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บทคัดยอ
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน 2) ศึกษา

ประสทิธภิาพของแอปพลเิคชนับญัชคีรวัเรอืน  3) ศกึษาความพงึพอใจการใชงานแอปพลเิคชันบญัชคีรัวเรือน 

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          

ฐานขอมลูเมือ่พฒันาแอปพลเิคชนัการบนัทกึบญัชพีรอมตดิต้ังบนระบบปฏบิตักิารแอนดรอยด และเกบ็ขอมูล

การใชงานโดยใชแบบประเมินและแบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา ผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชีการเงิน                    



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 2  เมษายน 2561- มิถุนายน 256158

ประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันอยูในระดับมากที่สุด และผลความพึงพอใจการใชงานของผูใชอยู                 

ในระดับมากท่ีสุด 

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
 การดาํเนนิชวีติในปจจบุนัเงนิมสีวนเกีย่วของกบักจิกรรมประจาํวนัแทบทัง้ส้ิน เชน เมือ่เปดใชนํา้ ไฟฟา

ถึงสิ้นเดือนตองชําระคานํ้า คาไฟฟาเมื่อรับประทานอาหารก็ตองจายคาอาหารเพ่ือการดํารงชีวิต และ                            

เมื่อมีรายจายตองมีการประกอบอาชีพเพื่อรับคาตอบแทนนับเปนรายไดหรือรายรับ จะเห็นไดวามีทั้งรายรับ

และรายจายเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ดังนั้นจึงตองมีการจดบันทึกหรือที่เรียกวา “การทําบัญชีรายรับ-รายจาย” 

เพื่อใหสามารถบริหารจัดการรายรับ - รายจายใหมีความสมดุลหรือเพียงพอในการใชจายโดยสามารถมี                     

เหลือเก็บไวใชในยามฉุกเฉินได แตเนื่องดวยในการใชชีวิตปจจุบันมีความรีบเรง ผูคนโดยท่ัวไปจึงไมนิยม                  

ในการทําบัญชรีายรับ-รายจายท่ีตองมีขัน้ตอนการจัดทําทียุ่งยาก ทัง้การจดบันทกึรายการ การคนหารายการ

ที่เคยบันทึกไว หรือการทําสรุปบัญชีรายรับ-รายจายในแตละเดือน ทําใหเกิดปญหาดานการเงินตามมา                      

เชน ขาดสภาพคลองทางการเงิน ใชจายเงินเกินตัว ไมมีเงินเหลือเก็บไวใชยามฉุกเฉิน เปนตน   การทําบัญชี

รายรบั-รายจายในรปูแบบเดมิ เริม่จากการจดบนัทกึรายละเอยีดขอมลูรายรบั-รายจาย โดยเรยีงลาํดบัรายการ
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ตามวันที่เกิดรายการนั้นๆ แยกประเภทเปนรายรับ และรายจาย ลงในสมุดบัญชี และเมื่อตองการรายงาน                     

สรุปตางๆ ผูทําบัญชีจําเปนจะตองคํานวณขอมูลตางๆ จากท่ีบันทึกไวกอนหนา ไมสามารถนํามาใชงานได                    

ในทันที กระบวนการในทุกขั้นตอนลวนแตตองใชเวลาในการจัดทําและคํานวณ หากเกิดขอผิดพลาด                                

ในการบันทึกขอมูลสวนใดสวนหนึ่ง รายงานสรุปที่ไดก็จะมีความคลาดเคลื่อน ซึ่งตองกลับไปแกไขขอมูล                    

ที่จดบันทึกไวกอนหนาในทุกๆ จุดที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน จึงกลับมาคํานวณรายงานสรุปใหมทั้งหมด                            

ทําใหเสียเวลาในการทําบัญชียิ่งขึ้น และสาเหตุที่ทําใหประชาชนสวนใหญไมจัดทําบัญชีครัวเรือนเนื่องจาก

ไมมีเวลาในการจัดทําบัญชี Sangsawang & Jaensirisak (2015) และมีปญหาอุปสรรคของกระบวนการ

บันทึกบัญชีครัวเรือนคือไมมีความสมํ่าเสมอ และขาดแรงจูงใจในการจดบันทึกไมมีความเขาใจในการ                          

จดบันทึกบัญชีครัวเรือนอยางถูกตอง (Chaipinchana, 2014)

 ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีเขามาเปนเคร่ืองมือชวยอํานวยความสะดวก ทั้งทางดานการติดตอ

สื่อสาร การจัดสงขอมูลออนไลน การจัดเก็บขอมูล เปนตน  สมารทโฟน (Smart Phone) เปนเครื่องมือหนึ่ง

ทางดานเทคโนโลยีทีม่คีวามสามารถมิใชเพียงใชในการติดตอส่ือสารเพยีงอยางเดียว เหมือนเชนโทรศัพทมอืถอื

ในอดตี  แตยงัสามารถตดิต้ังโปรแกรมประยกุตทีใ่ชในการจดัการงานตางๆ ไดอยางหลากหลาย ดวยเทคโนโลยี 

คณุลกัษณะ และคณุสมบตัขิองสมารทโฟนทีส่ะดวกในการใชงาน พกพาสะดวก การออกแบบสวยงามทาํให

สมารทโฟนเปนที่นิยมในการใชงานเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง ดังนั้นการนําเทคโนโลยีสมารทโฟน                    

มาชวยแกปญหาในการทาํบัญชรีายรับ-รายจาย โดยการพฒันาโปรแกรมประยกุตมาชวยจดัการในการจดัเกบ็

ขอมูล สามารถดึงขอมูลนั้นมาใชงานไดตลอดเวลา และยังสามารถทําบัญชีรายรับ-รายจายไดทุกที่ทุกเวลา

เพียงแคมีสมารทโฟน โดยผูใชไมจําเปนตองมีความรูในเชิงลึกทางดานบัญชีการเงินก็สามารถใชงานไดงาย 

 จากปญหาการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย จึงมีการพัฒนาแอนดรอยดแอปพลิเคชัน (Android                     

Applications) เพื่อมาชวยอํานวยความสะดวกในการทําบัญชีรายรับ-รายจายใหมีความสะดวก และ                           

รวดเรว็มากยิง่ขึน้ สามารถบนัทกึรายการรายรบั-รายจาย หรอืเรยีกดขูอมลูทีบ่นัทกึไวกอนหนา รวมทัง้สามารถ

เรียกดูเปนรายงานสรุปรายรับ-รายจายในแตละชวงเวลาที่ตองการ โดยใชเพียงสมารทโฟนเครื่องเดียว                                 

ผูใชงานไมจาํเปนตองมคีวามรูในการทาํบญัชมีากอน กส็ามารถใชงานโปรแกรมประยกุตนีไ้ด และยงัสามารถ

ลดข้ันตอนการทําบัญชีรายรับ-รายจายบันทึกขอมูลไดสะดวกย่ิงข้ึน เนื่องจากสามารถใชงานไดทุกที่ทุกเวลา

วัตถุประสงค
 1. เพื่อออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน

 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน
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ทบทวนวรรณกรรม
 Sungmeak (2016, 26-35) ไดทําการวิจัยเร่ืองการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชน

เกาะยาวใหญจังหวัดพังงาเพื่อศึกษาการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเกาะยาวใหญ                           

จงัหวดัพงังาและเพือ่เปรยีบเทยีบการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนของประชาชนในชมุชนเกาะยาวใหญ  จงัหวดัพงังา 

จาํแนกตามขอมลูสวนบคุคล โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมลูจากกลุมตวัอยางจาํนวน 136 ครวัเรือน 

ผลการวิจัยพบวา  ระดับการศึกษาและรายไดรวมของครัวเรือนเฉล่ียตอเดือนไมสงผลตอการจัดทําบัญชี                     

ครัวเรือนของประชาชนในชุมชนเกาะยาวใหญ จังหวัดพังงา

 Sangsawang & Jaensirisak (2015, 489-592) จัดทําวิจัยเร่ืองความสัมฤทธิผลของการบริการ

วิชาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการทําบัญชีรับ-จาย บานนาเรืองนอย ตําบลนาเรือง อําเภอนาเยีย                             

จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนและการปฏิบัติ                

ในการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสาเหตุที่ไมจัดทําบัญชีรับ-จาย 

เพือ่ศกึษาปจจยัทีม่ผีลตอการตัดสนิใจจัดทาํบญัชรีบั-จาย จาํแนกตามปจจยับคุคล และเพือ่ประเมินผลสมัฤทธ์ิ

ของโครงการบริการวิชาการโดยใชการสัมภาษณเชิงลึก การสนทนากลุม และแบบสอบถามในการรวบรวม

ขอมูล จากกลุมตัวอยางจํานวน 95 ครัวเรือน ผลการวิจัยพบวา 1) การรับรูเกี่ยวกับการทําบัญชีสวนใหญ                    

มาจากผูนําชุมชน และสาเหตุที่ไมจัดทําบัญชีรับ-จาย เนื่องจากไมมีเวลาในการจัดทํา 2) ปจจัยที่มีผลตอ                 

การตัดสินใจจัดทําบัญชีรับ-จาย คือ ความแตกตางดานรายไดเฉล่ียตอเดือนและระดับการศึกษา                                     

3) ชุมชนเช่ือวาการทําบัญชีครัวเรือนเปนเคร่ืองมือที่นําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของคนในครอบครัว                  

ในเรื่องการใชจายในสิ่งที่ไมจําเปน

 Viriyapunt & Khampukka (2017, 25-36) จดัทาํวจิยัเร่ืองอทิธิพลของความสอดคลอง และนวตักรรม

สวนบุคคลท่ีมตีอความต้ังใจในการชําระเงินผานสมารทโฟนมีกลุมตวัอยางคือ  ผูทีไ่มเคยชําระเงินผานสมารทโฟน 

จาํนวน 446 คน ผลการวจิยัพบวา  ความสอดคลองและนวตักรรมสวนบุคคล มผีลตอความตัง้ใจในการชาํระเงนิ

ผานสมารทโฟนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และสามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของความต้ังใจ

ในการชําระเงินผานสมารทโฟนไดรอยละ 40.6  

 Patyenjai & Aektachawut  (2016, 270-276) เปนการวิจยัเพ่ือพฒันาแอปพลิเคชันสาํหรบัโทรศัพท

มือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพื่อการควบคุมเครื่องใชไฟฟาภายในบานจากระยะไกล โดยพัฒนาผาน 

Ionic Framework ผลการวิจยัพบวา  แอปพลเิคชนัสามารถสงคาไฟฟาไดถกูตองและรวดเร็ว สวนเคร่ืองควบคุม

เครื่องใชไฟฟาสามารถจัดการและควบคุมเครื่องใชไฟฟาได และสามารถแสดงผลไดถูกตองทุกสภาวะการณ 

 Dachruksa & Chomphukam (2017, 1-6) เปนการพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีรายรับ-รายจาย                                               

บนระบบปฏิบัติกรแอนดรอยด เพ่ือประเมินคุณภาพและสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอแอปพลิเคชันจาก                   

กลุมตวัอยาง จาํนวน 30 คน ผลการศกึษาพบวา  ผลการประเมินคณุภาพของแอปพลิเคชนัโดยรวมอยูในระดบัมาก 

และความพึงพอใจผูใชที่มีตอแอปพลิเคชันโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
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 จากงานวิจัยขางตนจะเห็นไดวาระดับการศึกษาไมสงผลตอการจัดทําบัญชี เหตุผลท่ีไมจัดทําบัญชี

เนื่องจากไมมีเวลาในการจัดทํา และการทําบัญชีทําใหมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเร่ืองการใชจาย                              

สิ่งที่ไมจําเปน ในสวนการพัฒนาแอปพลิเคชันสําหรับโทรศัพทมือถือระบบปฏิบัติการแอนดรอยดมีการสง                 

คาไฟฟาไดถูกตองและรวดเร็ว ดังนั้นหากตองการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสําหรับ

บญัชีครวัเรือนจะตองพัฒนาใหมคีวามสามารถบันทึกบัญชีไดงายโดยไมตองมีความรูดานการทําบญัชีมากอน 

ประหยัดเวลาในการบันทึกบัญชี ประมวลผลการบันทึกบัญชีไดถูกตอง และสามารถทําใหผูใชที่มีพฤติกรรม

ใชจายสิ่งที่ไมจําเปนเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายได

วิธีการวิจัย
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

  ประชากรไดแกประชาชนในเขตพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช และการกาํหนดกลุมตวัอยางสําหรบั

การวิจัยในคร้ังนี้เปนกลุมตัวอยางในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง อําเภอพรหมคีรี อําเภอลานสกา อําเภอปากพนัง 

และอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 50 คน  โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจงเฉพาะ                             

ผูใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด และผูเชี่ยวชาญทางดานบัญชีการเงิน จํานวน 3 คนเปน                                

ผูมีประสบการณทํางานดานบัญชีการเงินอยางนอย 3 ป

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  2.1 โปรแกรมท่ีใชในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารทโฟนระบบปฏิบัติการ

แอนดรอยดมีดงันี้

   2.1.1 โปรแกรม Eclipse IDE for Java Developers และ Android SDK (Android                        

Software Development Kit) ใชในการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน สามารถใชงานไดอยางสะดวก                    

ตัง้แตการออกแบบสวนติดตอผูใช  (User Interface)  หนาตางเขียนโคด (Editor) การรัน-ดบีกั  (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 ในการเขียนคําสัง่และแสดงผลใหแอปพลิเคชัน

ทํางานได

   2.1.4  ใช SQLite ในการจัดการระบบฐานขอมูล

  2.2 แบบประเมินประสิทธิภาพด านการทํางานของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเ รือน                                            

เปนแบบสอบถามท่ีมีทั้งคําถามปลายเปดและปลายปด ซึ่งเปนขอคําถามเก่ียวกับข้ันตอนการทํางานของ                  

แอปพลิเคชัน ความถูกตองในการคํานวณจํานวนเงินสําหรับการบันทึกบัญชีและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม                        

จากการใชงานแอปพลิเคชันจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน

  2.3 แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชัน                       

บัญชีครัวเรือน จากผูใชงาน เปนขอคําถามแบบใหคานํ้าหนักระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ตามแบบของ                       
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ลิเคอรท (Likert Type Scale) โดยแบบสอบถามความพึงพอใจไดผานการตรวจสอบคุณภาพความเที่ยงตรง

จากผูเชีย่วชาญ จาํนวน 3 คน และผูวจิยัไดนาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชีย่วชาญ

เพื่อใหแบบสอบถามความพึงพอใจมีคุณภาพสมบูรณยิ่งข้ึนกอนนําไปใชเก็บขอมูลจากผูใชงานจริง

 3. การวิเคราะหขอมูล

  การวิจยัในคร้ังนีผู้วจิยัไดนาํแบบสอบถามท่ีสมบรูณตามแบบของลิเคอรท (Likert Type Scale) 

ใหคานํ้าหนักระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ขางทายมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การประเมินแอปพลิเคชัน                    

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดสําหรับบัญชีครัวเรือนซ่ึงใชสถิติ คือ คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และ                                

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

  5 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสดุ

  4 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก

  3 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง

  2 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอย

  1 หมายถึง  ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

ผลการวิจัย  
 1. ผลการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชนับนระบบปฏิบตักิารแอนดรอยดสาํหรบัการบันทกึ               

บัญชีครัวเรือน

  1.1 การวิเคราะหและออกแบบแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชี มีสวนที่เกี่ยวของ 3 สวน คือ 

ผูใชแอปพลิเคชัน และสมารทโฟน แสดงดังภาพท่ี 1

ภาพที่ 1: การเรียกใชแอปพลิเคชันสําหรับบัญชีครัวเรือน

  1.2 ภาพรวมของแอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชีครัวเรือน

   การทาํงานของแอปพลเิคชนัสาํหรับการบนัทกึบญัช ีผูใชงานสามารถตดิต้ังแอปพลเิคชันลงบน

สมารทโฟนทีใ่ชระบบปฏิบตักิารแอนดรอยด โดยโปรแกรมจะทาํหนาทีจ่ดัการขอมูลทางบญัชีเพ่ือลดข้ันตอน

ในการจดบันทึกลงในเอกสาร และสามารถชวยคํานวณรายรับ–รายจาย รวมไปถึงสามารถออกรายงาน                     

สรุปตาง ๆ ที่ผูใชตองการไดทันที ทุกที่ ทุกเวลา โดยไมตองเช่ือมตอระบบอินเทอรเน็ต ดังภาพที่  2
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ภาพที่ 2: ภาพรวมของระบบ

 1.3 การออกแบบและพัฒนาระบบ

  ผูวิจัยไดออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันใหมีความนาสนใจ สามารถใชงานไดงาย สะดวก

และไมซับซอนจนเกินไป แสดงดังภาพท่ี 3

ภาพที่ 3: หนาเมนูหลักของแอปพลิเคชัน

 

  จากภาพที ่3 เมือ่ผูใชทาํการตดิต้ังแอปพลเิคชนัสําหรับการบนัทกึบัญชีลงบนสมารทโฟนเรยีบรอย

แลว จะพบกับหนาเมนูหลัก ซึ่งแถบดานลางสุดคือเมนูหลัก มีทั้งหมด 4 เมนู ไดแก   เมนูเพ่ิม
รายการบัญชี   เมนูตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี    เมนูสรุปบัญชี และ   เมนูคูมือการใชงาน
แอปพลิเคชันสาํหรับการบันทึกบญัชกีอนเร่ิมบนัทึกรายการบัญชผีูใชจะตองทําการเพ่ิมช่ือรายการบัญชเีขาระบบ 

เพ่ือใหมรีายการบญัชีตรงกับการใชงานจรงิในชวีติประจาํวนัของผูใชแตละคน ซึง่สามารถเพิม่ชือ่รายการบัญชี

ไดหลายรายการ และสามารถเลือกประเภทไดวาจัดอยูในประเภทรายรับหรือรายจาย ดงัภาพท่ี 4 เมือ่ทาํการ

เพ่ิมชื่อรายการบัญชีเสร็จเรียบรอยแลว ผูใชจึงจะสามารถเพิ่มรายการบัญชีในแตละวันได โดยเลือกช่ือ

รายการบัญชี วันที่ และจํานวนเงิน แลวบันทึกรายรับ-จายเขาระบบ ดังภาพที่  4 – ภาพท่ี 5
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                        ภาพที่ 4: เพิ่มช่ือรายการบัญชี              ภาพที่ 5: เพิ่มรายการบัญชี

 เมือ่ผูใชงานทาํการบนัทกึรายการบญัชเีรยีบรอยแลว และตองการเรยีกดขูอมูลทางบญัชี ผูใชสามารถ

คลกิเลอืกทีเ่มนคูนหา ในหนาเมนหูลกั แลวระบชุวงเวลาทีต่องการทราบรายละเอยีดรายการบญัชใีนชวงเวลา

ดังกลาวแอปพลิเคชันจะทําการประมวลผลและแสดงรายการบัญชีผานหนาจอสมารทโฟนทันที ดังภาพที่ 6 

และภาพที่ 7

        ภาพท่ี 6: เลือกชวงเวลาที่จะแสดงรายการบัญชี ภาพที่ 7: แสดงรายละเอียดรายการบัญชี

 

 หากรายการบัญชีรายใดที่ทําการบันทึกเขาระบบไมถูกตอง ผูใชงานสามารถคลิกเลือกรายการ                     

ทางบัญชีแลวทําการปรับปรุงรายการบัญชีใหถูกตองได ดังภาพที่ 8 และหากตองการลบรายการบัญชีให         

คลิกที่รายการบัญชีคางไว ระบบจะแสดงกลองขอความเพ่ือใหผูใชยืนยันการลบขอมูลบัญชี ดังภาพที่ 9
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       ภาพที่ 8: ปรับปรุงรายการบัญชี            ภาพที่ 9: ลบรายการบัญชี

 เมื่อผูใชงานทําการลบรายการบัญชีตามที่เลือกเรียบรอยแลว ผูใชงานสามารถเลือกชวงเวลาใน                

การดูขอมูลสรุปบัญชี โดยระบุชวงวันท่ีเริ่มตนและวันท่ีสิ้นสุดของการบันทึกบัญชี ดังภาพท่ี 10 ซ่ึงระบบ                    

จะทําการประมวลผลและแสดงขอมูลสรุปรายการทางบัญชีใหผูใชผานหนาจอสมารทโฟนดังภาพที่ 11 และ

หากผูใชตองการดูขอมูลสรุปบัญชีในรูปแบบกราฟ ก็สามารถคลิกเลือกที่เมนูแสดงแผนภูมิ ระบบจะแสดง

ขอมูลในรูปแบบแผนภูมิวงกลม เพื่อใหสะดวกตอดูขอมูล ดังภาพที่ 12

ภาพท่ี 10: เลือกชวงเวลาสรุปบัญชี    ภาพที่ 11: สรุปรายการบัญชี         ภาพที่ 12: แสดงกราฟวงกลม
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 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือน                               

จากผูเช่ียวชาญ ทั้ง 3 คน

  การประเมินประสิทธิภาพดานการทํางานของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูเช่ียวชาญ                     

ทั้ง 3 คน ไดผลการประเมิน ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1

ผลการประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน

  

1.  4.67  

2.  5.00  

3.  5.00  

4.  5.00  

5.  5.00  

6.  4.00  

7.  4.67  

8.  5.00  

4.80  

  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากผูเชี่ยวชาญในการปรับปรุงแอปพลิเคชันสําหรับการบันทึกบัญชีคือ                 

ใหเพิ่มการแสดงขอมูลสรุปบัญชีในรูปแบบกราฟเพ่ือใหสะดวกตอการดูขอมูล 

 3. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูใชงาน

  เมือ่แอปพลเิคชนับญัชคีรวัเรอืน พฒันาแลวเสรจ็และผานการประเมินจากผูเชีย่วชาญเรียบรอย

แลว ดังนั้นจึงนําแอปพลิเคชันมาทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่ใชสมารทโฟนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 

จาํนวน 50 คน และเก็บรวบรวมความพึงพอใจการใชงานแอปพลิเคชนัไดผลการตอบแบบสอบถาม ดงัตารางท่ี 2
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ตารางท่ี 2

ผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใชงานแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนจากผูใชงาน

  SD. 

1.    4.02 0.59  

2.    4.70 0.46  

3.  4.64 0.56  

4.  4.06 0.55  

5.   4.64 0.53  

6.  4.70 0.51  

7.   4.80 0.40  

8.  4.68 0.55  

9.  4.84 0.37  

10.  4.76 0.43  

4.58 0.50  

อภิปรายผลการวิจัย
 การพัฒนาแอปพลิเคชันตองคํานึงถึงการออกแบบฟงกชันการใชงานใหใชงานงายที่สุด แสดงผล                

ไดรวดเร็ว รปูแบบนําเสนอนาสนใจ และสามารถเก็บขอมลูทีจ่าํเปนไดครบถวน จากการประเมินประสิทธิภาพ

การทํางานและการประมวลผลของแอปพลิเคชัน พบวาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนมีประสิทธิภาพเฉล่ีย                    

อยูในระดับมากท่ีสดุ (   = 4.80) ซึง่ในดานความเหมาะสมในการออกแบบหนาจอการใชงานอยู   ผูเช่ียวชาญ

ประเมินใหอยูในระดับมากเพียงดานเดียว และเมื่อนําแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนใหผูใชไดทดลองใชงาน                  

พบวาผูใชมคีวามพงึพอใจโดยรวมของการใชงานแอปพลเิคชันสาํหรบัการบนัทกึบญัช ีอยูในระดบัความพึงพอใจ

มากที่สุด ดังนั้นเครื่องมือในการบันทึกบัญชีก็มีสวนสําคัญในการสงเสริมใหประชาชนหันมาบันทึกรายการ

บัญชีกันมากขึ้น เนื่องจากประชาชนสวนใหญมักจะไมใหความสําคัญกับการบันทึกบัญชีรายรับ-จายใน                      

ชีวิตประจําวันโดยใหเหตุผลในการไมบันทึกบัญชีไวคือไมเขาใจการทําบัญชี การทําบัญชีเปนเร่ืองท่ียุงยาก                           

ไมมีเวลา ซึ่งจากผลการวิจัยของ Sangsawang & Jaensirisak (2015) ระบุวาสาเหตุที่ประชาชนไมจัดทํา

บญัชคีรวัเรือนเน่ืองจากไมมเีวลาในการจัดทาํ และผลการวิจยัของ Sungmeak (2016) พบวา ระดับการศึกษา

และรายไดรวมของครวัเรอืนเฉลีย่ตอเดอืนไมสงผลตอการจดัทาํบญัชคีรัวเรอืนของประชาชนในชมุชนเกาะยาวใหญ 

จังหวัดพังงา ดังนั้นผูวิจัยจึงพัฒนาแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีขึ้นเพ่ือตอบสนองการใชงานในปจจุบัน                        

ดวยเทคโนโลยีทีพ่ฒันาอยางตอเน่ืองและไดมกีารจัดเก็บขอมลูการใชงานเพ่ือนาํมาจัดทาํวิจยัเพ่ือใหทราบวา
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แอปพลเิคชนัมสีวนชวยใหประชาชนทัว่ไปหนักลบัมาบนัทกึบญัชรีบั-จายอกีครัง้ โดยชวยในการบรหิารจดัการ

รายไดและคาใชจายใหสมดุลกัน ทําใหทราบไดวาคาใชจายที่จายไปสวนใดบางที่ไมมีความจําเปน                              

เดือนตอไปสามารถตัดคาใชจายสวนน้ีทิ้งไดหรือไม เพื่อเพิ่มเงินคงเหลือใหมากท่ีสุดและนําไปเปนเงิน                          

เก็บออมตอไปได  ดังนั้นผลการพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนที่ผานการทดลองใชงานจากผูใช                         

จํานวน 50 คน ทําใหทราบวาสิ่งที่ผูใชพึงพอใจมากที่สุดคือแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีมีประโยชนตรงกับ

ความตองการของผูใชงาน และการแสดงผล การเขาถึงไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพรองลงมา                              

แตในสวนของความเหมาะสมในการใชขนาด รปูแบบ และสีของตวัอักษร  ผูใชมคีวามตองการใหมกีารปรับปรงุ

ใหมีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งจากการประเมินของผูใชงานทําใหทราบวาเครื่องมือ                        

มีสวนสําคัญในบัญชีครัวเรือน ความสวยงาม เปนสิ่งดึงดูดใหผู ใชหันมาบันทึกบัญชีรับ-จายอีกครั้ง                                 

โดยใชเครื่องมืออยางสมารทโฟน และสะดวกในการใชงานจะบันทึกบัญชีเมื่อไหรก็ได เนื่องจากผูใช                                

ใชงานสมารทโฟนอยูเปนประจําทุกวัน สามารถบันทึกไดทันทีที่ผูใชมีการใชจาย จึงทําใหเปนที่ตองการของ                

ผูใชตอไปและผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญไดประเมินใหแอปพลิเคชันการบันทึกบัญชีมีประสิทธิภาพ                 

การใชงานมากที่สุด

สรุป
 การออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเปน                                  

การออกแบบใหมกีารบนัทกึรายรบั – รายจาย แยกประเภทรายจาย แสดงผลสรปุยอดเงนิโดยแบงเปนรายรบั 

– รายจายตามชวงเวลาทีเ่ลอืกไดทัง้รปูแบบขอมลูและรูปแบบแผนภมูริวมทัง้การออกแบบหนาจอการทาํงาน

ใหเหมาะสมและสอดคลองกับการใชงานใหสามารถใชงานระบบไดงายที่สุด โดยใชโปรแกรม Eclipse IDE 

for Java Developers และใชภาษา JAVA รวมกบัภาษา XML ในการเขียนคําสัง่และแสดงผลใหแอปพลิเคชัน

ทาํงานได และใช  SQLite ในการจดัการฐานขอมลูเมือ่พฒันาแอปพลิเคชันพรอมใชงาน ผูวจิยัจึงใหผูเช่ียวชาญ

ทางดานบัญชีการเงิน จํานวน 3 คน ประเมินประสิทธิภาพการทํางานของแอปพลิเคชัน ผลการประเมินพบวา

แอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนมีประสิทธิภาพเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด (    = 4.80) และมีเสนอแนะ                                   

ใหเพิ่มการแสดงขอมูลสรุปบัญชีในรูปแบบกราฟเพ่ือใหสะดวกตอการดูขอมูล ผูวิจัยปรับปรุงแอปพลิเคชัน

ตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญแลวจึงนําแอปพลิเคชันใหผูใชทดลองใชงานจริง จํานวน  50 คน และให       

ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ พบวา ผูใชมคีวามพึงพอใจในการใชงานแอปพลิเคชันอยูในระดับมากท่ีสดุ                     

(   = 4.58)  อยางไรกต็ามแอปพลิเคชนับญัชคีรวัเรอืนสาํหรบัการใชงาน ผูใชจะตองมีสมารทโฟนระบบปฏิบตักิาร

แอนดรอยดและตองบนัทกึบัญชรีายรับ – รายจาย เพ่ือใหทราบวาในแตละเดอืนตนเองมีรายรบั – รายจายอะไร

บาง มีรายจายใดบางที่ไมมีความจําเปนตองจายเดือนในถัดไป สามารถลดรายจายลงไดเทาไหร                          

และจะเหลอืเงนิเกบ็เทาไหร ซึง่ทาํใหผูใชสามารถควบคมุการใชจายของตนเองได สามารถอยูอยางพอเพยีงได 

ใชชีวิตอยางมีความสุข และจะสงผลใหในครอบครัวมีเงินใชจายไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ                        

แตแอปพลิเคชันบัญชีครัวเรือนยังคงมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการตอยอดการพัฒนาใหแอปพลิเคชัน                                   
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มีความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการพัฒนาแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการแอนดรอยดตองมี                       

การเพ่ิมความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล ดังน้ันจึงควรกําหนดใหมีการใสรหัสผานกอนการเขาใชงาน                           

แอปพลเิคชนัดงักลาว ควรปรบัเปลีย่นรปูแบบตัวอกัษรใหดนูาสนใจย่ิงขึน้และควรพฒันาตอใหสามารถรองรบั

การใชงานของสมารทโฟนระบบปฏิบตักิารไอโอเอส (iOS) เพือ่ใหครอบคลุมการใชงานสมารโฟนของประชาชน

ตอไป
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