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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนา
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เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
The Development of Management Information System for Support the
Community Planning Preparation in Semi-Urban Area at Saraphi
Sub-District, Saraphi District, Chiang Mai Province to Encourage
Participation Community Management for Sustainable Development
จารุณี ภัทรวงษธนา1** , สุพัฒนวรี ทิพยเจริญ2
, พงศกร จันทราช3
Jarunee Pattharawongthana , Supattanawaree Thipcharoen , PongkornChantaraj
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน
เลขที่ 120 ถนนมหิดล อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100
1.2,3
Department of Information Technology, Faculty of Science and Technology,
The Far Eastern University
120 Mahidol Road, Muang District, Chiang Mai 50100

1,2,3

บทคัดยอ
งานวิจยั การพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีช่ มุ ชน
กึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
รองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา
(Research and Development) โดยการประยุกตกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบรวมกับกระบวนการการวิจยั
แบบมีสว นรวมของชุมชน (Participatory Action Research: PAR) ภายใตวงจรพัฒนาระบบ (System Development
Life Cycle: SDLC) ประชากรในการวิจัยคือ ชุมชนในเทศบาลตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 10 หมูบาน โดยกรณีศึกษาตนแบบครั้งนี้ ไดแก ชุมชนบานปากกอง หมูที่ 5 ผูวิจัยไดทําการพัฒนา
ระบบโดยใชภาษาสคริปตพเี อชพี (PHP) และใชระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดเก็บขอมูล
ในสวนของการออกแบบเว็บไซตของระบบสารสนเทศ ใชเทคนิคออกแบบการแสดงผลในลักษณะ Responsive
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Website ที่รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณ ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นรองรับการใชงานของคน 4 กลุม
ไดแก (1)ผูใชงานทั่วไป (2)ตัวแทนชุมชน (3) เจาหนาที่เทศบาล (4) นักวิจัย โดยที่ผูใชงานแตละกลุมมีระดับ
การเขาถึงขอมูลที่แตกตางกัน ผลของการพัฒนาระบบที่พัฒนาขึ้นประกอบดวย (1) ระบบบริหารจัดการฐาน
ขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการขอมูล (2) ระบบบริหารจัดการขอมูลผูใชระบบ (3) ระบบสืบคนสารสนเทศ
(4) ระบบการออกรายงาน การประเมินผลการใชงาน มีการวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลประเมินการใชงานระบบจากผูใชงานทั้ง 5 กลุมจากผูใชงาน 4 กลุมและผูเชี่ยวชาญใน
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทัง้ สิน้ จํานวน 34 ทาน พบวา ดานการใชงานระบบมีคา เฉลีย่ ของผลการประเมิน
ความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.51) ผลการประเมินดานการออกแบบระบบมีคาเฉลี่ยของ
ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.63) สวนผลการประเมินดานประสิทธิภาพ
ของระบบมีมีคาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.51)

คําสําคัญ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การมีสวนรวมในการจัดทําแผนชุมชน ระบบสารสนเทศ
สําหรับชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท แผนพัฒนาชุมชน

Abstract
The research entitled ‘The Development of Management Information System for Support
the Community Planing Preparation in Semi-urban Area at Saraphi Sub-District, Saraphi District,
Chiang Mai Province to Encourage Participation Community Management for Sustainable Development.”
aimed at developing the information system for supportmanaging the community development plan
in order to support the participation of community management for the sustainable development.
This research is a research and development by applying the conceptual framework of the system
development with the Participatory Action Research in the system development life cycle.
The research participants are the communities in 10 villages located in Saraphi Municipality,
Saraphi District, Chiang Mai Province. In this study, the community model is the community in Ban
Pakkong Moo 5. The researcher developed the systems using the PHP scripting language and
used the MySQL database system for the data storage. Furthermore, the responsive web design
technique for the displays in all the operating systems was used in web design. Developed
information systems are designed for four groups of users: (1) the general users, (2) the community
officials, (3) the municipal officials, and (4) the researchers. Each group has different priorities
to access the system. The results of the system development consist of as follows: (1) the database
management system used for the data management, (2) the data management system used for the
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users, (3) the searching information system, and (4) the reporting system. Mean and standard
deviation were then analyzed for the system evaluation. The results reveals that 34 people from the
four groups of users selected from five groups of users and the experts in the field of information
technology found that the mean score of their satisfaction in the system was in the highest
satisfaction with the score of 4.51. For the system design, the highest satisfactory with the score of
4.63 was found and there was the highest satisfaction with the score of 4.51 for the efficiency
evaluation.

Keywords
Management Information System (MIS), Participatory Action Research (PAR), Suburban
Community Information System, Community Development Plan

บทนํา
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2563 ของประเทศไทย
กําหนดใหการพัฒนา ICT มีเปาหมายเชิงพัฒนาสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยการกําหนดวิสยั ทัศนดงั นี้ ICT เปนพลังขับเคลือ่ นสําคัญในการนําพา
คนไทย สูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทย สูการเติบโตอยางยั่งยืน สังคมไทย สูความเสมอภาค นั่นคือ
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอยางฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยูบน
พืน้ ฐานของความรูแ ละปญญา โดยใหโอกาสแกประชาชนทุกคนมีสว นรวมในกระบวนการพัฒนาอยางเสมอภาค
นําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน (Smart Thailand 2020) รวมถึงยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดใหใช
ICT เพื่อสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถใหบริการประชาชนและธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความมัน่ คงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล มุง สูร ฐั บาลอิเล็กทรอนิกสทฉี่ ลาดรอบรู (Intelligence)
มีการเชื่อมโยงกัน (Integration) และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทรวมในการกําหนดนโยบาย
สาธารณะที่เกี่ยวของหรือกําหนดรูปแบบบริการของภาครัฐ เพื่อใหทุกคนรวมรับประโยชนจากบริการอยาง
เทาเทียมกัน (Inclusion) ภายใตระบบบริหารที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance) (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554)
จากการลงพื้นที่วิจัยการเสริมสรางคุณภาพชีวิตดวยนวัตกรรมเพื่อชุมชนสูการพัฒนาอยางยั่งยืนใน
พืน้ ทีต่ าํ บลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ภายใตโครงการมุง เปาตอบสนองความตองการพัฒนาประเทศ
ป พ.ศ. 2557 ภายใตการสนับสนุนงบประมาณของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัย
ฟารอสี เทอรน ตัง้ แตวนั ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เปนตนมา พบวา ตําบลสารภีเปนพืน้ ทีท่ างประวัตศิ าสตร
เปนชุมชนเกาแกดั้งเดิมที่มีรากเหงาวัฒนธรรมสั่งสมมานาน ขณะเดียวกันก็เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
จากการขยายตัวของเมืองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ในหลายมิติ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนจากถนน
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วัฒนธรรมไปสูถนนการคาเชื่อมโยงระหวางเชียงใหม-ลําพูน การตัดผานของเสนทางคมนาคมทั้งทางหลวง
และทางรถไฟ ปญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเผาขยะ ความเปนสังคมเมืองทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ทําใหผูคนในพื้นที่มีความเปนอยูแบบตัวใครตัวมัน มีความเปนปจเจกชนสูง ขาดการมีสวนรวม มีการแขงขัน
ทางเศรษฐกิจ เกิดกลุมอาชีพ แตมีแนวทางการดําเนินงานแบบไมเปนระบบ ปญหาสิ่งแวดลอม การจัดการ
ขยะที่ไมถูกวิธีทําใหเกิดปญหาดานสุขภาวะที่ตามมา ปญหาเศรษฐกิจชุมชนมีปญหาหนี้สินภาคครัวเรือนสูง
และมีความเหลื่อมลํ้าทางรายไดมากและปญหาสังคม ไมวาจะเปนการเคลื่อนยายของประชากรแรงงาน
ที่เขาไปทํางานในเมือง ขาดการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการพัฒนากลุมอาชีพ และขาดกระบวนการ
มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในตําบล ที่สุดปญหาการพัฒนาก็ถูกขับเคลื่อนและดําเนินการผานองคกรภาครัฐ
แมจะมีความพยายามดําเนินการดวยกระบวนการการมีสวนรวม แตผลที่ไดก็ยังเปนลักษณะการปอนและ
ชี้นําจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชนเฉพาะคนที่มีศักยภาพ
กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน
ในหมูบ า นและชุมชน โดยเริม่ จากการกระตุน จิตสํานึก และความรับผิดชอบของชุมชน ใหมจี ติ สาธารณะ และ
รวมกันคิด รวมกันจัดหา รวมกันเรียนรู วิเคราะห เพือ่ ใหรแู ละเขาใจตน กระบวนการชุมชน คือการสํารวจขอมูล
ปญหาและศักยภาพของชุมชน การวิเคราะหสาเหตุ แนวทางแกไข แลวกําหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนา
ตนเองและชุมชนออกมาเปนกิจกรรม โครงการที่จะแกไขปญหาและตอบสนองความตองการการพัฒนา
ในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ซึ่งจะเปนการสรางความเขมแข็งและพึ่งตนเองอยางยั่งยืน
ของชุมชน
ในสวนของกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสารภี ไดมีการพิจารณาอนุมัติ
และคัดเลือกแผนงานและโครงการตามลําดับความสําคัญของชุมชน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนในเขตตําบลสารภี อยางไรก็ตามบางครั้งพบวารายละเอียดแผนงานของบางโครงการไมตรงกับ
ความตองการและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง ทําใหตอ งมีการดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหปญหาเรงดวน/ความตองการ
นําไปสูการปฏิบัติที่แทจริงและแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป โดยสาเหตุ
ของโครงการทีไ่ มตรงตามความตองการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอาจสืบเนือ่ งมาจาก
กระบวนการของการจัดทําแผนที่ไมไดมาจากขอมูลพื้นฐานที่ถูกตองและเหมาะสม และเพื่อใหเขาใจถึง
ระบบการจัดทําแผนชุมชน คณะผูว จิ ยั จึงเขารวมการจัดเวทีประชาคมเพือ่ จัดทํารางแผนชุมชนในวันอาทิตยที่
6 มีนาคม พ.ศ.2559 พื้นที่บานปากกอง หมูที่ 6 ตําบลสารภี
จากการลงพื้นที่ศึกษา โดยคณะผูวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ทําใหเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวามีความจําเปนอยางมาก และบทบาทของสารสนเทศนั้นเปนที่
ตองการในทุกระดับไมวาจะเปนในระดับของหมูบาน เทศบาล ตลอดจนทีมงานนักวิจัยในโครงการตางๆ
จึงเกิดแนวคิดวาการจะวิเคราะหขอ มูลในการหาแนวทางการแกปญ
 หาตองเกิดจากการมีสารสนเทศทีถ่ กู ตอง
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และเปนขอเท็จจริง จึงไดพัฒนางานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีช่ มุ ชนกึง่ เมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมเพือ่ รองรับการบริหารจัดการ
ชุ ม ชนแบบมี ส  ว นร ว ม สู  ก ารพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ขึ้ น เพื่ อ ให ไ ด ข  อ มู ล ที่ มี ค วามครบถ ว นและถู ก ต อ งตรง
ตามความตองการของชุมชนที่แทจริง

วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชน
กึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม
สูการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการศึกษาขอมูลศักยภาพพื้นฐานของชุมชน สงเสริมใหชุมชนมีการนําระบบ
สารสนเทศมาใชในการจัดทําแผนชุมชนและเสริมสรางความเขมแข็งในดานความสัมพันธระหวางชุมชน ภาครัฐ
และนักวิจัย
2. เพื่อประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชนใหสามารถอยูร ว มกันไดอยางเปนสุข จําเปนตองมีการบริหารจัดการทีเ่ หมาะสม
โดยอาศัยการจัดทําแผนชุมชน ที่อาศัยแนวคิดหลักการและความเชื่อในหลาย ๆ ดาน ไดแก (1) แนวคิดจาก
ปรัชญาพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนสากลที่บอกวาชาวบานมีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองไดถาใหโอกาส และ
การพัฒนาตองเริ่มตนที่ชาวบาน (2) แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การมีสวนรวม การพึ่งตนเอง
การชวยเหลือซึง่ กันและกันและการรับผิดชอบตอชุมชนของตนเอง (3) แนวคิดในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง
คือการใหชุมชนไดมีกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรูรวมกันในกระบวนการชุมชน (4) แนวคิด
ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง คือการสรางพลังชุมชน ใชพลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน (5)แนวคิดที่วาไมมี
ใครรูป ญ
 หาชุมชนเทาคนในชุมชน ดังนัน้ การแกปญ
 หาชุมชนจึงเริม่ จากชุมชน การใหการสนับสนุนของภาครัฐ
จะตองเปนลักษณะ Bottom-up ไมใช Top Down (กรมการพัฒนาชุมชน,2553, 4) โดยมีการใหความหมาย
ของแผนชุมชนวา หมายถึง การกําหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดยเกิดขึน้ จากคนในชุมชน
ที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง ใหเปนไป
ตามที่ตองการและสามารถแกปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู คนในชุมชนมีสวนรวมคิด รวมกําหนด แนวทางและ
ทํากิจกรรมการพัฒนารวมกัน ยึดหลักการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร
ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมในทองถิ่นเปนหลัก จึงกลาวไดวาแผนชุมชนเปนของชุมชน
ดําเนินการโดยชุมชนและเพื่อประโยชนของชุมชนเอง ซึ่งแตกตางจากแผนที่ภาครัฐจัดทําขึ้นเพื่อการจัดสรร
งบประมาณเปนหลัก (กรมการพัฒนาชุมชน, 2553,5)
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2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศ (Information System Development) ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จตามความตองการของผูใช ภายใตกรอบงบประมาณและภายในระยะเวลาที่กําหนดนั้น
นอกจากจะตองไดรับความเห็นชอบและสงเสริมจากผูบริหารองคการแลว ผูเกี่ยวของตองมีความเขาใจและ
จะตองมีกระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนาระบบที่ตอเนื่องสอดคลองกันรวมทั้งทีมงานพัฒนาระบบตอง
เขาใจในกระบวนการเหลานั้น พรอมกับรายละเอียดความตองการในแตละขั้นตอนเปนอยางดี (ณัฎฐพันธ
เขจรนันทน, 2551, 63) โดยทีว่ งจรการพัฒนาระบบฐานขอมูล ประกอบดวยขัน้ ตอนดังนี้ (1) การศึกษาเบือ้ งตน
(Database Initial Study) การศึกษาเบื้องตนเปนระยะแรกในวงจรการพัฒนาระบบฐานขอมูล ซึ่งประกอบ
ไปดวยกิจกรรมตางๆ ไดแก การวิเคราะหสถานการณ (Analyze the Company Situation) การกําหนดปญหา
(Define Problems) การกําหนดวัตถุประสงค (Define Objectives) และการกําหนดขอบเขตของฐานขอมูล
(Define Scope and Boundaries) (2) การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) ในระยะที่ 2 จะมุง ประเด็น
อยูบ นการออกแบบแบบจําลองฐานขอมูล (Database Model) ทีส่ นับสนุนการปฏิบตั งิ านและตามวัตถุประสงค
ของบริษัท ระยะการออกแบบฐานขอมูลนี้ถือเปนระยะสําคัญที่สุดในบรรดาระยะอื่นๆ ของวงจรการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลโดยเมื่อดําเนินการมาถึง ณ จุดนี้ จะตองนําเสนอมุมมองของขอมูลอยู 2 มุมมองดวยกัน คือ
มุมมองทางธุรกิจและมุมมองของผูออกแบบ (3) การนําไปใช (Implementation) เมื่อระยะการออกแบบได
เสร็จสมบูรณเปนทีเ่ รียบรอยแลว ก็จะเขาสูร ะยะการทําใหระบบเกิดผลขึน้ มาเปนรูปธรรม ซึง่ ก็คอื การนําไปใช
ดวยการสรางฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่น (4) การทดสอบและประเมินผล (Testing and
Evaluation) เมื่อขอมูลไดถูกโหลดเขาไปยังฐานขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว ผูบริหารฐานขอมูลจะดําเนินการ
ทดสอบการทํางานของระบบฐานขอมูลเพื่อคนหาขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (5) การปฏิบัติงาน (Operation)
คือการปฏิบัติงานจริง บนขอมูลจริง ในสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหไดระบบที่สมบูรณ พรอมใช
โดยปราศจากปญหา (6) การบํารุงรักษาและสนับสนุน (Maintenance and Supporting) หลังจากที่ระบบถูก
ติดตัง้ ทดสอบและปฏิบตั งิ านเปนทีเ่ รียบรอยแลวถือวาระบบไดถกู ทําใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยสมบูรณ และ
หลังจากนี้ไปก็จะเขาสูระยะการบํารุงรักษาและสนับสนุนระบบ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2551, 134)
3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ในการศึกษากระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน พบวา ลําดับขั้นของ
การสรางกระบวนการมีสว นรวมในการขับเคลือ่ นการพัฒนากิจกรรมในชุมชน ไดแก (1) การมีสว นรวมในการ
คนหาปญหาและสาเหตุของปญหา (2) การมีสวนรวมในการวางแผน (3) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
(4) การมีสว นรวมในการรับผลประโยชน (5) การมีสว นรวมในการประเมินผลจากการนํากระบวนการดังกลาว
มาใชในการขับเคลือ่ นงานพัฒนาชุมชนใหเกิดขึน้ ในชวงทีช่ มุ ชนกําลังประสบกับปญหา สงผลใหการดําเนินงาน
ของคณะทํางานที่เกิดจากการรวมตัวของแกนนําในชุมชนสามารถดําเนินงานไดงายขึ้น การสรางความรู
ความเขาใจแกประชาชนในชุมชนตอกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นไดอยางเปนรูปธรรมนั้นจะตองอาศัย
ปจจัยหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางแรงจูงใจใหสมาชิกในชุมชนเขารวมกิจกรรมของชุมชน โดยการใช
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ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเปนเครือ่ งมือไปสูก ารขับเคลือ่ นกิจกรรมอืน่ ๆ ใหเกิดขึน้ ไดอยางเปนรูปธรรม
(อับดุลคอเล็ด เจะแต, 2557, บทคัดยอ) จากการศึกษาปจจัยทีม่ ผี ลตอการมีสว นรวมของประชาชนในการจัดทํา
แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนางั่ว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ พบวาการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลนางั่ว ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาใน
องคประกอบแตละดานพบวา ประชาชนมีสว นรวมมากทีส่ ดุ คือ ดานการมีสว นรวมในการตัดสินใจ ดานการมี
สวนรวมรับผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดังนี้
ดานการมีสว นรวมในการตัดสินใจ พบวา ประชาชนมีสว นรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิน่ ดานการมีสว นรวม
ในการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ประชาชนไดเสนอความตองการของชุมชนใหไดรับการบรรจุใน
โครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลตําบลนางั่ว เพื่อนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาในปถัดไป
ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน พบวาประชาชนไดจัดทําแผนงาน โครงการที่มีลักษณะเปนวัตถุสิ่งของ
เชน เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องมือเครื่องใช สําหรับการประกอบอาชีพของกลุมแมบานเพื่อแจกจายใหกับ
ประชาชนรวมถึงเปนแนวทางในการเกิดการสรางงาน สรางอาชีพดานการมีสวนรวมดําเนินการ พบวา
ประชาชนมีสวนรวมในการไดเขารวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น เพราะจะทําใหมีความรูความเขาใจ
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมากขึ้นและสงผลตอประชาชนไดเขารวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน
โครงการเทศบาลตําบลนางัว่ ใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลแกประชาชนดานการมีสว นรวมในการประเมินผล
ได มี ก ารแต ง ตั้ ง ประชาชนเข า เป น กรรมการประเมิ น ผลแผนงานหรื อ โครงการตามแผนพั ฒ นาและ
มีสวนรวมในการจัดแผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อเปนการสรางความเชื่อมั่นจากประชาชนในการดําเนินงานของ
เทศบาลตําบลนางั่ว (กฤษฎากรณ ยูงทอง, 2555, 79-80)
ดังนัน้ ในการจัดทําแผนชุมชนควรมีการสํารวจความตองการในการจัดทําโครงการโดยใชกระบวนการ
การมีสว นรวมของประชากรในชุมชน ในการพิจารณาความตองการทีแ่ ทจริงของชุมชนเพือ่ ใหโครงการสามารถ
แกไขปญหาความเดือดรอนของชุมชนไดอยางแทจริง รวมถึงสามารถนําแผนพัฒนาชุมชนจากปงบประมาณ
ที่ผานมาพิจารณารวมดวย โดยมีระบบสารสนเทศเปนตัวชวยในการนําขอมูลเดิมมาพิจารณารวมตาม
ยุทธศาสตรในการแกไขปญหาแตละดาน รวมถึงสามารถวิเคราะหความสําเร็จของโครงการทีผ่ า นมาประกอบ
การตัดสินใจในการบริหารจัดการชุมชนได

กรอบแนวคิดการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโครงการวิจัยนี้ จะพัฒนาเครื่องมือชวยในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน โดยการใชกระบวนการในการมีสวนรวมของชุมชน (Participatory Action Research: PAR) ภายใต
วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ในการพัฒนาโครงการ โดยใชแบบจําลอง
กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Waterfall Model แบบทวนซํา้ ทีท่ กุ กระบวนการมีการทบทวน
การทํางานและสามารถปรับแกไดตามความเหมาะสมโดยกระบวนการทัง้ หมดเริ่มจากการสํารวจขอมูลและ
จัดเก็บขอมูล ขอมูลทั่วไปดานสิ่งแวดลอมของชุมชน ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรและศักยภาพชุมชน
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สภาพปญหา และขอมูลโครงการทีไ่ ดวางแผนจัดทําในระยะทีผ่ า นมา เพือ่ ทําการวิเคราะหขอ มูล การออกแบบ
ขอมูล โดยแบงมุมมองความตองการในการใชขอมูลเปน 4 กลุม ไดแก ผูใชงานทั่วไป เจาหนาที่เทศบาล
ตัวแทนชุมชน และนักวิจยั หลังจากนัน้ ทําการพัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ รองรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ในแตละดาน ไดแก ดานสิง่ แวดลอม ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ และภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและชุมชนไดใชงานรวมถึงรองรับความตองการของผูวิจัยที่สนใจในบริบทการทํางานของชุมชน
ตําบลสารภีตอไป โดยมีภาพรวมของกระบวนการทํางานดังภาพที่ 1
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กรอบแนวคิดของการทําวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับการจัดการ
ทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับ
การบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พัฒนาเครื่องมือชวยในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยการใช
กระบวนการในการวิจยั แบบมีสว นรวมของชุมชน (Participatory Action Research: PAR) ภายใตวงจรพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ในการพัฒนาโครงการ
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการวิจัยคือ ชุมชนในเทศบาลตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10
หมูบ า น โดยกําหนดพืน้ ทีห่ มูบ า นเปาหมายเปนชุมชนตนแบบโดยการพิจารณาจากการมีสว นรวมและศักยภาพ
ของชุมชนในการดําเนินงานพัฒนาหมูบานเปนสําคัญ ทั้งนี้หมูบานที่ถูกคัดเลือกเปนกรณีศึกษาตนแบบ
ครั้งนี้ ไดแก บานปากกองหมูที่ 5 เทศบาลชุมชนตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
2. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
2.1 การวางแผนระบบ (System Planning) หรือการสํารวจเบือ้ งตน (Preliminary Investigation)
เปนการสํารวจขอมูลความตองการจากการรวมลงมือปฏิบัติการจัดทําแผนรวมกับชุมชน รวมถึงศึกษาขอมูล
เบื้องตน เกี่ยวกับขอมูลที่จําเปนตอการจัดทําแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมกับชุมชนดวยการจัดเวทีชุมชน
สอบถามปญหาและความตองการเพิ่มเติม
2.2 การวิเคราะหระบบ (System Analysis) หรือการวิเคราะหความตองการ (Requirement
Analysis) เปนขั้นตอนของการวิเคราะหความตองการรวมถึงทําการออกแบบระบบฐานขอมูล พรอมจัดเวที
นําเสนอระบบพรอมรับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติม
2.3 การออกแบบระบบ (System Design) ทีมงานพัฒนาระบบทําการพัฒนาระบบ ซึ่ง
ประกอบดวย
1) ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการขอมูลทั้งหมด ไดแก
การเพิ่มขอมูล การแกไขขอมูล การลบขอมูล และการคนหาขอมูล
2) ระบบบริหารจัดการขอมูลผูใชระบบ จัดทําระบบเพื่อใชในจัดการขอมูลผูใชงานระบบ
ไดแก ผูดูแลระบบผูใชงานระบบสมาชิกระบบและผูใชงานทั่วไป โดยสามารถสราง แกไข ลบผูใชระบบได
เพื่อความปลอดภัย และการควบคุม บริหารจัดการการเขาใชงานขอมูลใหมีประสิทธิภาพ
3) ระบบสืบคนสารสนเทศ สรางระบบการสืบคนขอมูล สารสนเทศ เพื่อใหบริการขอมูล
แกผูที่สนใจศึกษาขอมูลใหสามารถเขาถึงขอมูล ไดอยางถูกตอง รวดเร็ว
4) ระบบการออกรายงาน สรางระบบการออกรายงาน สําหรับผลิตรายงานแกผใู ช เพือ่ ใช
ในการบริหารจัดการชุมชน ตอไป อาทิเชน รายงานขอมูลดานสิ่งแวดลอม รายงานประชากรในครัวเรือนและ
สภาพทัว่ ไปของขอมูลครัวเรือน รายงานสภาพปญหาของชุมชน รายงานโครงการในระยะทีผ่ า นมาตามสถานะ
ของโครงการ รายงานการวิเคราะหขอ มูลตามความตองการของผูใ ชงานตามกลุม ชุมชนองคกรภาครัฐนักวิจยั
เปนตน
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3. การปรับใชระบบ (System Implementation) หรือการจัดหาระบบ (System Acquisition)
ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ การพัฒนาระบบ การทดสอบ การติดตั้ง โดยเมื่อทีมงาน
พัฒนาระบบเรียบรอยแลว ไดทาํ การติดตั้งระบบในสวนของทีมงาน มีการจัดทําเอกสารประกอบการใชงาน
ควบคูกับการพัฒนา พรอมทดสอบการใชงานวาระบบสารสนเทศใหมสามารถปฏิบัติงานไดตรงตาม
วัตถุประสงคและรูปแบบทีไ่ ดทาํ การออกแบบไวหรือไม ดวยการจัดเวทีทดลองการจัดทําแผนชุมชนหลังจาก
นั้นจึงทําการจัดเวทีการนําแผนชุมชนเขาสูระบบพรอมทั้งปรับปรุงเอกสารประกอบการใชงาน
4. การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance)
เมื่อระบบใหมไดถูกใชงานแลว ทีมพัฒนามีการประเมินผลการใชงานระบบ พรอมจัดเวทีนํา
เสนอขอมูลการออกรายงานตางๆ พรอมรับฟงขอเสนอแนะเพือ่ ปรับปรุงระบบเพือ่ ใหตอบสนองความตองการ
ตอไป
ในการประเมินผลการใชงานระบบโดยใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)
ในการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศ และสรุปผลการวิจัย การแปลผลการประเมิน
ความพึงพอใจโดยใชคาเฉลี่ยเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชเกณฑของการแปลความหมาย
แบบการใชขอบเขตที่แทจริง (Exact Limits) ดังนี้ระดับคาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มากทีส่ ดุ ระดับคาเฉลีย่
3.51 - 4.50 หมายถึง มากระดับคาเฉลีย่ 2.51 - 3.50 หมายถึง ปานกลางระดับคาเฉลีย่ 1.51 - 2.50 หมายถึง
นอย ระดับคาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลศักยภาพพื้นฐาน ในเทศบาลชุมชน บานปากกอง หมูที่ 5 พบวา ในดาน
ความเขมแข็งไดแก ผูนําชุมชนที่มีความรูความเขาใจเรื่องแผนชุมชนเปนอยางดี มีกลุมแกนนําและ
มีกระบวนการจัดทําแผน โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมดวยเวทีประชาคม ในดานที่ควรพัฒนา มีสาเหตุ
มาจากสภาพแวดลอมความเปนอยูที่เปลี่ยนไปเปนลักษณะชุมชนกึ่งเมืองสงผลใหความเอื้อเฟอเผื่อแผ
ลดนอยลง ความรูในดาน ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมลดนอย อาชีพเกษตรกรลดนอยลง สิ่งแวดลอม
ถูกทําลายโดยการเผาสงผลตอสุขภาพของประชากร
ระบบงานใหมที่พัฒนาขึ้น แบงผูใชงานระบบออกเปน 4 กลุม ไดแก (1) ผูใชงานทั่วไป (2) ตัวแทน
ชุมชน (3) เจาหนาที่เทศบาล (4) นักวิจัย โดยที่ผูใชงานแตละกลุมมีระดับการเขาถึงขอมูลที่แตกตางกันรวม
ถึงมีขอบเขตของการใชงานระบบที่แตกตางกัน โดยแสดงเปนแผนภาพรวม DFD ระดับสูงสุด (Context
Level Data Flow Diagram) ตามรูปแบบของ Gane & Sarson (โอภาส เอีย่ มสิรวิ งศ, 2555, 159) ดังภาพที่ 2

138

ภาพที่ 2 :

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560

แสดง Context Diagram ของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีช่ มุ ชนกึง่ เมือง
ตําบลสารภีอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตําบลสารภี
เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

โดยผูใ ชงานแตละกลุม มีขอบเขตของการใชงานระบบ ดังนี้ ในสวนของผูใ ชงานทัว่ ไปสามารถสืบคน
ขอมูลทั่วไป โดยการเรียกดูขอมูลในลักษณะของภาพรวมของระบบ ในสวนของนักวิจัยสามารถเขาสูระบบ
การประมวลผลภายในไดโดยสามารถเรียกดูขอมูลรายงานภาพรวม และขอมูลพื้นฐานในลักษณะภาพรวม
และผลการติดตามโครงการ สวนตัวแทนชุมชนสามารถจัดการขอมูลพืน้ ฐานของชุมชน จัดการขอมูลเกีย่ วกับ
ปญหาของชุมชน จัดการโครงการของชุมชน รวมถึงการเรียกดูรายงานผลการติดตามตางๆ ในสวนของ
เจาหนาทีเ่ ทศบาลสามารถจัดการขอมูลพืน้ ฐานทัง้ หมด จัดการขอมูลโครงการ จัดการขอมูลการติดตามโครงการ
จัดการขอมูลผูใชงาน รวมถึงการเรียกดูรายงานทุกสวนการทํางานของระบบทั้งหมด ดังภาพที่ 3
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แสดง DFD Level 0 ของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง
ตําบลสารภีสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน

ระบบที่พัฒนาขึ้น มีการจัดเก็บขอมูลในลักษณะของฐานขอมูล โดยใชโปรแกรมมายเอสคิวแอล
(MySQL) ที่ประกอบดวยขอมูลพื้นฐานชุมชน ประกอบดวย ขอมูลสถานที่ชุมชน ขอมูลประชากรของชุมชน
ขอมูลดานสภาพแวดลอมของชุมชน ขอมูลสถานที่สําคัญ ขอมูลดานศิลปวัฒนธรรมประเพณี ขอมูลการรวม
กลุมของชุมชน และขอมูลการจัดทําโครงการ ขอมูลการวิเคราะหปญหาของชุมชน รวมถึงขอมูลการติดตาม
ผลโครงการ โดยสามารถอธิบายโครงสรางของการจัดเก็บขอมูลดวย E-R diagram ดังภาพที่ 4
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ภาพที่ 4 :
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แสดง E-R diagram ของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง
ตําบลสารภีสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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ในดานการพัฒนาระบบ มีการพัฒนาระบบในลักษณะของเว็บไซต ทีอ่ อกแบบหนาเว็บไซตในลักษณะ
ของ Responsive Website ที่รองรับการแสดงผลการทํางานบนทุกอุปกรณ ทั้งในสวนของเครือ่ งคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอรโนตบุคแท็บเล็ต รวมถึงสมารทโฟนจะสามารถเรียกดูระบบสารสนเทศไดโดยไมมีปญหา
ในการแสดงผลขอมูล โดยใช Bootstrap Framework จากเว็บไซตhttp://www.community-mis.org
โดยมีผลลัพธดังภาพที่ 5-8

£µ¡¸É 5 : Â®oµ°µ¦Á oµ¼n¦³ °ÁªÈÅr

£µ¡¸É 6 : Â®oµ°µ¦µ¦´µ¦ª·Á¦µ³®r{®µ»¤
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ภาพที่ 7: แสดงหนาจอการจัดการแผนชุมชน

ภาพที่ 8: แสดงหนาจอการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของโครงการ
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การประเมินผลการใชงาน ผลประเมินการใชงานระบบจากผูประเมินทั้ง 5 กลุม จํานวน 34 ราย
โดยมีสัดสวนของผูประเมินดังนี้ (1) ผูเชี่ยวชาญ 2 ราย (2) นักวิจัย 6 ราย (3) เจาหนาที่เทศบาล 7 ราย
(4) ตัวแทนชุมชน 11 ราย (5) ผูใชงานทั่วไป 8 ราย
ตารางที่ 1
ผลการประเมินดานการใชงานระบบ
¦µ¥µ¦
¦³¤¸µ¦¦·®µ¦´µ¦ o°¤¼¨¡ºÊµÎµ®¦´µ¦Îµµ °¦³¸ÉÁ®¤µ³¤
¦³¤¸µ¦¦·®µ¦´µ¦ o°¤¼¨¼oÄo¦³¸ÉÁ®¤µ³¤
¦³µ¤µ¦ºoµ¦Á«Åo°¥nµÁ®¤µ³¤
¦³¤¸µ¦°°¦µ¥µ¸ÉÁ®¤µ³¤
¦³µ¤µ¦¦°¦´µ¦Äoµ °¼oÄoµ°¥¼nÁ¤°
n µÁ¨¸É¥ °¨µ¦¦³Á¤·o µµ¦Äo µ¦³

n µÁ¨¸É¥ n ªÁ¸É¥Á ªµ¤®¤µ¥
¤µ¦µ
4.74
0.45
¤µ¸É»
4.50
0.51
¤µ¸É»
4.26
0.62
¤µ
4.38
0.49
¤µ
4.68
0.47
¤µ¸É»
4.51
0.51
¤µ¸É»

ตารางที่ 2
ผลการประเมินดานการออกแบบระบบ
¦µ¥µ¦
¦³¤¸µ¦°°ÂÄ®oµ¤µ¦Äoµnµ¥ Å¤n´o°
¦³¤¸µ¦°°Âµ¦Äo¸¸ÉÁ®¤µ³¤n°µ¦Äoµ
¦³¤¸µ¦´ªµÎµÂ®nµ¦Â¨¸ÉÁ®¤µ³¤
¦³¤¸ªµ¤¥º®¥»n¦°¦´µ¦Äoµ°»¦rnµÇÅo°¥nµÁ®¤µ³¤
n µÁ¨¸É¥¨µ¦¦³Á¤·o µµ¦°°Â¦³

n µÁ¨¸É¥ n ªÁ¸É¥Á ªµ¤®¤µ¥
¤µ¦µ
4.88
0.33
¤µ¸É»
4.50
0.51
¤µ
4.68
0.47
¤µ¸É»
4.47
0.51
¤µ
4.63
0.45
¤µ¸É»
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ตารางที่ 3
ผลการประเมินดานประสิทธิภาพของระบบ
¦µ¥µ¦
¦³µ¤µ¦¦³¤ª¨¨Åo°¥nµ¼o°
¦³¤¸ªµ¤Á¦Èª¸ÉÁ®¤µ³¤Äµ¦°°µ¦Îµµ
¦³¤¸ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦Îµ®··ÍÄµ¦Á oµ¹ o°¤¼¨
¦³¤¸ o°¤¼¨¸É¦oªµ¤¦°µ¦Îµµ
¦³nª¥Ä®oµ¦¦·®µ¦´µ¦Â»¤Åo³ª
¦³nª¥Ä®oµ¤µ¦·µ¤¤¨µ¦ÎµÁ·µÃ¦µ¦Åo°¥nµÁ®¤µ³¤
¦³nª¥Ä®oµ¤µ¦Á¦¸¥Á¸¥¨µ¦ÎµÁ·µÃ¦µ¦Åo°¥nµÁ®¤µ³¤
n µÁ¨¸É¥¨µ¦¦³Á¤·o µ¦³··£µ¡ °¦³

n µÁ¨¸É¥ n ªÁ¸É¥Á ªµ¤®¤µ¥
¤µ¦µ
4.85
0.36
¤µ¸É»
4.44
0.56
¤µ
4.41
0.61
¤µ
4.35
0.49
¤µ
4.53
0.51
¤µ¸É»
4.44
0.50
¤µ
4.53
0.51
¤µ¸É»
4.51
0.50
¤µ¸É»

ผลประเมินการใชงานระบบจากผูประเมินÊ ทั้ง 5 กลุมพบวา ดานการใชงานระบบมีคาเฉลี
É ่ยของผล
การประเมินความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากทีส่ ดุ (4.51) ผลการประเมินดานการออกแบบระบบมีคา เฉลีย่
ของผลการประเมินความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.63) สวนผลการประเมินดานประสิทธิภาพ
ของระบบมีมีคาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.51)
นอกจากนีผ้ ลทีไ่ ดจากการลงพืน้ ทีช่ มุ ชนเปนสวนในการเสริมสรางความเขมแข็งในดานความสัมพันธ
ระหวางชุมชน ภาครัฐ และนักวิจัย ที่ชวยใหทุกภาคสวนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน คอยชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ในการปฏิบัติกิจกรรมในหลายดาน จากงานวิจัยชิ้นนี้สงผลใหมีความตอเนื่องในการบริการวิชาการ โดยมี
โครงการจัดอบรมการใชงาน Microsoft Excel และมีการรวมกิจกรรมของชุมชนกันอยางตอเนื่อง

อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาขอมูลศักยภาพพื้นฐาน ขอมูลที่ไดรวมถึงการมีระบบการจัดการขอมูลที่ดีสามารถนํา
มาเปนตัวชวยในการวิเคราะหเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนได โดยระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถ
เปนตัวชวยในการบริหารจัดการขอมูลทีด่ ไี ดผลการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมี
สวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืนพบวาจากการจัดเสวนากลุมยอยของเจาหนาที่เทศบาลและตัวแทนชุมชน
บานปากกองหมูที่ 5 พบวาระบบสารสนเทศนี้สามารถทํางานไดอยางถูกตอง และเหมาะสม รวมถึงมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน ไดเปนอยางดี สามารถนําระบบงานไปเปนตัวชวยในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน
ระบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถนําไปใชกบั พืน้ ทีอ่ นื่ ไดโดยใชกระบวนการการมีสว นรวมจัดทําแผนพัฒนาชุมชนใน
การพัฒนาชุมชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน จําเปนตองอาศัยระบบสารสนเทศชุมชน (Community
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Informatics) เนื่องจากระบบสารสนเทศชุมชนจัดเปนเครื่องมือที่สําคัญที่ใชในการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน
เพื่อใหชุมชนไดรับขอมูลสารสนเทศที่ถูกตองและเหมาะสม สําหรับใชในการแกปญหาของชุมชนและ
การวางแผนการพัฒนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับผลวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ชุมชนในบริบทไทย (เผด็จ จินดา, 2553) ในสวนของความสําเร็จของการนําสารสนเทศไปใชประกอบดวย
หลายปจจัยดังนี้ (1) การมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่รองรับการทํางาน (2) การนําเขาขอมูลที่ถูกตองและ
เหมาะสม (3) การฝกอบรมใหแกผูใชงานเพื่อใหเกิดความเขาใจในการทํางานของระบบอยางแทจริง
(4) การบํารุงรักษาอยางตอเนื่องสอดคลองกับผลวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันของโฮมสเตย (ไพศาล กาญจนวงศ, สวิชญาศุภอุดมฤกษ ตรีรัตน, ศรีกุล นันทะชมพู
และอาบทิ พ ย กาญจนวงศ , 2557) ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น มาสามารถทํ า งานได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตองใชกระบวนการการมีสว นรวมของชุมชน ประกอบไปดวยกระบวนการ ดังนี้ (1) การมีสว นรวมในการคนหา
ปญหาและสาเหตุของปญหา (2) การมีสวนรวมในการวางแผน (3) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน
(4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (5) การมีสวนรวมในการประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัย
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบานเกาะสวาดตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ
จังหวัดนราธิวาส (อับดุลคอเล็ด เจะแต, 2557)

สรุป
งานวิจัยระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองตําบลสารภี
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ทํ า งานในลั ก ษณะของเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น เป น งานวิ จั ย เชิ ง พั ฒ นา (Research and Development)
โดยการประยุกตใชกรอบแนวคิดการพัฒนาระบบรวมกับกระบวนการการมีสว นรวมของชุมชน (Participatory
Action Research: PAR) ภายใตวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ผูวิจัย
ไดทาํ การพัฒนาระบบโดยใชภาษาสคริปตพเี อชพี และใชระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บขอมูล
ในสวนของการออกแบบเว็บไซตของระบบสารสนเทศนี้ ใชเทคนิคออกแบบการแสดงผลในลักษณะ Responsive
Website ที่รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณระบบที่พัฒนาขี้นประกอบดวยระบบบริหารจัดการขอมูลพื้น
สําหรับรองรับการจัดทําแผนชุมชน ระบบบริหารจัดการขอมูลผูใชระบบ ระบบสืบคนสารสนเทศ และระบบ
การจัดทํารายงาน ที่สามารถรองรับการทํางานของผูใชงานแตละกลุมจากการประเมินผลการใชงานพบวา
ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถรองรับการจัดทําแผนชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะเกิดประโยชนสงู สุด เมือ่ ผูใ ชงานยอมรับการทํางานของระบบรวมถึง
มองเห็นความสําคัญของระบบอยางแทจริง โดยการนําเขาขอมูลที่เปนขอเท็จจริงที่สมบูรณทุกสวนจะสงผล
ตอผลลัพธของการประมวลผลอยางยิ่ง สําหรับงานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับ
การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการ
บริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากเทศบาล
ตําบลสารภีในการใหความอนุเคราะหในทุกดานสงผลให ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานไดเปนอยางดี
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