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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของผู้บริหารใน

สังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิผลของระบบ
สารสนเทศส าหรับการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัด
บุรีรัมย์  ข้ันตอนการวิจัย ผู้วิจัยใช้กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศตามทฤษฎีเอสดีแอลซี   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้   
ในการสัมภาษณ์ ได้แก่ ผู้บริหารจากเทศบาลต าบลบ้านด่าน จ านวน 5 คน  และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ ได้แก่ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ ได้มาโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง จ านวน 20 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ได้แก่  PHP, Edit Plus และใช้ระบบฐานข้อมูล MySQL ในการจัดเก็บข้อมูล  

ผลการวิจัยพบว่า สภาพการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบล
บ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้งาน ใช้ฐานข้อมูล MySQL และซอฟต์แวร์ประเภท 
Open Source ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่าย  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจากการวิเคราะห์และออกแบบประกอบด้วยเอนทิต้ี 
ได้แก่ ฝ่ายงาน ผู้ใช้ ยุทธศาสตร์ โครงการ  ตัวชี้วัด  และผู้รับผิดชอบที่ท าการสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้  ส่วน
การประเมินประสิทธิผลของระบบผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศด้านการใช้งาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดและ
มากกว่าด้านอื่น ๆ โดยความรวดเร็วในการแสดงผลลัพธ์  การก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้แต่ละบทบาทมี
ความเหมาะสม และความรวดเร็วในการเลือกและยืนยันข้อมูล  มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

 
ค าส าคัญ :  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่,  เทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน 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 Sub-
district 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 
 

บทน า 
 

 ปัจจุบันการด าเนินกิจกรรมของโครงการส่วนใหญ่ของเทศบาลต าบลบ้านด่านจะบรรลุเชิงปริมาณ  ทั้งที่
บางโครงการสามารถวัดเชิงคุณภาพ  เกิดความคุ้มค่าที่ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้  ส่วน
โครงการที่อยู่นอกงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่มีหน่วยงานอื่นร่วมด าเนินการในรูปคณะกรรมการ น้ัน แม้
คณะกรรมการจะสามารถติดตามประเมินผลได้  แต่บางกิจกรรรมไม่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวมอย่างแท้จริง  
ในขณะที่การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เพียงแต่ได้ใช้งบประมาณเท่าน้ัน  สิ่งที่เกิดข้ึนส่งผลให้
การด าเนินงานของเทศบาลไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าที่วางไว้ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์ ส่งผลให้ 
ขาดความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่เทศบาลด าเนินการ  จากการศึกษาสภาพการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลบ้านด่าน  สามารถสรุปปัญหา  ได้ดังน้ี 1) ปัญหาในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ทันตามปีงบประมาณ 2) 
ปัญหาการด าเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่คุ้มค่า 3) ปัญหาความล่าช้าในการด าเนินการโครงการ เน่ืองจากมี
หลายข้ันตอน การตรวจสอบเอกสารล่าช้า  ท าให้ระยะเวลาการจัดหาวัสดุมาด าเนินการและการเบิกจ่ายล่าช้าตาม
ไปด้วย  4) กิจกรรมของเทศบาลที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมถึงโครงการอุดหนุนส่วนราชการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
และ 5) โครงการก่อสร้างพ้ืนฐาน ควรจัดท าเป็นโครงการ เพราะบางครั้งโครงการไม่สามารถตอบโจทย์ให้กับชุมชน 
การซ่อมแซมถนน  ไฟฟ้าไม่สามารถวัดได้ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาข้ึนมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนาน้ันจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ินและคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่เปิดเผย  จ าเป็นต้องใช้ระบบสารสนเทศ
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เพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารสารสนเทศเพ่ือใช้ในการติดตามและตรวจสอบประเมินผลด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ สามารถสรุปโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบั ติการรายปีของเทศบาลเพ่ือให้ได้คุณภาพใน            
การด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม เพ่ือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป [1] 
 ดังน้ัน  ผู้วิจัยจึงพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลแผนปฏิบัติการรายปี ผู้บริหารเทศบาลต าบลบ้านด่าน
สามารถติดตาม  ตรวจสอบการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  ประชาชนใน
พ้ืนที่สามารถรับรู้การด าเนินกิจกรรม/โครงการของเทศบาล  เป็นไปตามหลักการบริหารงานแบบโปร่งใส              
มีธรรมาภิบาล  
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพ่ือศึกษาสภาพการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน  
อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 1.2 เพ่ือพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศส าหรับการวางแผน
ปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 การจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สามารถสรุปได้ดังน้ี 
 กาญจนา  ชิดทอง [2]  ท าการศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ ส านักบริหารและพัฒนา
วิชาการ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยท าการวัดประสิทธิผล 4  ระบบด้วยกัน ได้แก่ ระบบลงทะเบียน ระบบทะเบียน
ประวัตินักศึกษา  ระบบตารางสอนและตารางสอบ  และระบบผลการเรียน  ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของ
ระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก  ในการวัดประสิทธิผลของระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ ดังกล่าว ผู้วิจัยวัดจาก
ความพึงพอใจของผู้ใช้งานในด้านความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล ความรวดเร็วในการแสดงผล การน าเสนอข้อมูลมี
ความถูกต้อง  การให้บริการข้อมูลครอบคลุมความต้องการ ความชัดเจนของตัวอักษรอ่านง่าย และความเหมาะสม
ของข้อมูลที่น าเสนอ 
 ธัณฐภรณ์  เมธีวริศวงศ์ [3] ท าการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของระบบการบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  การศึกษาประสิทธิผลของระบบน้ัน ได้ใช้
แนวคิดของ ซวาสส์ (Zwass) จ าแนกประสิทธิผลของระบบออกเป็น 4 ด้านด้วยกัน คือ ด้านคุณลักษณะที่ดี ด้าน
คุณภาพเวลา ด้านคุณภาพของเน้ือหา และด้านคุณภาพของรูปแบบ โดยมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิผล 
ได้แก่  ใช้งานง่าย  สะดวก ไม่ซับซ้อน  การท างานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง  
ปราศจากข้อผิดพลาด สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  ข้อมูลเป็นปัจจุบั นและสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา  และตรงกับความต้องการใช้สารสนเทศ 
 วรปภา  อารีราษฎร์ และคณะ [4] ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศการประชุมวิชาการ
ส าหรับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศการประชุม
วิชาการที่พัฒนาข้ึน 6 โมดูล ได้แก่ Communication Module, Authentication Module, Author Module, 
Peer Module, Paper Module และ Management Module ผู้ใช้ระบบยอมรับต่อระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งานตามล าดับ 
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 Hunsinger & Smith [5] ท าวิจัย เรื่อง Factors that Influence Information Systems Undergraduates  
to Pursue IT Certification  โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (TPB)  เพ่ือหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระบบสารสนเทศ
ของนักศึกษาในการติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยต้ังสมมติฐานไว้ว่า ทัศนคติ บรรทัดฐาน  และการควบคุม
พฤติกรรมสามารถคาดการณ์ความต้ังใจของพฤติกรรมได้อย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งในที่น้ีคือ พฤติกรรมติดตามเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติ บรรทัดฐาน และการควบคุมพฤติกรรม สามารถคาดการณ์ความต้ังใจของ
พฤติกรรมได้ตรงตามสมมติฐาน โดยทัศนคติมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการติดตามเทคโนโลยีสารสนเทศมากที่สุด และ
นอกจากน้ันยังพบว่า ผลกระทบทางความรู้สึกมีอิทธิพลต่อทัศนคติมากกว่าความรู้ความเข้าใจ 
 ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาล
ต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์แนวคิดด้านการประเมินประสิทธิผลของ
ระบบสารสนเทศจากรูปแบบการประเมินความส าเร็จของระบบสารสนเทศของเดอโลนและแม็คเลนและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  โดยจะท าการประเมินระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความต้องการการท างาน 
2) ด้านการทดสอบการท างาน 3) ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ 4) ด้านการทดสอบประสิทธิภาพของระบบ และ 
5) ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาด าเนินการวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารใน
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ มีวิธีการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ระยะ ดังน้ี 

ระยะที่ 1  ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของ
ผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์   

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
ประกอบด้วย ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ อีก 3 คน รวมเป็น 5 คน โดยผู้วิจัยใช้วิธี
การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการของเทศบาลต าบลบ้านด่าน แล้วรวบรวมข้อมูล
แผนปฏิบัติการเพ่ือท าการสังเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) กลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 5 คน  เพ่ือให้ได้ข้อมูลสภาพการปฏิบัติงานและความต้องการระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของ
ผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบาลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ท่ีชัดเจนมากข้ึน 

ระยะที่ 2  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบล  
บ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์   

 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ ก าหนดข้ันตอนการท างานของระบบ ตลอดจน
เงื่อนไขข้อจ ากัดต่าง ๆ เพ่ือวางแนวทางของลักษณะชุดค าสั่ง  ล าดับข้ันตอนการด าเนินงาน  ข้อมูลน าเข้า  ผลลัพธ์  
และส่วนติดต่อกับผู้ใช้  ท าการศึกษาเครื่องมือในการพัฒนาระบบ ได้แก่  เครื่องคอมพิวเตอร์  การท างานของระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โปรแกรมภาษา  ระบบจัดการฐานข้อมูล  และเครื่องให้บริการต่าง ๆ  เปรียบเทียบแล้วเลือก
เครื่องมือที่เหมาะสมที่ใช้ส าหรับการพัฒนาระบบ  และศึกษาข้อจ ากัดและความเป็นไปได้ของระบบ  เช่น  
สถาปัตยกรรมของระบบ โปรแกรมภาษา ระบบจัดการฐานข้อมูล เครื่องมือ รวมถึงโปรโตคอลที่ใช้รับส่งข้อมูลบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากน้ันท าการพัฒนาระบบสารสนเทศตามกระบวนการของวัฏจักรการพัฒนาระบบ (SDLC)   

ระยะที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ เป็นการทดลองใช้งานระบบสารสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์   

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยระยะน้ี คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบสารสนเทศและ
ผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  รวมทั้งสิ้น 5 คน  ประกอบด้วย 1) อาจารย์ 
คุณสมบัติ  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป หรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป  
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ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณ์ด้านระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 2) ผู้บริหารของเทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัด
บุรีรัมย์  คุณสมบัติ คือ มีประสบการณ์ด้านการบริหารจากหน่วยงานระดับเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล
ข้ึน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  เพ่ือประเมิน
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอ
บ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 5 ด้าน  ดังน้ี 1) การประเมินระบบสารสนเทศด้านความ
ต้องการการท างาน (Functional Requirement Test)  เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาข้ึนน้ันมี
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้ใช้  โดยใช้ทฤษฎีผู้บริหารสารสนเทศที่มีต่อประสิทธิผล
ของระบบสารสนเทศ [6] 2) การประเมินระบบด้านการทดสอบการท างาน (Functional Test)  เป็นการประเมิน
เพ่ือตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาข้ึนน้ันมีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  สามารถท างานได้ตามหน้าท่ีของระบบที่
ออกแบบไว้ (Function) ที่มีอยู่ในระบบ 3) การประเมินระบบด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ (Usability Test)  
เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าระบบที่ได้พัฒนาข้ึนน้ันมีความสามารถในการใช้งานเป็นอย่างไร  ระดับความยาก
ง่ายในการใช้งานและความเร็วในการตอบสนอง 4) การประเมินระบบด้านการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance 
Test)  เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าระบบที่ พัฒนาข้ึนน้ันมีประสิทธิภาพ 5) การประเมินระบบด้าน          
ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Security Test)  เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าระบบที่พัฒนาข้ึนน้ันมี
ความปลอดภัยของข้อมูล 
 ระยะที่ 4  การน าระบบสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ 

     เป็นการติดตามประเมินความคิดเห็นหรือทัศนคติการใช้งานระบบสารสนเทศจากผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัด
บุรีรัมย์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ  ในการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
จ านวน 20 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผน
ปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  วิธีด าเนินการวิจัยใช้วิธี
แจกแบบสอบถามหลังจากอบรมเชิงปฏิบั ติการ ให้แก่ผู้ ใช้ สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ 
(Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
ผลการวิจัย 

 
 จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัด
เทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  สามารถออกแบบจ าลองการท างานของระบบได้          
ดังภาพที ่1 
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ภาพที ่1 แบบจ าลองการท างานของระบบสารสนเทศ 

 
 และสามารถออกแบบฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศได้ดังภาพที ่2 
 

STRATEGY

KPI

PROJECT

USER

DEPARTMENT

CONTACT

SIDPK

Name
Description
TotalBudget
UsedBudget
BudgetRatio
TotalProject
FinishProject
ProjectRatio
Status

KPIPK

Description
Status

PIDPK

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

USERIDPK

Password

DIDPK

Name

CID (FK)
Description
Telephone
Status

CIDPK

Name
Position
Status

 
ภาพที ่2  แบบจ าลองฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ 

 
 ผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  มาออกแบบส่วนน าข้อมูลเข้า  (Input 
Design) และส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output Design) ของระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารใน
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ดังภาพที ่3-4 
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ภาพที ่3  หน้าแรกของระบบ (ซ้าย) และ เมนูของระบบ (ขวา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4  ภาพรวมการด าเนินโครงการภาพรวมของเทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอบ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
2. ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารใน
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ แสดงดังตารางที่ 1–2   
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของระบบสารสนเทศด้านรูปแบบการน าเสนอ   

ล าดับท่ี ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ระดับความคิดเห็น 
1 การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม 4.45 0.51 มาก 
2 ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.50 0.51 มากที่สุด 
3 ล าดับการป้อนข้อมูลมีความเหมาะสม 4.35 0.48 มาก 
4 ข้อมูลที่น าเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสม  สวยงาม 4.50 0.51 มากที่สุด 
5 การก าหนดรูปแบบการเข้าใช้งานของผู้ใช้แต่ละบทบาทมีความเหมาะสม 4.05 0.51 มาก 

โดยรวม 4.37 0.28 มาก 
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 จากตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศด้านรูปแบบ     
การน าเสนอโดยภาพรวม  พบว่า  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า ขนาดตัวอักษรมี
ความเหมาะสมและข้อมูลที่น าเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสม สวยงาม ผู้ประเมินระดับความคิดเห็นของระบบ
สารสนเทศด้านรูปแบบอยู่ในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ การออกแบบหน้าจอมีความเหมาะสม  
  
ตารางที่ 2  ผลการประเมินระดับความคิดเห็นของระบบสารสนเทศด้านข้อมูล   
ล าดับท่ี ความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย SD. ระดับความคิดเห็น 

1 ระบบสารสนเทศมีการแสดงข้อมูลอย่างชัดเจน 4.55 0.51 มากที่สุด 
2 ข้อมูลที่น าเสนอมีความถูกต้อง 4.25 0.44 มาก 
3 ข้อมูลที่น าเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสม เข้าใจง่าย 4.20 0.41 มาก 
4 ข้อมูลที่น าเสนอมีความเป็นปัจจุบัน 4.05 0.22 มาก 
5 ข้อมูลที่น าเสนอใช้ในการตัดสินใจได้ดี 4.45 0.51 มาก 

โดยรวม 4.30 0.22 มาก 
 
 จากตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศด้านข้อมูล  พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระบบสารสนเทศมีการแสดงข้อมูลอย่างมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากที่สุด  รองลงมา คือ ข้อมูลที่น าเสนอมีความถูกต้อง และ ข้อมูลที่น าเสนอมีรูปแบบที่เหมาะสม เข้าใจ
ง่ายมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อระบบสารสนเทศด้านการใช้งาน โดยภาพรวมพบว่า
ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการใช้งานมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านรูปแบบและด้านข้อมูล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 
อภิปรายผล 

 
          การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอ
บ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลได้  ดังน้ี  
 1. สภาพการด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสั งกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน  อ าเภอ
บ้านด่าน  จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยได้ศึกษาความเป็นไปได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 
สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ได้โดยใช้เทคโนโลยีบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและใช้โปรโตคอลหลัก ได้แก่ 
TCP/IP ไม่มีค่าใช้จ่าย เน่ืองจากเป็นโปรโตคอลหลักที่ใช้ในการสื่อสารบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ส่วน
ระบบการจัดการฐานข้อมูลที่ใช้เป็นฐานข้อมูล  MySQL  เป็นซอฟต์แวร์ประเภท Open Source ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ การพัฒนาโปรแกรมใช้ภาษาสคริปต์ PHP  เป็น Free Software ใช้งานง่าย สะดวก ท างาน
เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถประมวลผลได้ถูกต้อง รวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิตามกฎหมาย  
ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงานพิจารณาความเป็นไปได้ของระบบใหม่ในด้านการใช้งานเป็นการประเมินโดยผู้ใช้
ว่าระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนน้ันตรงกับความต้องการใช้งาน ซึ่งระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนน้ันผู้ใช้ยอมรับได้ทั้ง
ในด้านของความถูกต้องและระยะเวลาการส่งมอบ ความเป็นไปได้ด้านเวลา  ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งสิ้น 6 
เดือน เป็นเวลาท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือให้ได้ระบบที่มีประสิทธิภาพสูงและมีข้อผิดพลาดจาก
การด าเนินงานของโปรแกรมน้อยที่สุด สอดคล้องกับธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ [3]  ได้ท าการศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่
สัมพันธ์กับประสิทธิผลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ในส่วนของการศึกษาประสิทธิผลของระบบใช้แนวคิดของ ซวาสส์ (Zwass)  จ าแนกประสิทธิผลของระบบออกเป็น 
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4  ด้านด้วยกัน คือ ด้านคุณลักษณะที่ดี ด้านคุณภาพเวลา  ด้านคุณภาพของเน้ือหาและด้านคุณภาพของรูปแบบ  
โดยมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการวัดประสิทธิผล ได้แก่  ใช้งานง่าย  สะดวก ไม่ซับซ้อน  การท างานเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน  สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง  ปราศจากข้อผิดพลาด สามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ ไ ด้อย่างรวดเร็ว  
ข้อมูลเป็นปัจจุบันและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาและตรงกับความต้องการใช้สารสนเทศ 
 2. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน 
อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศฯอยู่ในระดับมาก  ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ  ผู้ วิจัยได้ค านึงถึงองค์ประกอบการออกแบบที่มีความเรียบง่าย             
ใช้รูปแบบเดียวกันตามความต้องการการท างานของผู้ใช้ มีเน้ือหาที่ เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานโดยใช้ทฤษฎี            
การวิเคราะห์และออกแบบระบบตามวิธีวัฏจักรการพัฒนาระบบเอสดีแอลซี  ประกอบด้วยการศึกษาปัญหาจาก    
การสัมภาษณ์ พบว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็น
ระบบและยังไม่เคยพัฒนาระบบมาก่อน  การพัฒนาระบบโดยมีโปรแกรมที่ใช้พัฒนา ได้แก่ โปรแกรมจั ดการ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySql)  โปรแกรมพัฒนาระบบพีเอชพี (PHP)  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้และสามารถสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยค าอิสระได้เป็นอย่างดี มีการก าหนดสิทธ์ิใน
การเข้าถึงข้อมูลตามประเภทผู้ใช้ให้มีความสะดวก ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
ตลอดเวลา  สามารถเข้าถึงเน้ือหาที่ต้องการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับชาติ ภูดินทราย และคณะ [7] ได้
ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานบริการการศึกษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นต่อระบบสารสนเทศด้านความสะดวกต่อการใช้งาน
มากท่ีสุด  และมีความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศด้านประสิทธิภาพของระบบ  ด้านความปลอดภัยของระบบ  และ
ด้านความถูกต้องในการท างานของระบบอยู่ในระดับมาก ส่วนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจต่อการใช้
งานระบบสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า  การเลือกดูรายงานเข้าใจง่าย  
ระบบสามารถท างานได้ทันตามเวลาท่ีต้องการตามล าดับ    
 3.  ผลการประเมินประสิทธิผลที่มีต่อการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารใน
สังกัดเทศบาลต าบลบ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญโดยภาพรวมพบว่า ระบบมี
ประสิทธิผลอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเป็นเพราะการพัฒนาระบบสารสนเทศฯ ได้จากความต้องการของผู้ใช้งาน 5 
ด้าน ดังน้ี   
    3.1 ด้านความต้องการการท างาน ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่  
ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล ความสามารถในการค้นหาข้อมูล ความสามารถในการประมวลผลข้อมูล  
ความสามารถในการบริการข้อมูล ความสามารถในการเพ่ิมข้อมูล  และความสามารถในการน าเสนอข้อมูล  สามารถ
ตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการเกิดประโยชน์ได้ทั้งผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนทั่วไป  
สอดคล้องกับงานวิจัยของธันฐภรณ์  เมธีวริศวงศ์ [3] ผลการวิจัยพบว่า ระบบที่พัฒนาข้ึนน้ันใช้งานง่าย สะดวก 
สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง เน้ือหาที่น าเสนอเป็นปัจจุบัน และตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วรปภา อารีราษฎร์, และคณะ [4] ผลการวิจัยพบว่า ผู้ใช้ยอมรับระบบโดยภาพรวมมากที่สุด  โดย
ให้ความส าคัญกับประโยชน์จากการใช้งานมากท่ีสุด รองลงมาคือความง่ายในการใช้งาน    
    3.2 ด้านการทดสอบการท างาน  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความถูกต้องของ
การจัดเก็บข้อมูล  ความถูกต้องของการค้นหาข้อมูล  ความถูกต้องของการแสดงข้อมูล ความถูกต้องของการเพ่ิม
ข้อมูล  ความถูกต้องของการรายงานข้อมูล  และความถูกต้องของการท างานของโปรแกรมในภาพรวม  สอดคล้อง
กับบุญเกื้อ  ครุธค า [8]  ที่ได้ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะ
ครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความ
ต้องการการท างาน  ด้านการท าสอบการท างาน ด้านการใช้งานระบบ ด้านการทดสอบประสิทธิผล และด้านความ
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ปลอดภัยของระบบ  ผลการวิจัยพบว่า ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพดีมากทุกด้าน  สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการใช้งานได้เป็นอย่างดี และผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานอยู่ในระดับมากทั้งด้านรูปแบบ ด้าน
ข้อมูล และการใช้งาน 
    3.3 ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ความชัดเจน
ของข้อความที่แสดงบนจอภาพ ต าแหน่งในการกรอกข้อมูล การใช้สีตัวอักษร พ้ืนหลัง แผนภูมิ ขนาดของตัวอักษร 
แผนภูมิ  และข้อความและค าแนะน าการใช้โปรแกรมบนหน้าจอ ในภาพรวมการแสดงผลกราฟิกมีสีสันสวยงาม  
สบายตา  น าเสนอข้อมูลในลักษณะของแผนภูมิ  ตัวอักษร ชัดเจน จะมีเพียงสีพ้ืนหลังที่ดูกลมกลืนไปกับหน้าจอ
คอมพิวเตอร์เท่าน้ัน ที่อาจท าให้ไม่เห็นกรอบของข้อความหรือกรอบของหน้าต่างการท างานที่ชัดเจนนัก  แต่ไม่มีผล
ต่อการใช้โปรแกรมแต่อย่างใด  สอดคล้องกับงานวิจัยของสมศักด์ิ จีวัฒนา และชลิดา ภัทรศรีจิรากุล [9] ที่ได้ศึกษา
เรื่องการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผ้าไหมทอมือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า   ระบบที่
พัฒนาข้ึนน้ันใช้งานง่าย   ทั้งในแง่ของการเข้าถึงข้อมูล  รูปแบบการน าเสนอข้อมูล  ความเหมาะสมของข้อมลที่
น าเสนอ  รวมการเลือกใช้ขนาดและตัวอักษรที่อ่านง่าย    
    3.4 ด้านการทดสอบประสิทธิภาพ  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีความเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในทุก
ด้าน ได้แก่ ความเร็วในการประมวลผลโปรแกรม ความเร็วในการค้นหาข้อมูล  ความเร็วในการแสดงผลข้อมูล 
ความเร็วในการแสดงผลจากการเชื่อมโยง  ความเร็วในการติดต่อกับฐานข้อมูล  และความเร็วในการบันทึก ปรับปรุง
ข้อมูล   สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ชิดทอง [2] ที่ได้ศึกษา เรื่อง ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ  ส านัก
บริหารและพัฒนาวิชาการ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผลการวิจัยพบว่า  ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก  
โดยวัดจากความง่ายและความรวดเร็วในการแสดงผลข้อมูล  และสอดคล้องกับงานวิจัยของธันฐภรณ์  เมธีวริศวงศ์ 
[3]   ที่ได้ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ผลการวิจัยพบว่า  ระบบที่พัฒนาข้ึนน้ันสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  
และสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา 
    3.5 ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ได้แก่  การก าหนดชื่อผู้เข้าใช้งาน (Login Name)  และรหัสผ่าน (Password)  ที่ ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศ  ความเหมาะสมของการก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมลและการใช้งานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศใน
ระดับต่าง ๆ  ความเหมาะสมของระบบในการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล  และความเหมาะสมของระบบใน
การรักษาความปลอดภัยของผู้ ดูแลระบบ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรีวิไล  นิราราช , และคณะ [10]                  
ที่ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดยใช้ตัว
แบบ TAM หรือ Technology Acceptance Model มาประเมินประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ  ผลการวิจัย
พบว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อองค์ประกอบของระบบสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ของระบบอยู่ในระดับที่สุด ซึ่งเป็นผลการศึกษาการยอมรับการใช้งานระบบสารสนเทศจากผู้ใช้ และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพวัลย์ แสนค า และคณะ [11] ที่ท าการศึกษา เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้มีความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบสารสนเทศอยู่ในระดับมาก  โดยผู้ใช้เห็นว่า
การก าหนดสิทธ์ิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ออกเป็นแต่ละบทบาทแตกต่างกันน้ัน  นอกจากจะเป็นเรื่องความปลอดภัย
ของข้อมูลแล้ว  ยังท าให้ผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมการแสดงผลเน้ือหาบนหน้าเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมอีกด้วย 
  ทั้งน้ี  จุดเด่นของระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลต าบล  
บ้านด่าน อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์  อยู่ที่การน าเสนอผลการด าเนินงานของหน่วยงานในลักษณะของแผนภูมิที่
มีรายละเอียดประกอบท าให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเน้ือหาได้โดยง่าย  และนอกจากน้ันยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง  
ผู้ใช้สามารถเลือกแสดงข้อมูลได้ตามเงื่อนไขต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแสดงผลการด าเนินงานในภาพรวมของปีงบประมาณ
ของทั้งเทศบาล  หรือจ าแนกเป็นรายยุทธศาสตร์  หรือจ าแนกเป็นรายไตรมาส  หรือจ าแนกตามหน่วยงานที่
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รับผิดชอบ  หรือจ าแนกตามสถานะการด าเนินงาน  ซึ่งสามารถก าหนดเงื่อนไขในการแสดงผลได้มากกว่าหน่ึง
เงื่อนไข  ท้ังยังเลือกพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้อีกด้วย 
 

ข้อเสนอแนะ 
              1. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเก็บข้อมูลและให้บริการผ่านระบบเครือข่ายบางครั้งอาจเกิด          
การผิดพลาดได้ ซึ่งอาจเกิดจากผู้ใช้งานทั่วไป (User) หรือผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเอง (Administer) ดังน้ันควรมี   
การจัดเก็บบันทึกข้อมูลส ารองไว้ (Backup) ตลอดเวลา 
 2. การใช้งานและการดูแลระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ควรมีการฝึกอบรมวิธีการใช้งาน
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและเป็นการลดข้อผิดพลาดในการใช้งานโปรแกรมต่อไปได้ 
 3. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการท างาน ผู้ปฏิบัติงานบางท่านไม่มีความคุ้นเคย และไม่ช านาญในการใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ ดังน้ันจึงต้องให้เวลาในการฝึกทักษะเพ่ือให้มีความช านาญมากข้ึนและต้องมีการใช้งาน        
อย่างสม่ าเสมอ 
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