสิทธิผลของระบบออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านคุณลักษณะที่ดี ด้าน
คุณภาพเวลา ด้านคุณภาพของเนื้อหา และด้านคุณภาพของรูปแบบ โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิผล
ได้แก่ ใช้งานง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน การทางานเป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง
ปราศจากข้อ ผิดพลาด สามารถเรีย กดูข้ อมูล ต่าง ๆ ได้ อย่างรวดเร็ว ข้อมู ล เป็ นปั จ จุ บั น และสามารถเข้าถึง ได้
ตลอดเวลา และตรงกับความต้องการใช้สารสนเทศ
วรปภา อารีราษฎร์ และคณะ [4] ทาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมวิชาการ
สาหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศการประชุม
วิช าการที่ พั ฒ นาขึ้ น 6 โมดูล ได้แ ก่ Communication Module, Authentication Module, Author Module,
Peer Module, Paper Module และ Management Module ผู้ใช้ระบบยอมรับต่อระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งานตามลาดับ
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Hunsinger & Smith [5] ทาวิจัย เรื่อง Factors that Influence Information Systems Undergraduates
to Pursue IT Certification โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB) เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบสารสนเทศ
ของนักศึกษาในการติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยตั้งสมมติฐานไว้ว่า ทัศนคติ บรรทัดฐาน และการควบคุม
พฤติกรรมสามารถคาดการณ์ความตั้งใจของพฤติกรรมได้อย่างมีนัยสาคัญ ซึ่งในที่นี้คือ พฤติกรรมติดตามเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติ บรรทัดฐาน และการควบคุมพฤติกรรม สามารถคาดการณ์ความตั้ง ใจของ
พฤติกรรมได้ตรงตามสมมติฐาน โดยทัศนคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด และ
นอกจากนั้นยังพบว่า ผลกระทบทางความรู้สึกมีอิทธิพลต่อทัศนคติมากกว่าความรู้ความเข้าใจ
ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาล
ตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ทาการสังเคราะห์แนวคิดด้านการประเมินประสิทธิผลของ
ระบบสารสนเทศจากรูปแบบการประเมินความสาเร็จของระบบสารสนเทศของเดอโลนและแม็คเลนและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง โดยจะทาการประเมินระบบสารสนเทศที่พั ฒ นาขึ้น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความต้องการการท างาน
2) ด้านการทดสอบการทางาน 3) ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ 4) ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ และ
5) ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

วิธีดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ศึกษาดาเนินการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารใน
สังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีวิธีการดาเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของ
ผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ อีก 3 คน รวมเป็น 5 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธี
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของเทศบาลตาบลบ้านด่าน แล้วรวบรวมข้อมูล
แผนปฏิบัติการเพื่อทาการสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 5 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลสภาพการปฏิบัติงานและความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของ
ผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบาลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ชัดเจนมากขึ้น
ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบล
บ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการ กาหนดขั้นตอนการทางานของระบบ ตลอดจน
เงื่อนไขข้อจากัดต่าง ๆ เพื่อวางแนวทางของลักษณะชุดคาสั่ง ลาดับขั้นตอนการดาเนินงาน ข้อมูล นาเข้า ผลลัพธ์
และส่วนติดต่อกับผู้ใช้ ทาการศึกษาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ การทางานของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โปรแกรมภาษา ระบบจัดการฐานข้อมูล และเครื่องให้บริการต่าง ๆ เปรียบเทียบแล้วเลือก
เครื่อ งมื อ ที่ เหมาะสมที่ ใช้ ส าหรั บ การพั ฒ นาระบบ และศึ ก ษาข้ อ จ ากั ด และความเป็ น ไปได้ ข องระบบ เช่ น
สถาปัตยกรรมของระบบ โปรแกรมภาษา ระบบจัดการฐานข้อมูล เครื่องมือ รวมถึงโปรโตคอลที่ใช้รับส่งข้อมูลบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากนั้นทาการพัฒนาระบบสารสนเทศตามกระบวนการของวัฏจักรการพัฒนาระบบ (SDLC)
ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ เป็นการทดลองใช้งานระบบสารสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่างในการวิจัยระยะนี้ คือ ผู้เชี่ยวชาญด้ านพัฒ นาระบบสารสนเทศและ
ผู้บริหารของเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งสิ้น 5 คน ประกอบด้วย 1) อาจารย์
คุณสมบัติ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือมีตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป
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ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีส ารสนเทศ และมีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 2) ผู้บริหารของเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัด
บุรีรัมย์ คุณสมบัติ คือ มีประสบการณ์ด้านการบริหารจากหน่วยงานระดับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตาบล
ขึ้น ไม่น้อยกว่า 2 ปี
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน ดั งนี้ 1) การประเมินระบบสารสนเทศด้านความ
ต้องการการทางาน (Functional Requirement Test) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมี
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้ โดยใช้ทฤษฎีผู้บริหารสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิผล
ของระบบสารสนเทศ [6] 2) การประเมินระบบด้านการทดสอบการทางาน (Functional Test) เป็นการประเมิน
เพื่อตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถทางานได้ตามหน้าที่ของระบบที่
ออกแบบไว้ (Function) ที่มีอยู่ในระบบ 3) การประเมินระบบด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ (Usability Test)
เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าระบบที่ได้พัฒนาขึ้นนั้นมีความสามารถในการใช้งานเป็นอย่างไร ระดับความยาก
ง่ายในการใช้งานและความเร็วในการตอบสนอง 4) การประเมินระบบด้านการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance
Test) เป็ น การประเมิ น เพื่ อ ตรวจสอบว่ า ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น นั้ น มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 5) การประเมิ น ระบบด้ า น
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security Test) เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นมี
ความปลอดภัยของข้อมูล
ระยะที่ 4 การนาระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์
เป็นการติดตามประเมินความคิดเห็นหรือทัศ นคติการใช้ง านระบบสารสนเทศจากผู้ใช้ง านระบบ
สารสนเทศ เพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัด
บุรีรัมย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ในการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย
จานวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
ปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ วิธีดาเนินการวิจัยใช้วิธี
แจกแบบสอบถามหลั ง จากอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารให้ แ ก่ ผู้ ใช้ สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ ร้ อ ยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่ อการวางแผนปฏิ บัติ การของผู้บ ริหารในสัง กั ด
เทศบาลตาบลบ้ านด่ าน อ าเภอบ้ านด่าน จัง หวัด บุ รีรัม ย์ สามารถออกแบบจ าลองการท างานของระบบได้
ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แบบจาลองการทางานของระบบสารสนเทศ
และสามารถออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศได้ดังภาพที่ 2
DEPARTMENT

STRATEGY
PK

PROJECT

SID

Name
Description
TotalBudget
UsedBudget
BudgetRatio
TotalProject
FinishProject
ProjectRatio
Status

PK

DID

PID

SID (FK)
DID (FK)
Name
Description
KPI (FK)
Budget
Date
Quater
Value
User (FK)
LastUpdate
Status

KPI
PK

PK

Name
CID (FK)
Description
Telephone
Status

CONTACT
PK

KPI

USER
Description
Status

PK

CID

Name
Position
Status

USERID

Password

ภาพที่ 2 แบบจาลองฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
ผู้วิจัย ได้น าผลการวิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ มาออกแบบส่วนนาข้อ มูล เข้า (Input
Design) และส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output Design) ของระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารใน
สังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดังภาพที่ 3-4
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ภาพที่ 3 หน้าแรกของระบบ (ซ้าย) และ เมนูของระบบ (ขวา)

ภาพที่ 4 ภาพรวมการดาเนินโครงการภาพรวมของเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์
2. ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารใน
สังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงดังตารางที่ 1–2
ตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของระบบสารสนเทศด้านรูปแบบการนาเสนอ
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ความคิดเห็น
การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม
ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม
ลาดับการป้อนข้อมูลมีความเหมาะสม
ข้อมูลที่นาเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสม สวยงาม
การกาหนดรูปแบบการเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละบทบาทมีความเหมาะสม
โดยรวม
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ค่าเฉลี่ย
4.45
4.50
4.35
4.50
4.05
4.37

SD.
0.51
0.51
0.48
0.51
0.51
0.28

ระดับความคิดเห็น
มาก
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศด้านรูปแบบ
การนาเสนอโดยภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ขนาดตัวอักษรมี
ความเหมาะสมและข้ อ มู ล ที่ น าเสนอมี รูป แบบที่ เหมาะสม สวยงาม ผู้ ป ระเมิ น ระดับ ความคิ ดเห็ น ของระบบ
สารสนเทศด้านรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม
ตารางที่ 2 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของระบบสารสนเทศด้านข้อมูล
ลาดับที่
1
2
3
4
5

ความคิดเห็น
ระบบสารสนเทศมีการแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน
ข้อมูลที่นาเสนอมีความถูกต้อง
ข้อมูลที่นาเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสม เข้าใจง่าย
ข้อมูลที่นาเสนอมีความเป็นปัจจุบัน
ข้อมูลที่นาเสนอใช้ในการตัดสินใจได้ดี
โดยรวม

ค่าเฉลี่ย
4.55
4.25
4.20
4.05
4.45
4.30

SD.
0.51
0.44
0.41
0.22
0.51
0.22

ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศด้านข้อมูล พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระบบสารสนเทศมีการแสดงข้อมูลอย่างมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อมูลที่นาเสนอมีความถูกต้อง และ ข้อมูลที่นาเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสม เข้าใจ
ง่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศด้านการใช้งาน โดยภาพรวมพบว่า
ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการใช้งานมีความพึง
พอใจมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านรูปแบบและด้านข้อมูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ

อภิปรายผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. สภาพการดาเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสั งกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค
สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ได้โดยใช้เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและใช้โปรโตคอลหลัก ได้แก่
TCP/IP ไม่มีค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นโปรโตคอลหลักที่ใช้ในการสื่อสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ส่วน
ระบบการจั ด การฐานข้ อ มู ล ที่ ใช้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล MySQL เป็ น ซอฟต์ แ วร์ ป ระเภท Open Source ไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ การพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษาสคริปต์ PHP เป็น Free Software ใช้งานง่าย สะดวก ทางาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถประมวลผลได้ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงานพิจารณาความเป็นไปได้ของระบบใหม่ในด้านการใช้งานเป็นการประเมินโดยผู้ใช้
ว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนั้นตรงกับความต้องการใช้งาน ซึ่งระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนั้นผู้ใช้ยอมรับได้ทั้ง
ในด้านของความถูกต้องและระยะเวลาการส่งมอบ ความเป็นไปได้ด้านเวลา ใช้ระยะเวลาในการดาเนินงานทั้งสิ้น 6
เดือน เป็นเวลาที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและมีข้อ ผิดพลาดจาก
การดาเนินงานของโปรแกรมน้อยที่สุด สอดคล้องกับธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ [3] ได้ทาการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในส่วนของการศึกษาประสิทธิผลของระบบใช้แนวคิดของ ซวาสส์ (Zwass) จาแนกประสิทธิผลของระบบออกเป็น
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4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านคุณลักษณะที่ดี ด้านคุณภาพเวลา ด้านคุณภาพของเนื้อหาและด้านคุณภาพของรูปแบบ
โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิผ ล ได้แก่ ใช้ง านง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อน การทางานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง ปราศจากข้อผิดพลาด สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและตรงกับความต้องการใช้สารสนเทศ
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน
อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศฯอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้
เป็ น เพราะว่ าการพั ฒ นาระบบสารสนเทศฯ ผู้ วิ จัย ได้ ค านึ ง ถึ ง องค์ ป ระกอบการออกแบบที่ มี ค วามเรีย บง่า ย
ใช้ รูป แบบเดี ย วกั น ตามความต้ อ งการการท างานของผู้ ใช้ มี เนื้ อ หาที่ เป็ น ประโยชน์ แ ก่ ผู้ ใช้ ง านโดยใช้ ท ฤษฎี
การวิเคราะห์และออกแบบระบบตามวิธีวัฏ จักรการพัฒนาระบบเอสดีแอลซี ประกอบด้วยการศึกษาปัญหาจาก
การสัมภาษณ์ พบว่าระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและยัง ไม่ เคยพัฒ นาระบบมาก่อน การพัฒ นาระบบโดยมีโ ปรแกรมที่ ใช้พั ฒนา ได้แก่ โปรแกรมจั ดการ
ฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล (MySql) โปรแกรมพัฒ นาระบบพีเอชพี (PHP) สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้และสามารถสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยคาอิสระได้เป็นอย่างดี มีการกาหนดสิทธิ์ใน
การเข้าถึ ง ข้ อมู ล ตามประเภทผู้ใช้ ให้ มี ค วามสะดวก ง่ายต่ อการติ ด ต่อ สื่อ สารข้ อมู ล ผ่านระบบอิน เทอร์เน็ ต ได้
ตลอดเวลา สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับชาติ ภูดินทราย และคณะ [7] ได้
ทาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อระบบสารสนเทศด้านความสะดวกต่อการใช้งาน
มากที่สุด และมีความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศด้านประสิทธิภาพของระบบ ด้านความปลอดภัยของระบบ และ
ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การเลือกดูรายงานเข้าใจง่าย
ระบบสามารถทางานได้ทันตามเวลาที่ต้องการตามลาดับ
3. ผลการประเมินประสิทธิผลที่มีต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารใน
สังกัดเทศบาลตาบลบ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมพบว่า ระบบมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ได้จากความต้องการของผู้ใช้งาน 5
ด้าน ดังนี้
3.1 ด้า นความต้อ งการการท างาน ผู้เชี่ ย วชาญส่ วนใหญ่ มี ค วามเห็ น อยู่ในระดั บ มากที่ สุ ด ได้ แ ก่
ความสามารถในการจัด เก็ บข้ อ มูล ความสามารถในการค้ น หาข้อ มู ล ความสามารถในการประมวลผลข้อ มู ล
ความสามารถในการบริการข้อมูล ความสามารถในการเพิ่มข้อมูล และความสามารถในการนาเสนอข้อมูล สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการเกิดประโยชน์ได้ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป
สอดคล้องกับงานวิจัยของธันฐภรณ์ เมธีวริศ วงศ์ [3] ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นใช้ง านง่าย สะดวก
สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง เนื้อหาที่นาเสนอเป็นปัจจุบัน และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรปภา อารีราษฎร์, และคณะ [4] ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ยอมรับระบบโดยภาพรวมมากที่สุด โดย
ให้ความสาคัญกับประโยชน์จากการใช้งานมากที่สุด รองลงมาคือความง่ายในการใช้งาน
3.2 ด้านการทดสอบการทางาน ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความถูกต้องของ
การจัดเก็บข้อมูล ความถูกต้องของการค้นหาข้อมู ล ความถูกต้องของการแสดงข้อมูล ความถูกต้องของการเพิ่ม
ข้อมูล ความถูกต้องของการรายงานข้อมูล และความถูกต้องของการทางานของโปรแกรมในภาพรวม สอดคล้อง
กับบุญเกื้อ ครุธคา [8] ที่ได้ทาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศ าสตร์ มหาวิท ยาลัยราชภัฏ สกลนคร โดยมี การประเมิน ประสิ ทธิภ าพของระบบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ต้องการการทางาน ด้านการทาสอบการทางาน ด้านการใช้งานระบบ ด้านการทดสอบประสิทธิผล และด้านความ
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ปลอดภัยของระบบ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพดีมากทุกด้าน สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากทั้งด้ านรูปแบบ ด้าน
ข้อมูล และการใช้งาน
3.3 ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความชัดเจน
ของข้อความที่แสดงบนจอภาพ ตาแหน่งในการกรอกข้อมูล การใช้สีตัวอักษร พื้นหลัง แผนภูมิ ขนาดของตัวอักษร
แผนภูมิ และข้อความและค าแนะนาการใช้โปรแกรมบนหน้าจอ ในภาพรวมการแสดงผลกราฟิกมีสีสันสวยงาม
สบายตา นาเสนอข้อมูลในลักษณะของแผนภูมิ ตัวอักษร ชัดเจน จะมีเพียงสีพื้นหลังที่ดูกลมกลืนไปกับหน้าจอ
คอมพิวเตอร์เท่านั้น ที่อาจทาให้ไม่เห็นกรอบของข้อความหรือกรอบของหน้าต่างการทางานที่ชัดเจนนัก แต่ไม่มีผล
ต่อการใช้โปรแกรมแต่อย่างใด สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักดิ์ จีวัฒนา และชลิดา ภัทรศรีจิรากุล [9] ที่ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่
พัฒนาขึ้นนั้นใช้งานง่าย ทั้งในแง่ของการเข้าถึงข้อมูล รูปแบบการนาเสนอข้อมูล ความเหมาะสมของข้อมลที่
นาเสนอ รวมการเลือกใช้ขนาดและตัวอักษรที่อ่านง่าย
3.4 ด้านการทดสอบประสิทธิภ าพ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในทุก
ด้าน ได้แก่ ความเร็วในการประมวลผลโปรแกรม ความเร็วในการค้นหาข้อมูล ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล
ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง ความเร็วในการติดต่อกับฐานข้อมูล และความเร็วในการบันทึก ปรับปรุง
ข้อมูล สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ชิดทอง [2] ที่ได้ศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ สานัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก
โดยวัดจากความง่ายและความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล และสอดคล้องกับงานวิจัยของธันฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์
[3] ที่ ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กับ ประสิ ท ธิผ ลของระบบการบริห ารการเงิน การคลั ง ภาครั ฐในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา
3.5 ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่ สุ ด ได้ แ ก่ การก าหนดชื่ อ ผู้ เข้ าใช้ ง าน (Login Name) และรหั ส ผ่ าน (Password) ที่ ใช้ ในการเข้ า สู่ ร ะบบ
สารสนเทศ ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมลและการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศใน
ระดับต่าง ๆ ความเหมาะสมของระบบในการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล และความเหมาะสมของระบบใน
การรั ก ษาความปลอดภั ย ของผู้ ดู แ ลระบบ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ศรี วิ ไ ล นิ ร าราช, และคณะ [10]
ที่ทาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยใช้ตัว
แบบ TAM หรือ Technology Acceptance Model มาประเมินประสิทธิผ ลของระบบสารสนเทศ ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบของระบบสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ของระบบอยู่ในระดับที่สุด ซึ่งเป็นผลการศึกษาการยอมรั บการใช้งานระบบสารสนเทศจากผู้ใช้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพวัลย์ แสนคา และคณะ [11] ที่ทาการศึกษา เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก โดยผู้ใช้เห็นว่า
การกาหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ออกเป็นแต่ละบทบาทแตกต่างกันนั้น นอกจากจะเป็นเรื่ องความปลอดภัย
ของข้อมูลแล้ว ยังทาให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการแสดงผลเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย
ทั้ง นี้ จุดเด่ นของระบบสารสนเทศเพื่อ การวางแผนปฏิบั ติการของผู้ บริห ารในสั งกั ดเทศบาลตาบล
บ้านด่าน อาเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ อยู่ที่การนาเสนอผลการดาเนินงานของหน่วยงานในลักษณะของแผนภูมิที่
มีรายละเอียดประกอบทาให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่าย และนอกจากนั้นยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง
ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงข้อมูลได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแสดงผลการดาเนินงานในภาพรวมของปีงบประมาณ
ของทั้ง เทศบาล หรือจ าแนกเป็ นรายยุท ธศาสตร์ หรือจ าแนกเป็น รายไตรมาส หรือ จ าแนกตามหน่ วยงานที่
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รับผิดชอบ หรือจ าแนกตามสถานะการดาเนินงาน ซึ่ง สามารถกาหนดเงื่อนไขในการแสดงผลได้มากกว่าหนึ่ ง
เงื่อนไข ทั้งยังเลือกพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย

ข้อเสนอแนะ
1. การใช้ เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ในการเก็บ ข้ อมู ล และให้ บ ริ ก ารผ่ านระบบเครือ ข่ ายบางครั้ ง อาจเกิ ด
การผิดพลาดได้ ซึ่งอาจเกิดจากผู้ใช้ง านทั่วไป (User) หรือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล เอง (Administer) ดังนั้นควรมี
การจัดเก็บบันทึกข้อมูลสารองไว้ (Backup) ตลอดเวลา
2. การใช้งานและการดูแลระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรมีการฝึกอบรมวิธีการใช้งาน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและเป็นการลดข้อผิดพลาดในการใช้งานโปรแกรมต่อไปได้
3. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการทางาน ผู้ปฏิบัติงานบางท่านไม่มีความคุ้นเคย และไม่ชานาญในการใช้
เครื่อ งคอมพิ วเตอร์ ดั ง นั้ น จึง ต้อ งให้ เวลาในการฝึ กทั ก ษะเพื่ อให้ มี ค วามช านาญมากขึ้ น และต้อ งมี ก ารใช้ ง าน
อย่างสม่าเสมอ
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