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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 รวมท้ังส้ินจํานวน  34  ทาน  พบวา ดานการใชงานระบบมีคาเฉล่ียของผลการประเมิน

ความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (4.51)  ผลการประเมินดานการออกแบบระบบมีคาเฉล่ียของ          

ผลการประเมินความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด (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           

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาต ิโดยการกาํหนดวสิยัทศันดงันี ้ICT เปนพลงัขบัเคล่ือนสาํคญัในการนาํพา

คนไทย สูความรูและปญญา เศรษฐกิจไทย สูการเติบโตอยางย่ังยืน สังคมไทย สูความเสมอภาค นั่นคือ 

ประเทศไทยในป พ.ศ. 2563 จะมีการพัฒนาอยางฉลาด การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอยูบน

พืน้ฐานของความรูและปญญา โดยใหโอกาสแกประชาชนทกุคนมีสวนรวมในกระบวนการพฒันาอยางเสมอภาค 

นําไปสูการเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน (Smart Thailand 2020) รวมถึงยุทธศาสตรที่ 4 กําหนดใหใช             

ICT เพ่ือสรางนวัตกรรมการบริการของภาครัฐที่สามารถใหบริการประชาชนและธุรกิจทุกภาคสวนไดอยางมี

ประสทิธภิาพ มคีวามม่ันคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล มุงสูรฐับาลอิเลก็ทรอนิกสทีฉ่ลาดรอบรู (Intelligence) 

มีการเชื่อมโยงกัน (Integration) และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีบทบาทรวมในการกําหนดนโยบาย

สาธารณะที่เก่ียวของหรือกําหนดรูปแบบบริการของภาครัฐ เพ่ือใหทุกคนรวมรับประโยชนจากบริการอยาง

เทาเทียมกัน (Inclusion) ภายใตระบบบริหารท่ีมีธรรมาภิบาล (Good Governance) (กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร, 2554)

 จากการลงพ้ืนที่วิจัยการเสริมสรางคุณภาพชีวิตดวยนวัตกรรมเพื่อชุมชนสูการพัฒนาอยางยั่งยืนใน

พืน้ท่ีตาํบลสารภ ีอาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหม ภายใตโครงการมุงเปาตอบสนองความตองการพฒันาประเทศ  

ป พ.ศ. 2557 ภายใตการสนับสนุนงบประมาณของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และมหาวิทยาลัย   

ฟารอสีเทอรน ตัง้แตวนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เปนตนมา พบวา ตาํบลสารภเีปนพ้ืนท่ีทางประวตัศิาสตร 

เปนชุมชนเกาแกดั้งเดิมที่มีรากเหงาวัฒนธรรมส่ังสมมานาน ขณะเดียวกันก็เปนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ            

จากการขยายตัวของเมืองจนเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นท่ีในหลายมิติ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนจากถนน
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วัฒนธรรมไปสูถนนการคาเช่ือมโยงระหวางเชียงใหม-ลําพูน การตัดผานของเสนทางคมนาคมทั้งทางหลวง 

และทางรถไฟ ปญหามลพิษจากโรงงานอตุสาหกรรมและการเผาขยะ ความเปนสงัคมเมอืงท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ทําใหผูคนในพื้นที่มีความเปนอยูแบบตัวใครตัวมัน มีความเปนปจเจกชนสูง ขาดการมีสวนรวม มีการแขงขัน

ทางเศรษฐกิจ เกิดกลุมอาชีพ แตมีแนวทางการดําเนินงานแบบไมเปนระบบ ปญหาสิ่งแวดลอม การจัดการ

ขยะที่ไมถูกวิธีทําใหเกิดปญหาดานสุขภาวะที่ตามมา ปญหาเศรษฐกิจชุมชนมีปญหาหนี้สินภาคครัวเรือนสูง

และมีความเหลื่อมล้ําทางรายไดมากและปญหาสังคม ไมวาจะเปนการเคลื่อนยายของประชากรแรงงาน         

ที่เขาไปทํางานในเมือง ขาดการสนับสนุนและการมีสวนรวมในการพัฒนากลุมอาชีพ และขาดกระบวนการ    

มีสวนรวมจากทุกภาคสวนในตําบล ที่สุดปญหาการพัฒนาก็ถูกขับเคลื่อนและดําเนินการผานองคกรภาครัฐ 

แมจะมีความพยายามดําเนินการดวยกระบวนการการมีสวนรวม แตผลที่ไดก็ยังเปนลักษณะการปอนและ

ชี้นําจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูนําชุมชนเฉพาะคนที่มีศักยภาพ

 กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน เปนกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของประชาชน             

ในหมูบานและชมุชน โดยเริม่จากการกระตุนจิตสํานึก และความรับผิดชอบของชุมชน ใหมจีติสาธารณะ และ

รวมกนัคิด รวมกนัจัดหา รวมกนัเรยีนรู วเิคราะห เพ่ือใหรูและเขาใจตน กระบวนการชุมชน คอืการสํารวจขอมลู

ปญหาและศกัยภาพของชุมชน การวิเคราะหสาเหตุ แนวทางแกไข แลวกาํหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนา

ตนเองและชุมชนออกมาเปนกิจกรรม โครงการที่จะแกไขปญหาและตอบสนองความตองการการพัฒนา         

ในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชนและเพื่อชุมชน ซึ่งจะเปนการสรางความเขมแข็งและพ่ึงตนเองอยางย่ังยืน

ของชุมชน 

 ในสวนของกระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลสารภี ไดมีการพิจารณาอนุมัติ

และคัดเลือกแผนงานและโครงการตามลําดับความสําคัญของชุมชน เพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนในเขตตําบลสารภี อยางไรก็ตามบางคร้ังพบวารายละเอียดแผนงานของบางโครงการไมตรงกับ

ความตองการและการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางแทจริง ทาํใหตองมีการดาํเนินการแกไข

เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติมแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหปญหาเรงดวน/ความตองการ

นําไปสูการปฏิบัติที่แทจริงและแผนพัฒนาทองถิ่นเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนตอไป โดยสาเหตุ

ของโครงการทีไ่มตรงตามความตองการในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอาจสืบเนือ่งมาจาก

กระบวนการของการจัดทําแผนที่ไมไดมาจากขอมูลพื้นฐานที่ถูกตองและเหมาะสม และเพื่อใหเขาใจถึง       

ระบบการจัดทาํแผนชมุชน คณะผูวจิยัจึงเขารวมการจัดเวทปีระชาคมเพ่ือจัดทาํรางแผนชมุชนในวนัอาทติยที่     

6 มีนาคม พ.ศ.2559 พื้นที่บานปากกอง หมูที่ 6 ตําบลสารภี

 จากการลงพื้นท่ีศึกษา โดยคณะผูวิจัยจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟารอีสเทอรน ทําใหเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการจัดทํา           

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวามีความจําเปนอยางมาก และบทบาทของสารสนเทศนั้นเปนที่

ตองการในทุกระดับไมวาจะเปนในระดับของหมูบาน เทศบาล ตลอดจนทีมงานนักวิจัยในโครงการตางๆ          

จงึเกดิแนวคิดวาการจะวเิคราะหขอมลูในการหาแนวทางการแกปญหาตองเกิดจากการมสีารสนเทศท่ีถกูตอง
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และเปนขอเท็จจริง จึงไดพัฒนางานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ สําหรับการจัดทํา              

แผนพัฒนาชุมชนในพืน้ท่ีชมุชนก่ึงเมอืงตาํบลสารภี อาํเภอสารภ ีจงัหวดัเชยีงใหมเพ่ือรองรบัการบรหิารจัดการ

ชุมชนแบบมีสวนรวม สู การพัฒนาอยางยั่งยืนข้ึนเพื่อใหไดขอมูลที่มีความครบถวนและถูกตองตรง                   

ตามความตองการของชุมชนที่แทจริง

วัตถุประสงค
 1. เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีชุมชน  

กึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพ่ือรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม                    

สูการพัฒนาอยางยั่งยืน รวมถึงการศึกษาขอมูลศักยภาพพื้นฐานของชุมชน สงเสริมใหชุมชนมีการนําระบบ

สารสนเทศมาใชในการจดัทําแผนชมุชนและเสรมิสรางความเขมแข็งในดานความสมัพันธระหวางชุมชน ภาครัฐ 

และนักวิจัย

 2. เพื่อประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม
 1. แนวคิดเกี่ยวกับแผนพัฒนาชุมชน

  การพฒันาชมุชนใหสามารถอยูรวมกันไดอยางเปนสุข จาํเปนตองมีการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสม

โดยอาศัยการจัดทําแผนชุมชน ที่อาศัยแนวคิดหลักการและความเชื่อในหลาย ๆ ดาน ไดแก (1) แนวคิดจาก

ปรัชญาพัฒนาชุมชน ซึ่งเปนสากลที่บอกวาชาวบานมีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองไดถาใหโอกาส และ

การพัฒนาตองเร่ิมตนที่ชาวบาน (2) แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การมีสวนรวม การพึ่งตนเอง        

การชวยเหลือซ่ึงกันและกันและการรับผิดชอบตอชุมชนของตนเอง (3) แนวคิดในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง 

คือการใหชุมชนไดมีกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรูรวมกันในกระบวนการชุมชน (4) แนวคิด     

ในการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง คือการสรางพลังชุมชน ใชพลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน (5)แนวคิดท่ีวาไมมี

ใครรูปญหาชมุชนเทาคนในชมุชน ดงันัน้ การแกปญหาชุมชนจงึเร่ิมจากชมุชน การใหการสนบัสนนุของภาครัฐ

จะตองเปนลักษณะ Bottom-up ไมใช Top Down (กรมการพัฒนาชุมชน,2553, 4)  โดยมีการใหความหมาย

ของแผนชุมชนวา หมายถงึ การกาํหนดอนาคตและกจิกรรมการพฒันาของชมุชน โดยเกิดข้ึนจากคนในชมุชน

ที่มีการรวมตัวกันจัดทําแผนขึ้นมา เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือทองถิ่นของตนเอง ใหเปนไป

ตามที่ตองการและสามารถแกปญหาที่ชุมชนเผชิญอยู คนในชุมชนมีสวนรวมคิด รวมกําหนด แนวทางและ

ทํากิจกรรมการพัฒนารวมกัน ยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพึ่งพิงภายนอก คํานึงถึงศักยภาพ ทรัพยากร

ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในทองถ่ินเปนหลัก จึงกลาวไดวาแผนชุมชนเปนของชุมชน

ดําเนินการโดยชุมชนและเพ่ือประโยชนของชุมชนเอง ซึ่งแตกตางจากแผนที่ภาครัฐจัดทําข้ึนเพื่อการจัดสรร

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) โดยท่ีวงจรการพัฒนาระบบฐานขอมูล ประกอบดวยขัน้ตอนดังนี ้(1) การศกึษาเบือ้งตน 

(Database Initial Study) การศึกษาเบื้องตนเปนระยะแรกในวงจรการพัฒนาระบบฐานขอมูล ซึ่งประกอบ   

ไปดวยกจิกรรมตางๆ ไดแก การวิเคราะหสถานการณ (Analyze the Company Situation) การกําหนดปญหา 

(Define Problems) การกําหนดวัตถุประสงค (Define Objectives) และการกําหนดขอบเขตของฐานขอมูล 

(Define Scope and Boundaries) (2) การออกแบบฐานขอมูล (Database Design) ในระยะที ่2 จะมุงประเดน็

อยูบนการออกแบบแบบจําลองฐานขอมูล (Database Model) ทีส่นับสนุนการปฏิบตังิานและตามวตัถุประสงค

ของบริษัท ระยะการออกแบบฐานขอมูลนี้ถือเปนระยะสําคัญที่สุดในบรรดาระยะอ่ืนๆ ของวงจรการพัฒนา

ระบบฐานขอมูลโดยเมื่อดําเนินการมาถึง ณ จุดนี้ จะตองนําเสนอมุมมองของขอมูลอยู 2 มุมมองดวยกัน คือ 

มุมมองทางธรุกิจและมุมมองของผูออกแบบ (3) การนําไปใช (Implementation) เมื่อระยะการออกแบบได

เสร็จสมบูรณเปนท่ีเรียบรอยแลว กจ็ะเขาสูระยะการทําใหระบบเกดิผลข้ึนมาเปนรูปธรรม ซึง่ก็คอืการนาํไปใช 

ดวยการสรางฐานขอมูลและพัฒนาโปรแกรมแอปพลิเคชั่น (4) การทดสอบและประเมินผล (Testing and 

Evaluation) เมื่อขอมูลไดถูกโหลดเขาไปยังฐานขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว ผูบริหารฐานขอมูลจะดําเนินการ

ทดสอบการทํางานของระบบฐานขอมูลเพื่อคนหาขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น (5) การปฏิบัติงาน (Operation) 

คือการปฏิบัติงานจริง บนขอมูลจริง ในสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหไดระบบที่สมบูรณ พรอมใช 

โดยปราศจากปญหา (6) การบํารุงรักษาและสนับสนุน (Maintenance and Supporting) หลังจากท่ีระบบถูก

ตดิตัง้ ทดสอบและปฏิบตังิานเปนทีเ่รยีบรอยแลวถอืวาระบบไดถกูทาํใหเกดิผลเปนรปูธรรมโดยสมบูรณ และ

หลังจากนี้ไปก็จะเขาสูระยะการบํารุงรักษาและสนับสนุนระบบ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2551, 134)

 3. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม

  ในการศึกษากระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน พบวา ลําดับขั้นของ

การสรางกระบวนการมีสวนรวมในการขบัเคล่ือนการพัฒนากิจกรรมในชุมชน ไดแก (1) การมสีวนรวมในการ

คนหาปญหาและสาเหตุของปญหา (2) การมีสวนรวมในการวางแผน (3) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน   

(4) การมสีวนรวมในการรับผลประโยชน (5) การมสีวนรวมในการประเมนิผลจากการนํากระบวนการดงักลาว

มาใชในการขบัเคลือ่นงานพัฒนาชมุชนใหเกดิขึน้ในชวงทีช่มุชนกาํลงัประสบกบัปญหา สงผลใหการดาํเนนิงาน

ของคณะทํางานท่ีเกิดจากการรวมตัวของแกนนําในชุมชนสามารถดําเนินงานไดงายขึ้น การสรางความรู     

ความเขาใจแกประชาชนในชุมชนตอกระบวนการมีสวนรวมใหเกิดข้ึนไดอยางเปนรูปธรรมนั้นจะตองอาศัย

ปจจัยหลายๆ ดาน โดยเฉพาะการสรางแรงจูงใจใหสมาชิกในชุมชนเขารวมกิจกรรมของชุมชน  โดยการใช
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ศลิปวัฒนธรรมประเพณีของชมุชนเปนเครือ่งมือไปสูการขบัเคลือ่นกิจกรรมอืน่ๆ ใหเกดิขึน้ไดอยางเปนรปูธรรม 

(อบัดลุคอเล็ด เจะแต, 2557, บทคัดยอ) จากการศึกษาปจจยัทีม่ผีลตอการมสีวนรวมของประชาชนในการจดัทาํ

แผนพัฒนาของเทศบาลตําบลนาง่ัว อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ พบวาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่นเทศบาลตําบลนาง่ัว ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาใน         

องคประกอบแตละดานพบวา ประชาชนมีสวนรวมมากทีส่ดุคอื ดานการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ ดานการมี

สวนรวมรับผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และดานการมสีวนรวมในการประเมินผล ดังนี้

ดานการมสีวนรวมในการตดัสินใจ พบวา ประชาชนมีสวนรวมในการจดัทําแผนพฒันาทองถิน่ ดานการมสีวนรวม

ในการตัดสินใจจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน ประชาชนไดเสนอความตองการของชุมชนใหไดรับการบรรจุใน

โครงการหรือกิจกรรมของเทศบาลตําบลนางั่ว เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาในปถัดไป      

ดานการมีสวนรวมรับผลประโยชน พบวาประชาชนไดจัดทําแผนงาน โครงการที่มีลักษณะเปนวัตถุสิ่งของ   

เชน เคร่ืองอุปโภคบริโภค เคร่ืองมือเคร่ืองใช สําหรับการประกอบอาชีพของกลุมแมบานเพ่ือแจกจายใหกับ

ประชาชนรวมถึงเปนแนวทางในการเกิดการสรางงาน สรางอาชีพดานการมีสวนรวมดําเนินการ พบวา 

ประชาชนมีสวนรวมในการไดเขารวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เพราะจะทําใหมีความรูความเขาใจ

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นมากข้ึนและสงผลตอประชาชนไดเขารวมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน   

โครงการเทศบาลตาํบลนางัว่ ใหมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลแกประชาชนดานการมีสวนรวมในการประเมินผล                      

ไดมีการแตงต้ังประชาชนเขาเปนกรรมการประเมินผลแผนงานหรือโครงการตามแผนพัฒนาและ                              

มีสวนรวมในการจัดแผนพัฒนาทองถ่ิน เพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่นจากประชาชนในการดําเนินงานของ

เทศบาลตําบลนางั่ว (กฤษฎากรณ ยูงทอง, 2555, 79-80)

 ดงันัน้ ในการจัดทาํแผนชุมชนควรมีการสาํรวจความตองการในการจัดทาํโครงการโดยใชกระบวนการ

การมสีวนรวมของประชากรในชมุชน ในการพจิารณาความตองการท่ีแทจริงของชมุชนเพือ่ใหโครงการสามารถ

แกไขปญหาความเดือดรอนของชมุชนไดอยางแทจริง รวมถึงสามารถนําแผนพฒันาชุมชนจากปงบประมาณ

ที่ผานมาพิจารณารวมดวย โดยมีระบบสารสนเทศเปนตัวชวยในการนําขอมูลเดิมมาพิจารณารวมตาม

ยทุธศาสตรในการแกไขปญหาแตละดาน รวมถึงสามารถวเิคราะหความสําเร็จของโครงการทีผ่านมาประกอบ

การตัดสินใจในการบริหารจัดการชุมชนได

กรอบแนวคิดการวิจัย
 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโครงการวิจัยนี้ จะพัฒนาเครื่องมือชวยในการจัดทําแผนพัฒนา

ชุมชน โดยการใชกระบวนการในการมีสวนรวมของชุมชน (Participatory Action Research: PAR) ภายใต

วงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ในการพัฒนาโครงการ โดยใชแบบจําลอง

กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศในรูปแบบ Waterfall Model แบบทวนซ้ําท่ีทกุกระบวนการมีการทบทวน

การทํางานและสามารถปรับแกไดตามความเหมาะสมโดยกระบวนการท้ังหมดเร่ิมจากการสํารวจขอมูลและ

จัดเก็บขอมูล  ขอมูลทั่วไปดานส่ิงแวดลอมของชุมชน ขอมูลพื้นฐานเก่ียวกับประชากรและศักยภาพชุมชน
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สภาพปญหา และขอมูลโครงการท่ีไดวางแผนจดัทําในระยะทีผ่านมา เพ่ือทําการวเิคราะหขอมูล การออกแบบ

ขอมูล โดยแบงมุมมองความตองการในการใชขอมูลเปน 4 กลุม ไดแก ผูใชงานทั่วไป เจาหนาที่เทศบาล 

ตวัแทนชมุชน และนกัวจิยั หลงัจากนัน้ทาํการพฒันาระบบสารสนเทศเพือ่รองรบัการจดัทาํแผนพฒันาชมุชน

ในแตละดาน ไดแก ดานส่ิงแวดลอม ดานสังคม ดานเศรษฐกจิ และภูมปิญญาทองถ่ิน เพ่ือใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและชุมชนไดใชงานรวมถึงรองรับความตองการของผูวิจัยท่ีสนใจในบริบทการทํางานของชุมชน 

ตําบลสารภีตอไป โดยมีภาพรวมของกระบวนการทํางานดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดของการทําวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสําหรับการจัดการ           

  ทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับ

  การบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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วิธีการวิจัย
 งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่พัฒนาเคร่ืองมือชวยในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน โดยการใช

กระบวนการในการวจิยัแบบมสีวนรวมของชมุชน (Participatory Action Research: PAR) ภายใตวงจรพฒันา

ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ในการพัฒนาโครงการ

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรในการวิจัยคือ ชุมชนในเทศบาลตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 10 

หมูบาน โดยกาํหนดพ้ืนท่ีหมูบานเปาหมายเปนชุมชนตนแบบโดยการพจิารณาจากการมีสวนรวมและศกัยภาพ

ของชุมชนในการดําเนินงานพัฒนาหมูบานเปนสําคัญ ทั้งน้ีหมูบานที่ถูกคัดเลือกเปนกรณีศึกษาตนแบบ         

ครั้งนี้ ไดแก บานปากกองหมูที่ 5 เทศบาลชุมชนตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม

 2.  ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

  2.1 การวางแผนระบบ  (System Planning) หรอืการสาํรวจเบือ้งตน (Preliminary  Investigation) 

เปนการสํารวจขอมูลความตองการจากการรวมลงมือปฏิบัติการจัดทําแผนรวมกับชุมชน รวมถึงศึกษาขอมูล

เบ้ืองตน เก่ียวกับขอมูลท่ีจําเปนตอการจัดทําแผนชุมชนโดยการมีสวนรวมกับชุมชนดวยการจัดเวทีชุมชน

สอบถามปญหาและความตองการเพิ่มเติม

  2.2 การวิเคราะหระบบ (System  Analysis) หรือการวิเคราะหความตองการ (Requirement 

Analysis) เปนขั้นตอนของการวิเคราะหความตองการรวมถึงทําการออกแบบระบบฐานขอมูล พรอมจัดเวที

นําเสนอระบบพรอมรับฟงขอเสนอแนะเพิ่มเติม

  2.3 การออกแบบระบบ (System  Design)  ทีมงานพัฒนาระบบทําการพัฒนาระบบ ซึ่ง

ประกอบดวย

   1) ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลเพ่ือใชในการบริหารจัดการขอมูลท้ังหมด 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 สาํหรบัผลติรายงานแกผูใช เพ่ือใช

ในการบริหารจัดการชุมชน ตอไป อาทิเชน รายงานขอมูลดานส่ิงแวดลอม  รายงานประชากรในครัวเรือนและ

สภาพท่ัวไปของขอมลูครัวเรือน รายงานสภาพปญหาของชุมชน รายงานโครงการในระยะท่ีผานมาตามสถานะ

ของโครงการ รายงานการวเิคราะหขอมลูตามความตองการของผูใชงานตามกลุมชมุชนองคกรภาครฐันกัวจิยั 

เปนตน
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 3. การปรับใชระบบ (System  Implementation) หรือการจัดหาระบบ (System  Acquisition)

  ประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลักคือ  การพัฒนาระบบ  การทดสอบ  การติดตั้ง  โดยเมื่อทีมงาน

พัฒนาระบบเรียบรอยแลว ไดทาํการติดตั้งระบบในสวนของทีมงาน มีการจัดทําเอกสารประกอบการใชงาน

ควบคูกับการพัฒนา พรอมทดสอบการใชงานวาระบบสารสนเทศใหมสามารถปฏิบัติงานไดตรงตาม

วตัถปุระสงคและรปูแบบท่ีไดทาํการออกแบบไวหรือไม  ดวยการจดัเวททีดลองการจดัทาํแผนชุมชนหลังจาก

นั้นจึงทําการจัดเวทีการนําแผนชุมชนเขาสูระบบพรอมทั้งปรับปรุงเอกสารประกอบการใชงาน

 4. การบํารุงรักษาระบบ (System  Maintenance)  

  เม่ือระบบใหมไดถูกใชงานแลว  ทีมพัฒนามีการประเมินผลการใชงานระบบ พรอมจัดเวทีนํา

เสนอขอมูลการออกรายงานตางๆ พรอมรับฟงขอเสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงระบบเพือ่ใหตอบสนองความตองการ

ตอไป

  ในการประเมินผลการใชงานระบบโดยใชแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale)          

ในการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศ  และสรุปผลการวิจัย การแปลผลการประเมิน      

ความพึงพอใจโดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยใชเกณฑของการแปลความหมาย

แบบการใชขอบเขตที่แทจริง (Exact Limits) ดังนี้ระดับคาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถงึ มากทีส่ดุระดบัคาเฉลีย่

3.51 - 4.50 หมายถึง มากระดับคาเฉล่ีย 2.51 - 3.50  หมายถึง ปานกลางระดบัคาเฉลีย่1.51 - 2.50 หมายถึง

นอย ระดับคาเฉลี่ย 1.00 - 1.50  หมายถึง นอยที่สุด

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาขอมูลศักยภาพพ้ืนฐาน ในเทศบาลชุมชน บานปากกอง หมูที่ 5 พบวา ในดาน             

ความเขมแข็งไดแก ผูนําชุมชนท่ีมีความรู ความเขาใจเรื่องแผนชุมชนเปนอยางดี มีกลุ มแกนนําและ                       

มีกระบวนการจัดทําแผน โดยใชกระบวนการการมีสวนรวมดวยเวทีประชาคม ในดานที่ควรพัฒนา มีสาเหตุ

มาจากสภาพแวดลอมความเปนอยูที่เปลี่ยนไปเปนลักษณะชุมชนกึ่งเมืองสงผลใหความเอื้อเฟอเผ่ือแผ             

ลดนอยลง ความรูในดาน ศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมลดนอย อาชีพเกษตรกรลดนอยลง สิ่งแวดลอม

ถูกทําลายโดยการเผาสงผลตอสุขภาพของประชากร

 ระบบงานใหมที่พัฒนาขึ้น แบงผูใชงานระบบออกเปน 4 กลุม ไดแก (1)  ผูใชงานทั่วไป (2) ตัวแทน

ชุมชน (3) เจาหนาที่เทศบาล (4) นักวจิัย  โดยที่ผูใชงานแตละกลุมมีระดับการเขาถึงขอมูลที่แตกตางกันรวม

ถึงมีขอบเขตของการใชงานระบบท่ีแตกตางกัน โดยแสดงเปนแผนภาพรวม DFD  ระดับสูงสุด (Context 

Level Data Flow Diagram) ตามรูปแบบของ Gane & Sarson (โอภาส  เอีย่มสริวิงศ, 2555, 159) ดงัภาพท่ี 2



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560138

 

ภาพที ่2 :    แสดง Context Diagram ของระบบสารสนเทศสําหรบัการจดัทาํแผนพฒันาชมุชนในพ้ืนทีช่มุชนก่ึงเมอืง

  ตําบลสารภีอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหมสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตําบลสารภี  

  เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน

 โดยผูใชงานแตละกลุมมขีอบเขตของการใชงานระบบ ดงันี ้ในสวนของผูใชงานทัว่ไปสามารถสบืคน

ขอมูลท่ัวไป โดยการเรียกดูขอมูลในลักษณะของภาพรวมของระบบ ในสวนของนักวิจัยสามารถเขาสูระบบ

การประมวลผลภายในไดโดยสามารถเรียกดูขอมูลรายงานภาพรวม และขอมูลพ้ืนฐานในลักษณะภาพรวม

และผลการตดิตามโครงการ สวนตวัแทนชุมชนสามารถจดัการขอมูลพ้ืนฐานของชมุชน จดัการขอมลูเกีย่วกบั

ปญหาของชุมชน จัดการโครงการของชุมชน รวมถึงการเรียกดูรายงานผลการติดตามตางๆ ในสวนของ            

เจาหนาทีเ่ทศบาลสามารถจัดการขอมลูพืน้ฐานทัง้หมด จดัการขอมลูโครงการ จดัการขอมลูการตดิตามโครงการ 

จัดการขอมูลผูใชงาน รวมถึงการเรียกดูรายงานทุกสวนการทํางานของระบบทั้งหมด ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 :   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 : แสดง E-R diagram ของระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมือง

  ตําบลสารภีสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

  เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน
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 ในดานการพฒันาระบบ มกีารพัฒนาระบบในลักษณะของเวบ็ไซต ทีอ่อกแบบหนาเวบ็ไซตในลกัษณะ

ของ Responsive Website ที่รองรับการแสดงผลการทาํงานบนทกุอุปกรณ ทั้งในสวนของเครือ่งคอมพิวเตอร 

คอมพิวเตอรโนตบุคแท็บเล็ต รวมถึงสมารทโฟนจะสามารถเรียกดูระบบสารสนเทศไดโดยไมมีปญหา                    

ในการแสดงผลขอมูล โดยใช  Bootstrap Framework จากเว็บไซตhttp://www.community-mis.org                

โดยมีผลลัพธดังภาพที่ 5-8

 5 :  

  
 6 :  
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ภาพที่ 7: แสดงหนาจอการจัดการแผนชุมชน

ภาพที่ 8: แสดงหนาจอการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของโครงการ



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 11 ฉบับที่ 4  ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560 143

 การประเมินผลการใชงาน ผลประเมินการใชงานระบบจากผูประเมินท้ัง 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

  

 

 

 4.74 0.45  

 4.50 0.51  
 4.26 0.62  

 4.38 0.49  

 4.68 0.47  
 4.51 0.51  

 

ตารางที่ 2

ผลการประเมินดานการออกแบบระบบ

  

 

 

  4.88 0.33  

 4.50 0.51  

 4.68 0.47  

 4.47 0.51  
 4.63 0.45  
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 4.85 0.36  

 4.44 0.56  

 4.41 0.61  

 4.35 0.49  

 4.53 0.51  

 4.44 0.50  

 4.53 0.51  
 4.51 0.50  

 
 

ตารางที่ 3

ผลการประเมินดานประสิทธิภาพของระบบ

 ผลประเมินการใชงานระบบจากผูประเมินท้ัง 5 กลุมพบวา ดานการใชงานระบบมีคาเฉลี่ยของผล

การประเมินความพงึพอใจในระดับเหมาะสมมากทีส่ดุ (4.51)  ผลการประเมนิดานการออกแบบระบบมีคาเฉลีย่

ของผลการประเมินความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากที่สุด (4.63) สวนผลการประเมินดานประสิทธิภาพ

ของระบบมีมีคาเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (4.51) 

 นอกจากนีผ้ลทีไ่ดจากการลงพ้ืนทีช่มุชนเปนสวนในการเสรมิสรางความเขมแข็งในดานความสมัพันธ

ระหวางชุมชน ภาครัฐ และนักวิจัย ที่ชวยใหทุกภาคสวนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน คอยชวยเหลือเกื้อกูลกัน           

ในการปฏิบัติกิจกรรมในหลายดาน  จากงานวิจัยช้ินน้ีสงผลใหมีความตอเน่ืองในการบริการวิชาการ โดยมี

โครงการจัดอบรมการใชงาน Microsoft Excel และมีการรวมกิจกรรมของชุมชนกันอยางตอเนื่อง

อภิปรายผลการวิจัย
 จากการศึกษาขอมูลศักยภาพพื้นฐาน ขอมูลที่ไดรวมถึงการมีระบบการจัดการขอมูลที่ดีสามารถนํา

มาเปนตัวชวยในการวิเคราะหเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนได โดยระบบสารสนเทศท่ีพัฒนาข้ึนสามารถ

เปนตัวชวยในการบริหารจัดการขอมูลท่ีดไีดผลการพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรบัการจัดทําแผนพฒันาชุมชน

ในพ้ืนที่ชุมชนก่ึงเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมี

สวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืนพบวาจากการจัดเสวนากลุมยอยของเจาหนาท่ีเทศบาลและตัวแทนชุมชน

บานปากกองหมูที่ 5 พบวาระบบสารสนเทศน้ีสามารถทํางานไดอยางถูกตอง และเหมาะสม รวมถึงมี

ประสิทธภิาพในการทํางาน ไดเปนอยางดี  สามารถนําระบบงานไปเปนตวัชวยในการจัดทาํแผนพัฒนาชุมชน  

ระบบทีพ่ฒันาข้ึนสามารถนาํไปใชกบัพ้ืนท่ีอืน่ไดโดยใชกระบวนการการมสีวนรวมจดัทําแผนพฒันาชุมชนใน

การพัฒนาชุมชนใหประสบความสําเร็จอยางยั่งยืน จําเปนตองอาศัยระบบสารสนเทศชุมชน (Community 
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Informatics) เน่ืองจากระบบสารสนเทศชุมชนจัดเปนเคร่ืองมือท่ีสําคัญท่ีใชในการพัฒนาชุมชนโดยชุมชน    

เพื่อใหชุมชนไดรับขอมูลสารสนเทศท่ีถูกตองและเหมาะสม สําหรับใชในการแกปญหาของชุมชนและ               

การวางแผนการพัฒนาอยางยั่งยืนสอดคลองกับผลวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

ชุมชนในบริบทไทย (เผด็จ จินดา, 2553) ในสวนของความสําเร็จของการนําสารสนเทศไปใชประกอบดวย

หลายปจจัยดังนี้ (1) การมีระบบเครือขายอินเทอรเน็ตที่รองรับการทํางาน (2) การนําเขาขอมูลที่ถูกตองและ

เหมาะสม (3) การฝกอบรมใหแกผู ใชงานเพ่ือใหเกิดความเขาใจในการทํางานของระบบอยางแทจริง                   

(4)  การบํารุงรักษาอยางตอเนื่องสอดคลองกับผลวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแขงขันของโฮมสเตย (ไพศาล กาญจนวงศ, สวิชญาศุภอุดมฤกษ ตรีรัตน, ศรีกุล นันทะชมพู 

และอาบทิพย กาญจนวงศ, 2557)  ระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ                           

ตองใชกระบวนการการมสีวนรวมของชุมชน ประกอบไปดวยกระบวนการ ดงัน้ี (1) การมสีวนรวมในการคนหา

ปญหาและสาเหตุของปญหา (2) การมีสวนรวมในการวางแผน (3) การมีสวนรวมในการดําเนินงาน                     

(4) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (5) การมีสวนรวมในการประเมินผล สอดคลองกับงานวิจัย

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนบานเกาะสวาดตําบลไพรวัน อําเภอตากใบ           

จังหวัดนราธิวาส (อับดุลคอเล็ด เจะแต, 2557)

สรุป
 งานวิจัยระบบสารสนเทศสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีชุมชนก่ึงเมืองตําบลสารภี    

อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการบริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ทํางานในลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development)                         

โดยการประยกุตใชกรอบแนวคดิการพฒันาระบบรวมกบักระบวนการการมสีวนรวมของชมุชน (Participatory 

Action Research: PAR) ภายใตวงจรพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ผูวิจัย            

ไดทาํการพัฒนาระบบโดยใชภาษาสคริปตพเีอชพ ี และใชระบบฐานขอมลูมายเอสคิวแอลในการจัดเก็บขอมลู 

ในสวนของการออกแบบเว็บไซตของระบบสารสนเทศน้ี ใชเทคนิคออกแบบการแสดงผลในลกัษณะ Responsive 

Website ที่รองรับการแสดงผลบนทุกอุปกรณระบบที่พัฒนาขี้นประกอบดวยระบบบริหารจัดการขอมูลพื้น

สําหรับรองรับการจัดทําแผนชุมชน ระบบบริหารจัดการขอมูลผูใชระบบ ระบบสืบคนสารสนเทศ และระบบ

การจัดทํารายงาน ที่สามารถรองรับการทํางานของผูใชงานแตละกลุมจากการประเมินผลการใชงานพบวา 

ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถรองรับการจัดทําแผนชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ระบบสารสนเทศทีพ่ฒันาข้ึน จะเกิดประโยชนสงูสดุ เมือ่ผูใชงานยอมรับการทาํงานของระบบรวมถงึ 

มองเห็นความสําคัญของระบบอยางแทจริง โดยการนําเขาขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงท่ีสมบูรณทุกสวนจะสงผล

ตอผลลัพธของการประมวลผลอยางยิ่ง สําหรับงานวิจัยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สําหรับ

การจัดทําแผนพัฒนาชุมชนในพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม เพื่อรองรับการ

บริหารจัดการชุมชนแบบมีสวนรวมสูการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่งจากเทศบาล

ตําบลสารภีในการใหความอนุเคราะหในทุกดานสงผลให ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถทํางานไดเปนอยางดี
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