
 

 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนเพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานโดยน า ภาษา PHP ฐานข้อมูล 
MySQL และ เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้ามาเพ่ือประยุกต์ใช้งานร่วมกัน ซึ่งผู้วิจยัได้สรุป  
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะตามล าดับต่อไปนี้ 

1.   วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.   วิธีด าเนินการวิจัย 
3.   สรุปผลการวิจัย 
4.   อภิปรายผล 
5.   ข้อเสนอแนะ 
 

1.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.1  เพ่ือศึกษาข้อมูลชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
1.2  เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของชุมชน

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง 
1.3  เพ่ือประเมินผลความพึงพอใจต่อการใช้ระบบสารสนเทศชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล

เมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 ท าการศึกษาข้อมูลชุมชน สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชุมชนจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และจากการสนทนากลุ่ม 
2.2 ยืนยันปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนจากการสนทนากลุ่ม  
2.3 วิเคราะห์ ออกแบบ และด าเนินการพัฒนาโปรแกรมข้ึนเองโดยใช้ ภาษา PHP ฐานข้อมูลใช้

โปรแกรม MySQL เพราะสามารถรองรับการท างานบนระบบปฏิบัติการ Windows และน าไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและด้านเทคนิควิธีตรวจสอบแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

2.4 ทดสอบและติดตั้งระบบโดยใช้การอัพโหลดข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ขึ้นไปบน
เซอร์ฟเวอร์ (Server) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีการอบรมการใช้งานและร่วมกันวิพากษ์เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 

2.5  การประเมินผลความพึงพอใจ 
2.5.1 ประเมินผลความพึงพอใจระบบโดยการเก็บข้อมูลหลังการใช้งานระบบเป็นเวลา 30 

วัน โดยใช้แบบประเมินประเภทแบบสอบถาม ทีผ่่านการหาคุณภาพ โดยการหาค่าความเที่ยงตรง 
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(IOC) จากผู้เชี่ยวชาญ  และน าไปทดลองใช้ (Try out ) ซ่ึงแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.895 ก่อนจะน ามาใช้ในการเก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่าง 

2.5.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ ผู้น าชุมชน ตัวแทนครัวเรือน และบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 19 หมู่บ้าน ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตาราง
เครจซี่ มอร์แกน (Krejcie & Morgan . 1970 ) จ านวน  331 คน และใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Positive Sampling) 

2.5.3 วิเคราะห์ผลการประเมิน น าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงระบบ และรายงาน
ผลการวิจัย 
 
3. สรุปผลการวิจัย 
 3.1  การศึกษาข้อมูลชุมชนสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยศึกษาข้อมูลจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองแก และจากการสนทนากลุ่ม  พบว่า ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศชุมชน ประกอบด้วย 12 ด้าน ดังนี้ 

3.1.1 ด้านข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ประวิติความเป็นมาชองชุมชน ภูมิศาสตร์ ที่ตั้ง 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะดิน ปริมาณน้ าฝน ขนาดพ้ืนที่ไนหมู่บ้าน/ชุมชน 
ทั้งหมด ลักษณะการใช้ประโยชนจากที่ดิน สัดส่วนครัวเรือนที่ไม่มีที่ดินท ากินไนหมู่บ้าน/ชุมชน 
จ านวนครัวเรือนแยกตามหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวนประชากร จ านวนประชากรแยกตามเพศ จ านวน 
ประชากรแยกตามช่วงอายุ ร้อยละของการนับถือศาสนาชองคนไนชุมชน 

3.1.2 ด้านการศึกษา ประกอบด้วย อัตราการเรียนต่อชองประชาชน ระดับการศึกษาของ 
ประชาชน การได้รับการศึกษาของประชาชน 

3.1.3 ด้านแหล่งน้ า ประกอบด้วย จ านวนแหล่งน้ าผิวดิน จ านวนแหล่งน้ าไต้ดิน แหล่งน้ า 
เพ่ีอการบริภค แหล่งน้ าเพ่ีอการอุปโภค แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

3.1.4 ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย จ านวนสถานประกอบการในชุมชน การประกอบ
อาชีพ รายได้เฉลี่ย ผลิตภัณฑ์มวลรวมชองหมู่บ้าน (GVP: Gross Village Product) ผลผลิตจากการ
ท าไร่ รายได้ผลผลิตจากการท านา รายได้ผลผลิตจากการท าสวนรายได้ผลผลิตจากการท าเกษตร           
อ่ืน ๆ ราคาสินค้าเกษตร ผลผลิตที่ส าคัญของหมู่บ้านชุมชน ผลผลิตที่เป็นหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

3.1.5 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการบริการ ประกอบด้วย ถนน เส้นทางคมนาคม 
ระยะทางที่สะดวกที่สุดที่เดินทางจากหมู่บ้านไปอ าเภอ โทรศัพท์สาธารณะและ ไปรษณีย์ ไฟฟ้าไน
ชุมชน ศาสนสถาน และสถาบันการศึกษา 

3.1.6 ด้านสาธารณสุข ประกอบด้วย จ านวนร้านอาหารที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัด อาหารสะอาด  
กลุ่มเครือข่ายในการเสริมสร้างสุขภาพ ร้อยละของประชากรที่มีการตรวจสุขภาพประจ าปี โรคติดต่อ
ที่พบในหมู่บ้าน ชุมชน ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 

3.1.7 ด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ประกอบด้วย แหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
สถานที่ ส าคัญทางประวิติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม 

3.1.8 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย จ านวนพื้นที่ป้าไม้  
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คุณภาพน้ า คุณภาพดิน คุณภาพอากาศ 
3.1.9 ด้านการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งในชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 

การรวมกลุ่มชองคนในชุมชน กิจกรรมที่รวมกันท าในหมู่บ้านชุมชน จ านวนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
3.1.10 ด้านวางแผนงานและโครงการ ประกอบด้วย แผนชุมชนโครงการพัฒนาหมู่บ้านที่

ได้ท าไปแล้ว การวิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของหมู่บ้าน ชุมชน 
3.1.11 ด้านสภาพปัญหาและความต้องการภายในชุมชน ประกอบด้วย ทางด้านเศรษฐกิจ 

ทางด้านสังคม ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางด้านแหล่งน้ า ทางด้านสาธารณสุข ทางด้าน การศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1.12 ด้านสาธารณภัย ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นที่เลี่ยงภัย 
3.2 ระบบสารสนเทศชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ได้

พัฒนาโปรแกรมในรูปแบบของ Web Application ใช้ภาษา PHP ในการติดต่อกับฐานข้อมูล MySql 
ผ่านทาง Web Browser สามารถเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศในหมู่บ้าน ชุมชนผ่านทางเครือข่าย
อินเตอรเ์น็ต โดยจากการประเมินผลพบว่า สารสนเทศมีความทันสมัย มีความถูกต้องแม่นย า และเป็น
ต้นแบบในการจัดการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานอื่นๆ ได้เป็นอย่างด ี
 3.3 ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 
อ า เภอสตึก จั งหวัดบุ รี รัมย์  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ ย เท่ ากับ  4 .31                    
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.306  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สารสนเทศมีความทันสมัยทันต่อ
เหตุการณ์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.91 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.799 รองลงมาคือ 
สารสนเทศมีความถูกต้องแม่นย า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.89  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.345
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ แบบอักษรที่อ่านง่ายและเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.86             
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.739 
 
4.   อภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก 
อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งพบว่า  
 4.1 การพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน มีความสะดวก
รวดเร็ว ได้สารสนเทศมีความทันสมัย มีความถูกต้องแม่นย า และเป็นต้นแบบในการจัดการและ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ ให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี การที่ระบบสามารถท างานได้อย่าง
ถูกต้อง เนื่องจากได้ด าเนินการพัฒนาระบบโดยใช้วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ ( System 
Development Life Cycle : SDLC) โดยได้ท าการก าหนดปัญหา ศึกษาความเป็นไปได้ของระบบ  
จากสภาพปัจจุบัน มีการสนทนากลุ่มเพ่ือยืนยันสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาระบบ  
จึงท าให้วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง สามารถก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา ออกแบบและ
พัฒนาระบบได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
 4.2 การศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองแก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.31                    
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.306  สอดคล้องกับ ธนันชัย ค าเกศ (2550 : บทคัดย่อ ) ได้ท าการ
พัฒนารูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ระบบสารสนเทศชุมชน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ พบว่าระบบสารสนเทศชุมชนมีประสิทธิภาพในระดับมาก การแสดงผลถูกต้องตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ ระบบง่ายต่อการใช้งาน ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบสามารถ เพ่ิม บันทึก แก้ไข ลบ
ข้อมูล ได้อย่างถูกต้อง การเข้าถึงข้อมูลท าได้ได้ง่าย การแสดงผลถูกต้องตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้  
 
5. ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  5.1.1 ในการน าระบบสารสนเทศชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก อ าเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์ไปใช้งาน ผู้ดูแลระบบควรมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อความถูกต้องและความ
ทันสมัยของข้อมูล 
 5.1.2 ควรมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศชุมชนในชุมชนอ่ืนๆให้มากข้ึนเพ่ิม
รูปแบบการน าเสนอให้หลากหลายให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ในอนาคต 
 5.1.3 เพ่ือความปลอดภัยของระบบควรมีการส ารองข้อมูลทั้งหมด และสามารถกู้คืนได้ 
 5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  5.2.1 ควรน าระบบไปเปรียบเทียบข้อมูลสารสนเทศของชุมชนอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุง
การท างานต่อไปในอนาคต 
  5.2.2 การพัฒนาระบบควรน าเอาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เข้ามาช่วยแสดง
สารสนเทศเชิงพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  5.2.3 ระบบสารสนเทศที่พัฒนา อาจมีการพัฒนาให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์พกพาเพ่ือ
ความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งข้ึน 
 
 
 


