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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน 3) ศึกษาความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน
ประชากรที่ศึกษาวิจัย คือประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และการกําหนดกลุมตัวอยาง
แบบเจาะจง จํานวน 50 คน และผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชีการเงิน จํานวน 3 คนในการออกแบบและพัฒนา
แอปพลิเคชันใชโปรแกรม Eclipse IDE for Java Developers และ Android SDK ใชภาษา JAVA รวมกับ
ภาษา XML ในการเขียนคําสั่งและแสดงผลใหแอปพลิเคชันทํางานได และใช SQLite ในการจัดการระบบ
ฐานขอมูลเมือ่ พัฒนาแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีพรอมติดตัง้ บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด และเก็บขอมูล
การใชงานโดยใชแบบประเมินและแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชีการเงิน
*ผูเขียนหลัก
อีเมล: utumporn_sri@nstru.ac.th

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

58

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอยูในระดับมากที่สุด และผลความพึงพอใจการใชงานของผูใชอยู
ในระดับมากที่สุด

คําสําคัญ
บัญชีครัวเรือน แอปพลิเคชัน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด สมารทโฟน ระบบจัดการฐานขอมูล

Abstract
The main purpose of this research was 1) to design and develop an application for
household accounting, 2) to study the efficacy of household accounting application 3) to study the
user satisfaction level of this application. The size of sample group for this research formed through
purposive sampling in Area Nakhon Si Thammarat Province in 50, with additional involvement of
3 financial experts. The research instruments used in this research were: Eclipse IDE for Java
Developers and Android SDK, the Java programming language for processing and writing XML,
SQLite database management system, the data were collected by efficacy and satisfaction
questionnaire. The results were as follows: the respondents’ opinions on the efficiency and satisfaction
toward the household accounting application were at the highest level.

Keywords
Household Accounting, Applications, Android OS, Smartphone, Database Management
System

บทนํา
การดําเนินชีวติ ในปจจุบนั เงินมีสว นเกีย่ วของกับกิจกรรมประจําวันแทบทัง้ สิน้ เชน เมือ่ เปดใชนาํ้ ไฟฟา
ถึงสิ้นเดือนตองชําระคานํ้า คาไฟฟาเมื่อรับประทานอาหารก็ตองจายคาอาหารเพื่อการดํารงชีวิต และ
เมื่อมีรายจายตองมีการประกอบอาชีพเพื่อรับคาตอบแทนนับเปนรายไดหรือรายรับ จะเห็นไดวามีทั้งรายรับ
และรายจายเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ดังนั้นจึงตองมีการจดบันทึกหรือที่เรียกวา “การทําบัญชีรายรับ-รายจาย”
เพื่อใหสามารถบริหารจัดการรายรับ - รายจายใหมีความสมดุลหรือเพียงพอในการใชจายโดยสามารถมี
เหลือเก็บไวใชในยามฉุกเฉินได แตเนื่องดวยในการใชชีวิตปจจุบันมีความรีบเรง ผูคนโดยทั่วไปจึงไมนิยม
ในการทําบัญชีรายรับ-รายจายทีต่ อ งมีขนั้ ตอนการจัดทําทีย่ งุ ยาก ทัง้ การจดบันทึกรายการ การคนหารายการ
ที่เคยบันทึกไว หรือการทําสรุปบัญชีรายรับ-รายจายในแตละเดือน ทําใหเกิดปญหาดานการเงินตามมา
เชน ขาดสภาพคลองทางการเงิน ใชจายเงินเกินตัว ไมมีเงินเหลือเก็บไวใชยามฉุกเฉิน เปนตน การทําบัญชี
รายรับ-รายจายในรูปแบบเดิม เริม่ จากการจดบันทึกรายละเอียดขอมูลรายรับ-รายจาย โดยเรียงลําดับรายการ
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ตามวันที่เกิดรายการนั้นๆ แยกประเภทเปนรายรับ และรายจาย ลงในสมุดบัญชี และเมื่อตองการรายงาน
สรุปตางๆ ผูทําบัญชีจําเปนจะตองคํานวณขอมูลตางๆ จากที่บันทึกไวกอนหนา ไมสามารถนํามาใชงานได
ในทันที กระบวนการในทุกขั้นตอนลวนแตตองใชเวลาในการจัดทําและคํานวณ หากเกิดขอผิดพลาด
ในการบันทึกขอมูลสวนใดสวนหนึ่ง รายงานสรุปที่ไดก็จะมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งตองกลับไปแกไขขอมูล
ที่จดบันทึกไวกอนหนาในทุกๆ จุดที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงกลับมาคํานวณรายงานสรุปใหมทั้งหมด
ทําใหเสียเวลาในการทําบัญชียิ่งขึ้น และสาเหตุที่ทําใหประชาชนสวนใหญไมจัดทําบัญชีครัวเรือนเนื่องจาก
ไมมีเวลาในการจัดทําบัญชี Sangsawang & Jaensirisak (2015) และมีปญหาอุปสรรคของกระบวนการ
บันทึกบัญชีครัวเรือนคือไมมีความสมํ่าเสมอ และขาดแรงจูงใจในการจดบันทึกไมมีความเขาใจในการ
จดบันทึกบัญชีครัวเรือนอยางถูกตอง (Chaipinchana, 2014)
ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาเปนเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวก ทั้งทางดานการติดตอ
สื่อสาร การจัดสงขอมูลออนไลน การจัดเก็บขอมูล เปนตน สมารทโฟน (Smart Phone) เปนเครื่องมือหนึ่ง
ทางดานเทคโนโลยีทมี่ คี วามสามารถมิใชเพียงใชในการติดตอสือ่ สารเพียงอยางเดียว เหมือนเชนโทรศัพทมอื ถือ
ในอดีต แตยงั สามารถติดตัง้ โปรแกรมประยุกตทใี่ ชในการจัดการงานตางๆ ไดอยางหลากหลาย ดวยเทคโนโลยี
คุณลักษณะ และคุณสมบัตขิ องสมารทโฟนทีส่ ะดวกในการใชงาน พกพาสะดวก การออกแบบสวยงามทําให
สมารทโฟนเปนที่นิยมในการใชงานเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสมารทโฟน
มาชวยแกปญ
 หาในการทําบัญชีรายรับ-รายจาย โดยการพัฒนาโปรแกรมประยุกตมาชวยจัดการในการจัดเก็บ
ขอมูล สามารถดึงขอมูลนั้นมาใชงานไดตลอดเวลา และยังสามารถทําบัญชีรายรับ-รายจายไดทุกที่ทุกเวลา
เพียงแคมีสมารทโฟน โดยผูใชไมจําเปนตองมีความรูในเชิงลึกทางดานบัญชีการเงินก็สามารถใชงานไดงาย
จากปญหาการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย จึงมีการพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิเคชัน (Android
Applications) เพื่อมาชวยอํานวยความสะดวกในการทําบัญชีรายรับ-รายจายใหมีความสะดวก และ
รวดเร็วมากยิง่ ขึน้ สามารถบันทึกรายการรายรับ-รายจาย หรือเรียกดูขอ มูลทีบ่ นั ทึกไวกอ นหนา รวมทัง้ สามารถ
เรียกดูเปนรายงานสรุปรายรับ-รายจายในแตละชวงเวลาที่ตองการ โดยใชเพียงสมารทโฟนเครื่องเดียว
ผูใ ชงานไมจาํ เปนตองมีความรูใ นการทําบัญชีมากอน ก็สามารถใชงานโปรแกรมประยุกตนไี้ ด และยังสามารถ
ลดขั้นตอนการทําบัญชีรายรับ-รายจายบันทึกขอมูลไดสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถใชงานไดทุกที่ทุกเวลา

วัตถุประสงค
1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน
2. เพือ่ ศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน
3. เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน
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มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อการควบคุมเครื่องใชไฟฟาภายในบานจากระยะไกล โดยพัฒนาผาน
Ionic Framework ผลการวิจยั พบวา แอปพลิเคชันสามารถสงคาไฟฟาไดถกู ตองและรวดเร็ว สวนเครือ่ งควบคุม
เครื่องใชไฟฟาสามารถจัดการและควบคุมเครื่องใชไฟฟาได และสามารถแสดงผลไดถูกตองทุกสภาวะการณ
Dachruksa & Chomphukam (2017, 1-6) เปนการพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีรายรับ-รายจาย
บนระบบปฏิบัติกรแอนดรอยด เพื่อประเมินคุณภาพและสอบถามความพึงพอใจที่มีตอแอปพลิเคชันจาก
กลุม ตัวอยาง จํานวน 30 คน ผลการศึกษาพบวา ผลการประเมินคุณภาพของแอปพลิเคชันโดยรวมอยูใ นระดับมาก
และความพึงพอใจผูใชที่มีตอแอปพลิเคชันโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
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จากงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวาระดับการศึกษาไมสงผลตอการจัดทําบัญชี เหตุผลที่ไมจัดทําบัญชี
เนื่องจากไมมีเวลาในการจัดทํา และการทําบัญชีทําใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่องการใชจาย
สิ่งที่ไมจําเปน ในสวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมีการสง
คาไฟฟาไดถูกตองและรวดเร็ว ดังนั้นหากตองการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสําหรับ
บัญชีครัวเรือนจะตองพัฒนาใหมคี วามสามารถบันทึกบัญชีไดงา ยโดยไมตอ งมีความรูด า นการทําบัญชีมากอน
ประหยัดเวลาในการบันทึกบัญชี ประมวลผลการบันทึกบัญชีไดถูกตอง และสามารถทําใหผูใชที่มีพฤติกรรม
ใชจายสิ่งที่ไมจําเปนเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายได

วิธีการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรไดแกประชาชนในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช และการกําหนดกลุม ตัวอยางสําหรับ
การวิจัยในครั้งนี้เปนกลุมตัวอยางในเขตพื้นที่อําเภอเมือง อําเภอพรหมคีรี อําเภอลานสกา อําเภอปากพนัง
และอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 50 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะ
ผูใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด และผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชีการเงิน จํานวน 3 คนเปน
ผูมีประสบการณทํางานดานบัญชีการเงินอยางนอย 3 ป
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
2.1 โปรแกรมที่ใชในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยดมีดงั นี้
2.1.1 โปรแกรม Eclipse IDE for Java Developers และ Android SDK (Android
Software Development Kit) ใชในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน สามารถใชงานไดอยางสะดวก
ตัง้ แตการออกแบบสวนติดตอผูใ ช (User Interface) หนาตางเขียนโคด (Editor) การรัน-ดีบกั (Run – Debug)
และ การ Export ไฟล APK ที่นําไปใชในการติดตั้งบนอุปกรณแอนดรอยดได
2.1.2 JDK (Java Development Kit) ใชสําหรับการ Compile และ Run Java
2.1.3 ใชภาษา JAVA รวมกับภาษา XML ในการเขียนคําสัง่ และแสดงผลใหแอปพลิเคชัน
ทํางานได
2.1.4 ใช SQLite ในการจัดการระบบฐานขอมูล
2.2 แบบประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการทํ า งานของแอปพลิ เ คชั น บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น
เปนแบบสอบถามที่มีทั้งคําถามปลายเปดและปลายปด ซึ่งเปนขอคําถามเกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานของ
แอปพลิเคชัน ความถูกตองในการคํานวณจํานวนเงินสําหรับการบันทึกบัญชีและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จากการใชงานแอปพลิเคชันจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน
2.3 แบบสอบถามในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ความพึ ง พอใจในการใช ง านแอปพลิ เ คชั น
บัญชีครัวเรือน จากผูใชงาน เปนขอคําถามแบบใหคานํ้าหนักระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ตามแบบของ
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ลิเคอรท (Likert Type Scale) โดยแบบสอบถามความพึงพอใจไดผานการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง
จากผูเ ชีย่ วชาญ จํานวน 3 คน และผูว จิ ยั ไดนาํ แบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเ ชีย่ วชาญ
เพื่อใหแบบสอบถามความพึงพอใจมีคุณภาพสมบูรณยิ่งขึ้นกอนนําไปใชเก็บขอมูลจากผูใชงานจริง
3. การวิเคราะหขอมูล
การวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู จิ ยั ไดนาํ แบบสอบถามทีส่ มบูรณตามแบบของลิเคอรท (Likert Type Scale)
ใหคานํ้าหนักระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ขางทายมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การประเมินแอปพลิเคชัน
บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสําหรับบัญชีครัวเรือนซึ่งใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
4 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอย
1 หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

ผลการวิจัย
1. ผลการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยดสาํ หรับการบันทึก
บัญชีครัวเรือน
1.1 การวิเคราะหและออกแบบแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชี มีสวนที่เกี่ยวของ 3 สวน คือ
ผูใชแอปพลิเคชัน และสมารทโฟน แสดงดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1: การเรียกใชแอปพลิเคชันสําหรับบัญชีครัวเรือน

1.2 ภาพรวมของแอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชีครัวเรือน
การทํางานของแอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชี ผูใ ชงานสามารถติดตัง้ แอปพลิเคชันลงบน
สมารทโฟนทีใ่ ชระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด โดยโปรแกรมจะทําหนาทีจ่ ดั การขอมูลทางบัญชีเพือ่ ลดขัน้ ตอน
ในการจดบันทึกลงในเอกสาร และสามารถชวยคํานวณรายรับ–รายจาย รวมไปถึงสามารถออกรายงาน
สรุปตาง ๆ ที่ผูใชตองการไดทันที ทุกที่ ทุกเวลา โดยไมตองเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ต ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2: ภาพรวมของระบบ

1.3 การออกแบบและพัฒนาระบบ
ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันใหมีความนาสนใจ สามารถใชงานไดงาย สะดวก
และไมซับซอนจนเกินไป แสดงดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3: หนาเมนูหลักของแอปพลิเคชัน

จากภาพที่ 3 เมือ่ ผูใ ชทาํ การติดตัง้ แอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชีลงบนสมารทโฟนเรียบรอย
แลว จะพบกับหนาเมนูหลัก ซึ่งแถบดานลางสุดคือเมนูหลัก มีทั้งหมด 4 เมนู ไดแก   เมนูเพิ่ม
รายการบัญชี   เมนูตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี   เมนูสรุปบัญชี และ   เมนูคูมือการใชงาน
แอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชีกอ นเริม่ บันทึกรายการบัญชีผใู ชจะตองทําการเพิม่ ชือ่ รายการบัญชีเขาระบบ
เพือ่ ใหมรี ายการบัญชีตรงกับการใชงานจริงในชีวติ ประจําวันของผูใ ชแตละคน ซึง่ สามารถเพิม่ ชือ่ รายการบัญชี
ไดหลายรายการ และสามารถเลือกประเภทไดวา จัดอยูใ นประเภทรายรับหรือรายจาย ดังภาพที่ 4 เมือ่ ทําการ
เพิ่มชื่อรายการบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูใชจึงจะสามารถเพิ่มรายการบัญชีในแตละวันได โดยเลือกชื่อ
รายการบัญชี วันที่ และจํานวนเงิน แลวบันทึกรายรับ-จายเขาระบบ ดังภาพที่ 4 – ภาพที่ 5
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ภาพที่ 4: เพิ่มชื่อรายการบัญชี

ภาพที่ 5: เพิ่มรายการบัญชี

เมือ่ ผูใ ชงานทําการบันทึกรายการบัญชีเรียบรอยแลว และตองการเรียกดูขอ มูลทางบัญชี ผูใ ชสามารถ
คลิกเลือกทีเ่ มนูคน หา ในหนาเมนูหลัก แลวระบุชว งเวลาทีต่ อ งการทราบรายละเอียดรายการบัญชีในชวงเวลา
ดังกลาวแอปพลิเคชันจะทําการประมวลผลและแสดงรายการบัญชีผานหนาจอสมารทโฟนทันที ดังภาพที่ 6
และภาพที่ 7

ภาพที่ 6: เลือกชวงเวลาที่จะแสดงรายการบัญชี

ภาพที่ 7: แสดงรายละเอียดรายการบัญชี

หากรายการบัญชีรายใดที่ทําการบันทึกเขาระบบไมถูกตอง ผูใชงานสามารถคลิกเลือกรายการ
ทางบัญชีแลวทําการปรับปรุงรายการบัญชีใหถูกตองได ดังภาพที่ 8 และหากตองการลบรายการบัญชีให
คลิกที่รายการบัญชีคางไว ระบบจะแสดงกลองขอความเพื่อใหผูใชยืนยันการลบขอมูลบัญชี ดังภาพที่ 9

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

65

ปที่ 12 ฉบับที่ 2 เมษายน 2561- มิถุนายน 2561

ภาพที่ 8: ปรับปรุงรายการบัญชี

ภาพที่ 9: ลบรายการบัญชี

เมื่อผูใชงานทําการลบรายการบัญชีตามที่เลือกเรียบรอยแลว ผูใชงานสามารถเลือกชวงเวลาใน
การดูขอมูลสรุปบัญชี โดยระบุชวงวันที่เริ่มตนและวันที่สิ้นสุดของการบันทึกบัญชี ดังภาพที่ 10 ซึ่งระบบ
จะทําการประมวลผลและแสดงขอมูลสรุปรายการทางบัญชีใหผูใชผานหนาจอสมารทโฟนดังภาพที่ 11 และ
หากผูใชตองการดูขอมูลสรุปบัญชีในรูปแบบกราฟ ก็สามารถคลิกเลือกที่เมนูแสดงแผนภูมิ ระบบจะแสดง
ขอมูลในรูปแบบแผนภูมิวงกลม เพื่อใหสะดวกตอดูขอมูล ดังภาพที่ 12

ภาพที่ 10: เลือกชวงเวลาสรุปบัญชี ภาพที่ 11: สรุปรายการบัญชี

ภาพที่ 12: แสดงกราฟวงกลม
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2. ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด า นการทํ า งานของแอปพลิ เ คชั น บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น
จากผูเชี่ยวชาญ ทั้ง 3 คน
การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูเชี่ยวชาญ
ทั้ง 3 คน ไดผลการประเมิน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1
ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน
ഥ
܆

Â¨¨

ªµ¤³ªÄµ¦ÄoµÂ°¡¨·Á´Îµ®¦´µ¦´¹´¸

4.67

¤µ¸É»

´Ê°µ¦ÄoµÂ°¡¨·Á´¼o°µ¤®¨´µ¦´¹´¸

5.00

¤µ¸É»

ªµ¤¼o° °µ¦Á¡·É¤ºÉ°¦µ¥µ¦´¸

5.00

¤µ¸É»

ªµ¤¼o° °µ¦ÎµªÎµªÁ·

5.00

¤µ¸É»

ªµ¤¼o° °µ¦¦»¥°´¸µ¤nªÁª¨µ¸É¦³»

5.00

¤µ¸É»

ªµ¤Á®¤µ³¤Ä°°Â®oµ°µ¦Äoµ

4.00

¤µ

ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦Ão°·´¤¡´r´¼oÄo

4.67

¤µ¸É»

Â°¡¨·Á´µ¦´¹´¸¤¸¦³Ã¥rn°Äoµ

5.00

¤µ¸É»

4.80

¤µ¸É»

Ár µ¦¦³Á¤·

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

n µÁ¨¸É¥¦ª¤

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงแอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชีคือ
ใหเพิ่มการแสดงขอมูลสรุปบัญชีในรูปแบบกราฟเพื่อใหสะดวกตอการดูขอมูล
3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูใชงาน
เมือ่ แอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน พัฒนาแลวเสร็จและผานการประเมินจากผูเ ชีย่ วชาญเรียบรอย
แลว ดังนั้นจึงนําแอปพลิเคชันมาทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
จํานวน 50 คน และเก็บรวบรวมความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันไดผลการตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2
ผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใชงานแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูใชงาน
ഥ
܆

SD.

Â¨¨

ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦Äo µ ¦¼Â Â¨³¸ °´ª°´¬¦

4.02

0.59

¤µ

ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦Äo µ ¦¼Â Â¨³¸ °´¨´¬r

4.70

0.46¤µ¸É » 

ªµ¤Á®¤µ³¤Äµ¦Ão°·´¤¡´r´¼oÄo

4.64

0.56

¤µ¸É»

ªµ¤Á®¤µ³¤Ä°°Â®oµ°µ¦Äoµ

4.06

0.55

¤µ¸É»

µ¦Îµª o°¤¼¨¤¸ªµ¤¼o° ¦°¨»¤Â¨³´Á

4.64

0.53

¤µ¸É»

ªµ¤³ªÄµ¦ÄoµÂ°¡¨·Á´Îµ®¦´µ¦´¹´¸

4.70

0.51

¤µ¸É»

µ¦Â¨ µ¦Á oµ¹Åo°¥nµ¦ªÁ¦ÈªÂ¨³¤¸¦³··£µ¡

4.80

0.40

¤µ¸É»

¤¸ªµ¤ª¥µ¤ °Â°¡¨·Á´Îµ®¦´µ¦´¹´¸

4.68

0.55

¤µ¸É»

Â°¡¨·Á´µ¦´¹´¸¤¸¦³Ã¥r¦´ªµ¤o°µ¦ °¼oÄoµ

4.84

0.37

¤µ¸É»

ªµ¤¡¹¡°ÄÃ¥¦ª¤ °µ¦ÄoµÂ°¡¨·Á´Îµ®¦´µ¦´¹´¸

4.76

0.43

¤µ¸É»

4.58

0.50

¤µ¸É»

Ár µ¦¦³Á¤·

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

n µÁ¨¸É¥¦ª¤

อภิปรายผลการวิจัย
การพัฒนาแอปพลิเคชันตองคํานึงถึงการออกแบบฟงกชันการใชงานใหใชงานงายที่สุด แสดงผล
ไดรวดเร็ว รูปแบบนําเสนอนาสนใจ และสามารถเก็บขอมูลทีจ่ าํ เปนไดครบถวน จากการประเมินประสิทธิภาพ
การทํางานและการประมวลผลของแอปพลิเคชัน พบวาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนมีประสิทธิภาพเฉลี่ย
อยูใ นระดับมากทีส่ ดุ (  = 4.80) ซึง่ ในดานความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอการใชงานอยู ผูเ ชีย่ วชาญ
ประเมินใหอยูในระดับมากเพียงดานเดียว และเมื่อนําแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนใหผูใชไดทดลองใชงาน
พบวาผูใ ชมคี วามพึงพอใจโดยรวมของการใชงานแอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชี อยูใ นระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ดังนั้นเครื่องมือในการบันทึกบัญชีก็มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหประชาชนหันมาบันทึกรายการ
บัญชีกันมากขึ้น เนื่องจากประชาชนสวนใหญมักจะไมใหความสําคัญกับการบันทึกบัญชีรายรับ-จายใน
ชีวิตประจําวันโดยใหเหตุผลในการไมบันทึกบัญชีไวคือไมเขาใจการทําบัญชี การทําบัญชีเปนเรื่องที่ยุงยาก
ไมมีเวลา ซึ่งจากผลการวิจัยของ Sangsawang & Jaensirisak (2015) ระบุวาสาเหตุที่ประชาชนไมจัดทํา
บัญชีครัวเรือนเนือ่ งจากไมมเี วลาในการจัดทํา และผลการวิจยั ของ Sungmeak (2016) พบวา ระดับการศึกษา
และรายไดรวมของครัวเรือนเฉลีย่ ตอเดือนไมสง ผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเกาะยาวใหญ
จังหวัดพังงา ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีขึ้นเพื่อตอบสนองการใชงานในปจจุบัน
ดวยเทคโนโลยีทพี่ ฒ
ั นาอยางตอเนือ่ งและไดมกี ารจัดเก็บขอมูลการใชงานเพือ่ นํามาจัดทําวิจยั เพือ่ ใหทราบวา
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แอปพลิเคชันมีสว นชวยใหประชาชนทัว่ ไปหันกลับมาบันทึกบัญชีรบั -จายอีกครัง้ โดยชวยในการบริหารจัดการ
รายไดและคาใชจายใหสมดุลกัน ทําใหทราบไดวาคาใชจายที่จายไปสวนใดบางที่ไมมีความจําเปน
เดือนตอไปสามารถตัดคาใชจายสวนนี้ทิ้งไดหรือไม เพื่อเพิ่มเงินคงเหลือใหมากที่สุดและนําไปเปนเงิน
เก็บออมตอไปได ดังนั้นผลการพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนที่ผานการทดลองใชงานจากผูใช
จํานวน 50 คน ทําใหทราบวาสิ่งที่ผูใชพึงพอใจมากที่สุดคือแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีมีประโยชนตรงกับ
ความตองการของผูใชงาน และการแสดงผล การเขาถึงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองลงมา
แตในสวนของความเหมาะสมในการใชขนาด รูปแบบ และสีของตัวอักษร ผูใ ชมคี วามตองการใหมกี ารปรับปรุง
ใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งจากการประเมินของผูใชงานทําใหทราบวาเครื่องมือ
มี ส  ว นสํ า คั ญ ในบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น ความสวยงาม เป น สิ่ ง ดึ ง ดู ด ให ผู  ใ ช หั น มาบั น ทึ ก บั ญ ชี รั บ -จ า ยอี ก ครั้ ง
โดยใชเครื่องมืออยางสมารทโฟน และสะดวกในการใชงานจะบันทึกบัญชีเมื่อไหรก็ได เนื่องจากผูใช
ใชงานสมารทโฟนอยูเปนประจําทุกวัน สามารถบันทึกไดทันทีที่ผูใชมีการใชจาย จึงทําใหเปนที่ตองการของ
ผูใชตอไปและผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญไดประเมินใหแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีมีประสิทธิภาพ
การใชงานมากที่สุด

สรุป
การออกแบบและพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นบนระบบปฏิ บั ติ ก ารแอนดรอยด เ ป น
การออกแบบใหมกี ารบันทึกรายรับ – รายจาย แยกประเภทรายจาย แสดงผลสรุปยอดเงินโดยแบงเปนรายรับ
– รายจายตามชวงเวลาทีเ่ ลือกไดทงั้ รูปแบบขอมูลและรูปแบบแผนภูมริ วมทัง้ การออกแบบหนาจอการทํางาน
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานใหสามารถใชงานระบบไดงายที่สุด โดยใชโปรแกรม Eclipse IDE
for Java Developers และใชภาษา JAVA รวมกับภาษา XML ในการเขียนคําสัง่ และแสดงผลใหแอปพลิเคชัน
ทํางานได และใช SQLite ในการจัดการฐานขอมูลเมือ่ พัฒนาแอปพลิเคชันพรอมใชงาน ผูว จิ ยั จึงใหผเู ชีย่ วชาญ
ทางดานบัญชีการเงิน จํานวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชัน ผลการประเมินพบวา
แอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.80) และมีเสนอแนะ
ใหเพิ่มการแสดงขอมูลสรุปบัญชีในรูปแบบกราฟเพื่อใหสะดวกตอการดูขอมูล ผูวิจัยปรับปรุงแอปพลิเคชัน
ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวจึงนําแอปพลิเคชันใหผูใชทดลองใชงานจริง จํานวน 50 คน และให
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา ผูใ ชมคี วามพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
(  = 4.58) อยางไรก็ตามแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนสําหรับการใชงาน ผูใ ชจะตองมีสมารทโฟนระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยดและตองบันทึกบัญชีรายรับ – รายจาย เพือ่ ใหทราบวาในแตละเดือนตนเองมีรายรับ – รายจายอะไร
บ า ง มี ร ายจ า ยใดบ า งที่ ไ ม มี ค วามจํ า เป น ต อ งจ า ยเดื อ นในถั ด ไป สามารถลดรายจ า ยลงได เ ท า ไหร
และจะเหลือเงินเก็บเทาไหร ซึง่ ทําใหผใู ชสามารถควบคุมการใชจา ยของตนเองได สามารถอยูอ ยางพอเพียงได
ใชชีวิตอยางมีความสุข และจะสงผลใหในครอบครัวมีเงินใชจายไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
แตแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนยังคงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการตอยอดการพัฒนาใหแอปพลิเคชัน
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มีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยดตองมี
การเพิ่มความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล ดังนั้นจึงควรกําหนดใหมีการใสรหัสผานกอนการเขาใชงาน
แอปพลิเคชันดังกลาว ควรปรับเปลีย่ นรูปแบบตัวอักษรใหดนู า สนใจยิง่ ขึน้ และควรพัฒนาตอใหสามารถรองรับ
การใชงานของสมารทโฟนระบบปฏิบตั กิ ารไอโอเอส (iOS) เพือ่ ใหครอบคลุมการใชงานสมารโฟนของประชาชน
ตอไป
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