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บทคัดย่ อ

การพัฒ นาระบบสารสนเทศกองทุ น สวัส ดิ ก าร
ชุมชน มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริ หาร
จัดการกองทุนสวัสดิ การชุมชน และช่วยในการสื บค้นข้อมูล
สมาชิ ก ข้อมูลกรรมการ และข้อมูลกรรมการบริ หารได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ ว โดยระบบสามารถช่ วยในการบริ หารจัดการ
ข้อมูล ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่าง
รวดเร็ ว
จากผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผูใ้ ช้งานที่เข้ามาใช้งาน
การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชน สามารถ
แสดงจํา นวนและร้ อ ยละของข้อ มู ล ทั่ว ไปในด้า นเพศ และ
สถานะของผูต้ อบแบบสอบถามมีจาํ นวนทั้งสิ้น 30 คน เป็ นเพศ
ชาย จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33 เพศหญิง จํานวน 20
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยล ะ 66.67 ใน ด้ า น สถ าน ะ ขอ ง ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ กกองทุนสวัสดิ การชุ มชน
ซึ่ งมี จ ํา นวน 24 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 80.00 ส่ ว นกรรมการ
กองทุ น จํา นวน 5 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.67 ส่ ว นเจ้า หน้า ที่
กองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 1 คน คิดเป็ น ร้อยละ 3.33 ใน
ด้า นความพึ ง พอใจในการใช้ง านระบบสารสนเทศกองทุ น
สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน มี ค่ า ความพึ ง พอใจคิ ด เป็ น 4.51 และส่ ว น
เบี่ ย งเบนมาตรฐานเป็ น 0.15 เห็ น ได้ ว่ า ผู ้ ใ ช้ ง านระบบ
สารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชน ในด้านด้านความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชน อยูใ่ น
ระดั บ มาก ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระบบสารสนเทศกองทุ น
สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน ช่ ว ยในการสื บ ค้น ข้อ มู ล สมาชิ ก ได้อ ย่ า ง
สะดวก รวดเร็ ว โดยระบบสามารถช่ วยในการบริ หารจัดการ
ข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

ABSTRACT

The research aimed to develop an information
system for community welfare fund management in searching
information of members, committee, and administrative
committee. The system can help with managing information,
reducing officers’ tasks, and searching information in short
time.
The research results revealed that the users of
information system for community welfare fund management
analyzing in amount and percentage of the general
information of the users in the gender aspect and the personal
status aspect. In the gender aspect, there were 30 people who
answered the questionnaire: 10 males or 33.33 percent and 20
females or 66.67 percent. And in the personal status aspect, it
was found that most of the questionnaire respondents were 24
members or 80 percent, 5 community welfare fund committee
or 16.67 percent, and 1 officer or 3.33 percent. The
satisfaction mean of using the information system for
community welfare fund was at 4.51 and standard deviation
was at 0.15. It was found that the users’ satisfaction of using
the information system for community welfare fund was at
high level. This is to show that the information system for
community welfare fund can help with searching members’
information in short time and manage information effectively.

1. บทนํา

เนื่ อ งจากในโลกปั จ จุ บัน เทคโนโลยีน้ ัน ได้มี ก าร
พัฒนาอย่างต่อเนื่ อง และรวดเร็ วอย่างก้าวกระโดด และได้เข้า
มามีบทบาทในชี วิตประจําวัน เทคโนโลยีสารสนเทศช่ วยใน
การบริ หารจั ด การข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ และมี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ
ประสิ ทธิ ภาพขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปั จจุบนั โลกมีการ
เปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา องค์ ก รที่ มี ก ารบริ หารงานที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว ย่อมทําให้
องค์ ก รมี ค วามได้ เ ปรี ยบทางธุ ร กิ จ การนํ า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในองค์กร เพื่อก่ อให้เ กิ ดประโยชน์ องค์ก ร
สร้ างความแข็งแกร่ ง เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ
ข้อมูล
ร ะ บ บ ง า น กอ ง ทุ น ส วั ส ดิ ก า ร ชุ ม ช น
จํา เป็ นต้อ งมี ร ะบบสารสนเทศมาช่ ว ยในการบริ ห ารจัด การ
ข้อมูลต่าง ๆ เช่น การจัดเก็บข้อมูลสมาชิก ข้อมูลหมู่บา้ น และ
ข้อมูลรายรั บรายจ่ายต่าง ๆ ในกองทุ นสวัสดิ การชุมชน ก่ อน
หน้านั้นระบบงานกองทุนสวัสดิ การชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูล
เป็ นเอกสาร หรื อสมุดบันทึก ซึ่ งยากต่อการค้นหาข้อมูลต่าง ๆ
หรื อการจัดทําข้อมูลรายงานต่าง ๆ ร่ วมไปถึงการปรับปรุ งหรื อ
แก้ไขข้อมูลยาก ทําให้เกิ ดข้อมูลซํ้าซ้อน ไม่สามารถนําข้อมูล
ไปใช้ ง านได้ เ พราะอาจทํ า ให้ ข ้อ มู ล ผิ ด พลาด ขาดความ
น่าเชื่อถือ
ดังนั้น ผูศ้ ึกษามีความสนใจที่จะศึกษา และ
พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริ หารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ทําให้สามารถ เพิ่ม แก้ไข
ข้อมูลได้สะดวกยิง่ ขึ้น และทําให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลของ
สมาชิกในกองทุนสวัสดิการชุมชน

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศ
เพื่อบริ หารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน

ขอบเขตของการศึกษา

1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน ตําบล ละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
2. จัดการข้อมูลพื้นฐาน กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบล ละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
1) จัดการข้อมูลสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
2) จัดการข้อมูลหมู่บา้ น
3) จัดการข้อมูลเงินฝาก
4) จัดการข้อมูลประเภทสวัสดิการ
5) จัดการข้อมูลผูบ้ ริ หารกองทุน
3. จัดการข้อมูลด้านรายงาน กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบล ละลวด อําเภอชํานิ จังหวัดบุรีรัมย์
1) รายงานรายชื่อสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
2) รายงานเงินฝากของกองทุนสวัสดิการชุมชน
3) รายงานสวัสดิการของกองทุนสวัสดิการชุมชน

ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ

1. ได้ระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารจัดการกองทุน
สวัสดิการชุมชน
2. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารจัดการข้อมูล
กองทุนสวัสดิการชุมชน
3. เพื่อช่วยบริ หารจัดการข้อมูลสมาชิกของกองทุน
สวัสดิการชุมชน

2. แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง

เอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ
กองสวัสดิ การชุมชน ได้ศึกษาและทําความเข้าใจรายละเอียด
ต่าง ๆ สามารถอธิบายได้ดงั นี้
2.1 แนวคิดเกีย่ วกับกองทุนสวัสดิการชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชน หรื อ กองทุนสวัสดิการ
ชาวบ้านหรื อกองทุนสวัสดิการไทบ้าน เป็ นกองทุน ที่เกิดจาก
การรวมตัวของประชาชนในพื้นที่หนึ่ง ๆ ด้วยความสมัครใจ
เช่น ระดับหมู่บา้ น ระดับตําบล ฯลฯ ที่ประสงค์จะดูแลซึ่งกัน
และกันตั้งแต่เกิดจนตาย บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรต่อกัน
กองทุนสวัสดิการชุมชน เกิดขึ้นจากการที่ชาวชุมชนมาร่ วมกัน
คิด ร่ วมกันสร้างระบบ ร่ วมกันบริ หารจัดการและร่ วมกันรับผล
ประโยชน จึงเป็ นกองทุนที่ “ทุกคนร่ วมกันเป็ นเจ้าของ” ดังนั้น

เงินกองทุนสวัสดิการชุมชน จึงได้มาจากการร่ วมสมทบของ
สมาชิกในรู ปแบบที่กองทุนแต่ละแห่งกําหนดขึ้นมา เช่น
- การออมสัจจะวันละบาท โดยการลดรายจ่ายวันละบาทเพื่อ
ออมสัจจะ
- การนํารายได้หรื อผลกําไรจากกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน หรื อกองทุนต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ นชุมชนเข้ามาสมทบ เพื่อตั้ง
เป็ นกองทุนสวัสดิการชุมชน
- เงินสนับสนุนหรื อเงินสมทบแหล่งอื่น ๆ
เช่น การสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนรายได้ที่เกิดจากทรัพยากรใน
ชุมชน เช่น รายได้จากการจับปลาในแหล่งนํ้าสาธารณะ เป็ น
ต้น
2.2 งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
นิ มนต์ ชานุ ชิต (2554) จัดการกองทุ นสวัสดิ การชุ มชนใน
ตําบลโพธิ์หมากแข้ง อําเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ โดยมีวตั
ตุประสงค์เพื่อ ศึกษาตัวชี้วดั ความสําเร็ จและการบริ หารจัดการ
กองทุ นสวัสดิ การชุ มชน ตําบลโพธิ์ หมากแข้ง อําเภอบึ งโขง
หลง จังหวัดบึ งกาฬ ประชากรที่ ใช้ศึกษา ได้แก่คณะกรรมการ
กาองกองทุนสวัสดิการชุมชน ตําบลโพธิ์ หมากแข้ง จํานวน 18
คน และสมาชิ กกองทุนสวัสดิ การชุมชนตําบลโพธิ์ หมากแข้ง
หมู่บา้ นละ 5 คน จํานวน 75 คน โดยเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ จาก
การศึ กษาพบว่า กระบวนการการจัดกองทุ นสวัสดิ การชุ มชน
ในตําบลโพธิ์ หมากแข้ง อําเภอบึ งโขงหลง จังหวัดบึ งกาฬ มี
ความสอดคล้อ งกับ ทฤษฏี ก ารบริ หารงานสมัย ใหม่ โดยมี
โครงสร้างที่มีความยืดหยุน่ และเน้นคุณค่าของความเป็ นมนุษย์
ซึ่ งการบริ หารจัดสวัสดิการสังคมโดยกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลโพธิ์ หมากแข้ง มีกระบวนการบริ หารจัดการ 6 ด้าน คื อ
ด้านการวางแผน การจัดองค์กร การขับเคลื่อนดําเนิ นงาน การ
ประสานงาน การควบคุม และการสนับสนุนงบประมาณ โดยมี
การเสริ มสร้ า งการเรี ยนรู ้ ร่ วมกั น การมี ส่ วนร่ วม การ
ประชาสัมพันธ์สื่อสาร การจัดองค์กรที่มีแบบแผน
ยุภา สุธงษา (2553) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร
กิ จกรรมกองทุ นสวัสดิ การชุมชน กรณี ศึกษา องค์การบริ หาร
ส่วนตําบลโพนสูง อําเภอด่านซ้าย โดยมีวตั ตุประสงค์เพื่อศึกษา
พัฒนาระบบ และประเมิ นความพึงพอใจของผูใ้ ช้ง านระบบ
สารสนเทศเพื่ อการบริ หารกิ จกรรมกองทุ น สวัสดิ การชุ มชน

องค์การบริ หารส่ วนตําบลโพนสู ง โดยศึกษาจากหลักการและ
ทฤษฏี ที่เกี่ ยวกับการให้บริ การสวัสดิ การ เก็บรวบรวมข้อมูล
จากปั ญหาและความต้องการจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน รวมทั้งความต้องการทางด้านรายงาน
ของผูบ้ ริ ห ารกองทุ น สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน โดยการพัฒ นา Web
Application ใช้การพัฒนาระบบด้วยเทคนิ ค Spial Model โดย
ใช้ภาษา PHP ผลจากการศึ กษาพบว่า คณะกรรมการกองทุ น
สวัสดิการชุมชนและผูใ้ ช้งานที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจอยูใ่ น
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ X ̅ อยูท่ ี่ 4.32 และค่า
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน (SD) อยู่ที่ 0.67 ซึ่ งแสดงผูใ้ ช้งานระบบมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ณภาวดี สัพโส (2554) การบริ หารจัดการกองทุน
สวัส ดิ ก ารชุ ม ชนของตํา บลนาตาล อํา เภอเต่ า งอย จัง หวัด
สกลนคร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการบริ หารจัดการกองทุน
สวัสดิ การชุมชนตําบลนาตาล อําเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
และเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหา โดยกระบวนการศึกษา
ใช้วิธีการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้าง
กับกลุ่มเป้ าหมายคือ คณะกรรมการและสมาชิกกองทุน จํานวน
35 คน ผลจากการศึ ก ษา พบว่ า ด้ า นคนมี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่
คณะกรรมการตามโครงสร้างการบริ หารสมาชิ กทุกคนมีสิทธิ์
ในการแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่ วมในการดําเนิ นงานของ
กองทุน แต่ดา้ นคนยังมีปัญหา คือ คณะกรรมการกองทุนขาด
ความรู ้ ค วามเข้า ใจในการบริ หารงานกองทุ น และมี แ นว
ทางแก้ไขควรให้การสนับสนุนในการส่ งเสริ มให้ความรู ้ ความ
เข้า ใจการบริ ห ารกองทุ น ให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ มี ก ารจัด ทํา
ฐานข้อมูลสมาชิ ก แต่ยงั มีปัญหาคือ การบริ หารระบบบัญชี ไม่
เป็ นระบบและไม่เป็ นปั จจุบนั

3. ระเบียบวิธีศึกษา
3.1 วิธีการดําเนินงาน

3.1.1 เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ เป็ นการศึ กษาจาก
เอกสาร ( Documentary Research) เป็ นการค้น คว้า และ
รวบรวมแนวความคิ ด ทฤษฎี ที่เกี่ ยวข้อง และข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดทําระบบ แบบประเมิน ตัวชี้วดั วิธีรวบรวม
ข้อมูล เพื่อหากรอบแนวคิดในการศึ กษาออกแบบสร้างระบบ
สารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชน

3.1.2 เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ปฐมภูมิ เป็ นการสํา รวจ
(Survey Research) เป็ นการศึกษาโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ซึ่ งจะเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากกลุ่ ม ตัว อย่า งที่
กํา หนดไว้ ได้แ ก่ ป ระชากรที่ เ ป็ นสมาชิ ก กองทุ น สวัสดิ ก าร
ชุมชน ที่ส่งผลถึงคุณภาพของระบบ

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง

3.2.1 กลุ่ ม ที่ 1 ประชากรทั่ว ไปที่ อ ยู่ ใ นกองทุ น
สวัสดิการชุมชน ในศึกษาครั้งนี้ทาํ การเก็บข้อมูลจากประชากร
ทั้งหมดจํานวน 30 คน ซึ่ งเก็บข้อมูลความพึงพอใจด้วยการใช้
แบบสอบถาม
3.2.2 กลุ่มที่ 2 ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความชํานาญในด้าน
การพัฒนาระบบ จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 คน โดยเก็บข้อมูลด้วยการใช้แบบสอบถาม

3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการพัฒนา

3.3.1 ฮาร์ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 เครื่ อง
3.3.2 ซอฟต์แวร์
1) Operation System Microsoft Windows
7 (เครื่ องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก)
2) ระบบจั ด เก็ บ ข้อ มู ล MySQL ใช้
ออกแบบและจัดเก็บฐานข้อมูล
3) ชุ ด โปรแกรม Appserv
2.5.10
ประกอบด้วย Apache HTTP Server, PHP, MySQL, และ
PhpMyAdmin
4) โปรแกรมที่ ใช้เขียนเอกสาร: Microsoft
Office Word 2010
5) โปรแกรมที่ ใ ช้ อ อกแบบและเขี ย น
โปรแกรม: Adobe Photoshop CS6, Adobe Dreamweaver CS6
6) โปรแกรมบราวเซอร์ ใช้ในการแสดงผล
Internet explorer Mozilla Firefox และGoogle Chrome

3.4 ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ประยุกต์

ดังนี้

3.4.1 สรุ ปปั ญหา
การสรุ ป ปั ญ หา ประกอบด้ว ยขั้น ตอนต่ า ง ๆ

1) รวบรวมข้อมูลแล้วนําข้อมูลจากเอกสารและ
จากการสัมภาษณ์มาทําการสรุ ปปั ญหา
2) กําหนดวัตถุประสงค์ของงาน เพื่อพิจารณาว่า
โปรแกรมต้องทําการประมวลผลอะไรบ้าง
3) พิจารณาข้อมูลนําเข้า เพื่อให้ทราบว่าจะต้องนํา
ข้อ มู ล อะไรเข้า คอมพิ ว เตอร์ ข้อ มู ล มี คุ ณสมบัติ เ ป็ นอย่า งไร
ตลอดจนถึงลักษณะและรู ปแบบของข้อมูลที่จะนําเข้า
4) พิจารณาการประมวลผล เพื่อให้ทราบว่า
โปรแกรมมีข้ นั ตอนการประมวลผลอย่างไรและมีเงื่อนไปการ
ประมวลผลอะไรบ้าง
5) พิจารณาข้อสนเทศนําออก เพื่อให้ทราบว่ามี
ข้อสนเทศอะไรที่จะแสดง ตลอดจนรู ปแบบและสื่ อที่จะใช้ใน
การแสดงผล
3.4.2 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เก็บรวมรวบข้อมูล รายละเอียด ทั้งจากเอกสาร
และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นํามาศึกษาทําความเข้าใจแล้วมา
วิเคราะห์ ความต้องการของระบบ ให้ตรงตามความต้อ งการ
ผูใ้ ช้งาน เพื่อใช้ในการออกแบบระบบต่อไป
3.4.3 การออกแบบระบบ (System Design)
การวิเคราะห์ระบบและออกแบบด้วยเครื่ องมือ
UML(Unified Modeling Language) ซึ่งแสดงด้วย
- ยูสเคสไดอะแกรม (Use-Case Diagram)
- คลาสไดอะแกรม (Class Diagram)
- ซีเควนไดอะแกรม (Sequence Diagram)

3.5 แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจ ใช้เป็ นเครื่ องมือสําหรับ
การเก็บข้อมูล เพื่อวิเคราะห์
หาความพึ ง พอใจจากผู ้ใ ช้ ทั่ ว ไปที่ มี เ ป็ นสมาชิ ก กองทุ น
สวัสดิ การชุมชน โดยใช้คาํ ถามแบบเลือกตอบ (Check List)
และคําถามปลายเปิ ด (Open – ended Question) แสดงความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะ เป็ นการประเมินความพึงพอใจเป็ น 2
ด้านดังนี้
1) ด้านความสะดวกในการใช้งาน
2) ด้านความสามารถของระบบ

3.6 วิธีการสร้ างเครื่องมือ และเก็บรวบรวมข้ อมูล

วิธี ก ารสร้ า งเครื่ อ งมื อ และเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ได้
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) ผูจ้ ดั ทําได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจของระบบ
2) กําหนดเนื้อหาให้ครอบคลุม และการตั้งคําถามให้
ตรงกับเนื้อหาที่ตอ้ งการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็ นจริ ง
3) นําการประเมินคุณภาพ และความพึงพอใจ เสนอ
อาจารย์ที่ปรึ กษา หลังจากนั้นนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อให้แบบสอบถามสมบูรณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ชดั เจน
4) นํา การประเมิ น คุ ณ ภาพ และความพึ ง พอใจที่
ได้รับมาแก้ไขปรับปรุ ง แล้วนําไปจัดเก็บข้อมูล

4. ผลการดําเนินงาน
การพัฒ นาครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พัฒ นาระบบ
สารสนเทศกองทุ น สวัสดิ ก ารชุ ม ชน เพื่ อ ช่ ว ยในการจัด เก็ บ
ข้อมูล ทําให้สามารถ เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้นและทํา
ให้ง่ า ยต่ อ การค้น หาข้อ มู ล ของสมาชิ ก ในกองทุ น สวัสดิ ก าร
ชุมชน
4.1.1 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ (Login)
ในการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ผูใ้ ช้งานจําเป็ นต้อง Login เข้าสู่ ระบบก่อน ซึ่ งผูใ้ ช้งาน
ต้อ งทํ า การกรอก ชื่ อ ผู ้ใ ช้ ง าน (Username), รหั ส ผ่ า น
(Password) และกดปุ่ ม “Login” ดังภาพที่ 4.1

ข้อมูลของผูใ้ ช้งานและเมนูการใช้งานต่าง ๆ ตามแต่สิทธิ์ของ
ผูใ้ ช้งานนั้น ๆ ดังภาพที่ 4.2

ภาพที่ 4.2 หน้าจอ Main-Menu (แสดงเมนูกรณี ผดู ้ ูแลระบบ)
4.1.3 หน้าจอจัดการสมาชิก
เป็ นหน้าจอสําหรับผูด้ ูแลระบบเท่านั้น ที่ใช้
สําหรับการบริ หารจัดการสมาชิกในระบบ คือ การเพิ่มสมาชิก
ใหม่, การแก้ไขสมาชิก, การลบสมาชิกและการค้นหาสมาชิก
ดังภาพที่ 4.3

ภาพที่ 4.3 หน้าจอ จัดการสมาชิก
4.1.4 หน้าจอสมัครสมาชิก
เป็ นหน้าจอที่ใช้สาํ หรับการเพิ่มข้อมูลสมาชิก
โดยทําการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆของสมาชิกแล้วกดปุ่ ม
“สมัครสมาชิก” ดังตัวอย่างภาพที่ 4.4

ภาพที่ 4.1 หน้าจอ Login ระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน
4.1.2 หน้าจอ Main-Menu
เมื่อผูใ้ ช้งาน Login เข้าสู่ระบบได้แล้วนั้น
ระบบจะนําเข้าสู่ หน้าแรกระบบ (Main-Menu) ซึ่งจะแสดง

ภาพที่ 4.4 หน้าจอ เพิ่มสมาชิก (จัดการสมาชิก)

4.1.5 ค้นหาข้อมูลสมาชิก
จะเป็ นหน้าจอเดียวกับหน้าจอจัดการสมาชิก แต่
ต้องทําการกดปุ่ มค้นหา เพื่อแสดงสมาชิกในระบบ และยังเป็ น
ส่วนเริ่ มต้นก่อนการแก้ไขและลบสมาชิกอีกด้วย ดังภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 หน้าจอ ค้นหาสมาชิก (จัดการสมาชิก)
4.1.6 หน้าจอแก้ไขข้อมูลสมาชิก
เป็ นหน้าจอสําหรับการแก้ไขสมาชิก โดยจะต้อง
ทําการค้นหาข้อมูลจากหน้าจอจัดการสมาชิกก่อน แล้วทําการ
เลือกสมาชิกที่ตอ้ งการแก้ไข แล้วจะเข้าสู่หน้าจอแก้ไขข้อมูล
สมาชิก แก้ไขข้อมูลแล้วทําการกดปุ่ ม “บันทึกแก้ไขสมาชิก”
ดังภาพที่ 4.6

ภาพที่ 4.6 หน้าจอ แก้ไขสมาชิก (จัดการสมาชิก)
4.1.7 หน้าจอฝากเงินสัจจะ
เป็ นหน้าจอสําหรับเจ้าหน้าที่เข้าหน้าจอฝากเงิน
สัจจะ โดยจะต้องทําการค้นหาข้อมูลจากหน้าจอจัดการสมาชิก
ก่อน แล้วทําการเลือกสมาชิกที่ตอ้ งการฝากเงินโดยคลิกที่รูป
Icon ซึ่งจะมีหมายเลข ID สมาชิกอยูข่ า้ งล่าง แล้วจะเข้าสู่

ภาพที่ 4.7 หน้าจอฝากเงินสัจจะ
4.1.8 หน้าจอจ่ายสวัสดิการ
เป็ นหน้าจอสําหรับเจ้าหน้าที่เข้าหน้าจอจ่าย
สวัสดิการ โดยจะต้องทําการค้นหาข้อมูลจากหน้าจอจัดการ
สมาชิกก่อน แล้วทําการเลือกสมาชิกที่ตอ้ งการจ่ายสวัสดิการ
โดยคลิกที่รูป Icon ซึ่งจะมีหมายเลข ID สมาชิกอยูข่ า้ งล่าง
แล้วจะเข้าสู่หน้าจอจ่ายสวัสดิการ แล้วทําการกดปุ่ ม “จ่าย
สวัสดิการ” ดังภาพที่ 4.8

ภาพที่ 4.8 หน้าจอจ่ายสวัสดิการ
4.1.9 ข้อมูลสมาชิก
จะเป็ นหน้าจอเดียวกับหน้าจอจัดการสมาชิก
แต่ตอ้ งทําการกดปุ่ มค้นหา เพื่อแสดงสมาชิกในระบบ และยัง
เป็ นส่วนเริ่ มต้นก่อนการแก้ไขและลบสมาชิกอีกด้วย ดังภาพที่
4.9

หน้าจอฝากเงินแล้วทําการกดปุ่ ม “ฝากเงิน” ดังภาพที่ 4.7
ภาพที่ 4.9 หน้าจอข้อมูลสมาชิก

4.1.10 ข้อมูลกรรมการกองทุน
จะเป็ นหน้าจอเดียวกับหน้าจอจัดการสมาชิก แต่ตอ้ งทํา
การกดปุ่ มค้นหา เพื่อแสดงสมาชิกในระบบ และยังเป็ นส่วน
เริ่ มต้นก่อนการแก้ไขและลบสมาชิกอีกด้วย ดังภาพที่ 4.10

กรรมการกองทุ น จํานวน 5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.67 และ
เจ้าหน้าที่กองทุน จํานวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.33
4.3 เป็ นส่ วนของความพึง พอใจในการใช้ ง านระบบ
สารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชน
พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศ
กองทุนสวัสดิการชุมชน มีค่าความพึงพอใจคิดเป็ น 4.51 และ
ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานเป็ น 0.15 เห็ นได้ว่าผูใ้ ช้งานระบบ
บริ หารจัดการรับ-ส่ งหนังสื อราชการกองคลัง กรมประมงใน
ด้านประสิ ทธิภาพของระบบมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก

5. สรุ ปผลการศึกษา และข้ อเสนอแนะ

ภาพที่ 4.10 ข้อมูลกรรมการกองทุน
4.1.11 ข้อมูลกรรมการบริ หารกองทุน
จะเป็ นหน้าจอเดียวกับหน้าจอจัดการสมาชิก แต่
ต้องทําการกดปุ่ มค้นหา เพื่อแสดงสมาชิกในระบบ และยังเป็ น
ส่วนเริ่ มต้นก่อนการแก้ไขและลบสมาชิกอีกด้วย ดังภาพที่ 4.12

ภาพที่ 4.11 ข้อมูลกรรมการบริ หารกองทุน
4.2 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้งานที่เข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศ
กองทุนสวัสดิการชุมชน สามารถแสดงจํานวนและร้อยละของ
ข้อมูลทัว่ ไปในด้านเพศ และสถานะของผูต้ อบแบบสอบถามมี
จํานวนทั้งสิ้ น 30 คน เป็ นเพศชาย จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 33.33 เพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 และ
ในด้านสถานะของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นสมาชิ ก
กองทุ น ซึ่ ง มี จาํ นวน 24 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 88.00 ส่ ว น

การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อ
ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล ทําให้สามารถ เพิ่ม แก้ไข ข้อมูลได้
สะดวกยิง่ ขึ้นและทําให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลของสมาชิกใน
กองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งได้ผลสรุ ปการดําเนินงาน ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชน มี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริ หารจัดการ
กองทุนสวัสดิ การชุมชน และช่วยในการสื บค้นข้อมูลสมาชิ ก
ข้อมูลกรรมการ และข้อมูลกรรมการบริ หารได้อย่า งสะดวก
รวดเร็ ว โดยระบบสามารถช่วยในการบริ หารจัดการข้อมูล ลด
ภาระงานของเจ้าหน้าที่ สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว
จากการศึ ก ษาข้อ มู ล และสั ม ภาษณ์ ผู ้ใ ช้ง าน จะมี ผ ล
การศึ ก ษาที่ มี ร ายละเอี ย ดโดยสรุ ป ดัง ต่ อ ไปนี้ พบว่ า กลุ่ ม
ผูใ้ ช้งานที่ เข้า มาใช้งานการพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุ น
สวัสดิ การชุ มชน สามารถแสดงจํานวนและร้อยละของข้อมูล
ทัว่ ไปในด้านเพศ และสถานะของผูต้ อบแบบสอบถามมีจาํ นวน
ทั้งสิ้น 30 คน เป็ นเพศชาย จํานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.33
เพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเป็ นร้อยละ 66.67 ในด้านสถานะ
ของผู ้ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสมาชิ ก กองทุ น
สวัสดิการชุมชุ ซึ่ งมีจาํ นวน 24 คน คิดเป็ น ร้อยละ 80.00 ส่ วน
กรรมการกองทุ น จํา นวน 5 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 16.67 ส่ ว น
เจ้าหน้าที่กองทุนสวัสดิการชุมชน จํานวน 1 คน คิดเป็ น ร้อยละ
3.33 ในด้า นความพึ ง พอใจในการใช้ง านระบบสารสนเทศ
กองทุนสวัสดิการชุมชน มีค่าความพึงพอใจคิดเป็ น 4.51 และ
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐานเป็ น 0.15 เห็ น ได้ว่า ผูใ้ ช้ง านระบบ
สารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชน ในด้านด้านความพึงพอใจ

ในการใช้งานระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชน อยูใ่ น
ระดั บ มาก ซึ่ งแสดงให้ เ ห็ น ว่ า ระบบสารสนเทศกองทุ น
สวัส ดิ ก ารชุ ม ชน ช่ ว ยในการสื บ ค้น ข้อ มู ล สมาชิ ก ได้อ ย่ า ง
สะดวก รวดเร็ ว โดยระบบสามารถช่ วยในการบริ หารจัดการ
ข้อมูลอย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น

5.2 ข้ อเสนอแนะ

5.2.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ผูพ้ ฒั นาระบบต้องมีความรู ้ความเข้าใจในระบบงาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อให้การพัฒนาระบบเป็ นไปอย่าง
ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานจริ ง
5.2.2 ระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชน สามารถ
พัฒนาต่อยอดเพิ่มขึ้นได้อีก อาทิ เช่น ระบบเงินกูก้ องทุน
สวัสดิการชุมชน คํานวณเงินวงเงินกู้ และออกรายงานที่ใช้ใน
ระบบเงินกูก้ องทุนสวัสดิการชุมชน เป็ นต้น
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