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แอปพลิเคช่ันติดตามการใช้จ่ายและค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือน  
ของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาความต้องการใช้แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณ
ค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรม 
Android Studio 2) สร้างแอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภ
นิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Android Studio 3) ประเมิณความพึงพอใจ
ของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิ ธิศุภนิมิตรแห่งประเทศ
ไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Android Studio 
 วิธีด าเนินการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก จ านวน 12 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Selection) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) 
แบบสอบถามความต้องการในการใช้แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรม
มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Android Studio 2) แบบประเมิณ
ความเหมาะสมแอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่ง
ประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Android Studio และ 3) แบบประเมิณความพึงพอใจ
ของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศ
ไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Android Studio วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการใช้ แอปพลิเคชั่นแอปพลิเคชั่น อยู่ในระดับมาก 2) ความเหมาะสมของ
แอปพลิเคชั่น อยู่ในระดับมาก 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชั่น อยู่ในระดับมากที่สุด 

 
ค าส าคัญ แอปพลิเคชั่น / มูลนิธิศุภนิมิติแห่งประเทศไทย / Android Studio 
 

Abstract 
The purposes of this research were to 1) study the need for the usage an application for 

informing and calculating monthly expense of activities for the World Vision Foundation of Thailand, 
Maesot district Tak province Android Studio. 2) Create the application for informing and calculating 
monthly expense of activities for the World Vision Foundation of Thailand, Maesot district Tak 
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province Android Studio 3) estimate the satisfaction of the users that use an application for 
informing and calculating monthly expense of activities for the World Vision Foundation of Thailand,  
Maesot district Tak province Android Studio 

Methodology of this research : The 12 members of the World Vision Foundation  
of Thailand, Maesot district Tak province were selected by purposive selection. The research 
instruments were the questionnaire for the need for the usage an application for informing and 
calculating monthly expense of activities for the World Vision Foundation of Thailand, Maesot 
district Tak province by Android studio, Evaluation form for suitability of an application for informing 
and calculating monthly expense of activities for the World Vision Foundation of Thailand, Maesot 
district Tak province by Android Studio and estimating form for satisfaction of the users that use an 
application for informing and calculating monthly expense of activities for the World Vision 
Foundation of Thailand, Maesot district Tak province 

The result of this research showed that 1) The need for the usage an application is high,  
2) The suitability of an application is high and 3) the satisfaction of the users that use an application  
is very high. 

 
Keyword application / World Vision Foundation of Thailand / android studio 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

พนักงานบัญชี ถูกจ ากัดอยู่ในเพียงคอมพิวเตอร์เท่าน้ัน ท าให้เมื่อจะท า บัญชี แต่ละครั้งที่ต้องปฏิบัติงาน 
ต้องไปน่ังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการท างานบัญชี ที่อื่นก็ไม่สะดวกและอาจล่าช้า แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
ท าให้ ณ ปัจจุบันพนักงานบัญชีสามารถ จัดการบัญชี ที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างการเดินทาง การท่องเที่ยว 
หรือไปในที่ที่ ไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ซึ่ งในปัจจุบันมีแอปพลิเคชั่นจ านวนมากบนระบบปฏิบั ติการ
โทรศัพท์มือถือทั้ง IOS และ Android ทีผู่้ใช้สามารถโหลดมาใช้งานได้ และ ยังช่วยอ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้งาน 

ทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้กับ
เด็กผู้ยากไร้ และแรงงานต่างชาติหลายโครงการ จึงท าให้มีรายจ่ายที่เพ่ิมข้ึน การบัญชีมีสภาพความลื่นไหลที่ค่อนข้าง
ล าบากเน่ืองจาก การจะบันทึกข้อมูลจ าเป็นต้องกลับไปใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในองค์กร พนักงานบัญชีจ าเป็นต้องรอ
เอกสารจากพนักงานส่วนต่าง ๆ ท าให้การรายงานงบประมาณการใช้จ่ายเป็นไปได้ยาก และล่าช้า จึงควรมีเครื่องมือ
อ านวยความสะดวกที่จะท าให้พนักงานบัญชีสามารถบันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายได้ทุกที่ แม้ว่าจะไม่ได้อยู่หน้า
คอมพิวเตอร์ของตนเอง และพนักงานฝ่ายต่าง ๆ สามารถส่งข้อมูลไปรวบรวมให้ผู้ประสานงานส่งข้อมูลต่อไปให้ยังฝ่าย
บัญชีได้ตลอดเวลา เพ่ือที่จะน าไปรวบรวมและค านวณออกมาเป็นงบประมาณที่ใช้ตลอดการจัดกิจกรรมของทั้งองค์กร 
 คณะผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะจัดสร้างแอปพลิเคชั่นเพ่ือรวมรายรับรายจ่ายของกิจกรรมในองค์กร
ทั้งหมดมารวมไว้ในฐานข้อมูล แล้วส่งให้ทางฝ่ายบัญชีในรูปแบบข้อมูลแบบละเอียด โดยมีการแนบใบก ากับภาษีของ
ร้านค้า และจ านวนเงิน ซึ่งพนักงานฝ่ายจัดซื้อจะต้องเป็นคนกรอกราคาสินค้า แล้วระบบจะท าการค านวณยอด
รายจ่ายรวม และบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล เพ่ือส่งข้อมูลให้กับฝ่ายติดตามตรวจสอบ แล้วจึงส่งไปให้  
ฝ่ายประสานงานและฝ่ายบัญชีเป็นผู้จัดการ รายการรายรับรายจ่ายของกิจกรรมทั้งหมด เพ่ือน าไปสรุปไว้ใน
ฐานข้อมูล โดยใช้ Android Studio ในการสร้างแอปพลิเคชั่น และใช้โปรแกรม MySQL ในการสร้างฐานข้อมูล 
(ที่มา : https://www.worldvision.or.th/) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1.เพ่ือศึกษาความต้องการใช้แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่ายและค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรม

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
2.เพ่ือสร้างแอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่ายและค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทย สาขา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  
3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่ายและค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของ

กิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า  
  ขอบเขตด้านสถานที่  
   มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอ แม่สอด จังหวัดตาก 
  ขอบเขตด้านผู้ใช้  
   สมาชิกในองค์กร มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 12 คน 
  ขอบเขตเครื่องมือ 
   1) ด้านซอฟต์แวร์ 
    - ระบบปฏิบัติการ Window 10 
    - Java 2019 
    - ระบบปฏิบัติการ Android 6.0 
    - โปรแกรม Android Studio 3.3 
    - โปรแกรม MySQL 
   2) ด้านฮาร์ดแวร์ 
    - แบบสอบถามความต้องการใช้แอปพลิเคชั่น 
    - แบบประเมิณความเหมาะสมของแอพพลิชั่น 
    - แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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ตัวแปลที่สนใจศึกษา 
1) ตัวแปลต้น (Independent Variable) แบ่งเป็นดังน้ี 

1.1 การรวบรวมข้อมูลจากพนักงาน 
 - ข้อมูลค่าใช้จ่าย 
 - ใบก ากับภาษี 
 - งบประมาณท่ีได้รับ 
 - งบประมาณหักค่าใช้จ่าย 

2) ตัวแปลตาม (Dependent Variable) แบ่งเป็นดังน้ี 
2.1 ผลการใช้จ่ายในกิจกรรม 
 - การรับรู้ข้อมูลการใช้จ่าย 
 - การตรวจสอบข้อมูลการใช้จ่าย 
 - การสรุปค่าใช้จ่าย 
 

กรอบของประเด็นการวิจัย 
1. การตรวจสอบราคาการใช้จ่ายในกิจกรรม 
2. การตรวจสอบใบเสร็จของการใช้จ่ายในกิจกรรม 
3. การตรวจสอบงบประมาณในกิจกรรม 
4. ผลสรุปงบประมาณหักลบค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 
5. ความถูกต้องโปร่งใสของการใช้งบประมาณของกิจกรรมในการใช้จ่าย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ใช้ หลักการ Software Development Life Cycle แบบ Waterfall Model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 Systems Development Life Cycle : SDLC แบบ waterfall 
 

จากภาพที่ 2 คือการก าหนดข้ันตอนหรือกระบวนการในการพัฒนาระบบงาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการท างาน
และจุดสิ้นสุดของการปฏิบัติงาน การพัฒนาซอฟต์แวร์ ประกอบไปด้วยกลุ่มกิจกรรม 3 ส่วน คือ การวิเคราะห์ 
(Analysis), การออกแบบ (Design) และการน าไปใช้ (Implementation) ซึ่งกิจกรรมทั้งสามน้ีสามารถใช้งานได้ดี

ก ำหนดควำมต้องกำร
ปัญหำ วเิครำะหร์ะบบ

ระบบ ออกแบบระบบ
ระบบ พฒันำระบบ

ระบบ ทดสอบระบบ
ระบบ ตดิตัง้ระบบ 

บ ำรุงรกัษำระบบ 
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กับโครงการซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก ในขณะที่โครงการซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ มักจ าเป็นต้องใช้แบบแผนการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามแนวทางของ SDLC จนครบทุกกิจกรรม 
(ที่มา : http://www.swpark.or.th/sdlcproject/index.php/14-sample-data-articles/79-sdlc) 
 
Unified Modelling Language : UML 

Unified Modelling Language หรือ UML เป็นภาษาท่ีใช้อธิบายแบบจ าลองต่าง ๆ หรือเป็นภาษา
สัญลักษณ์รูปภาพมาตรฐาน ส าหรับใช้ในการสร้างแบบจ าลองเชิงวัตถุ โดยเป็นภาษามาตรฐานส าหรับสร้างแบบ
พิมพ์เขียวให้แก่ระบบงาน สามารถใช้ยูเอ็มแอลในการสร้างมุมมอง   ก าหนดรายละเอียด   สร้างระบบงานและ
จัดท าเอกสารอ้างอิงให้แก่ระบบงานได้ 
(ที่มา : https://msit5.wordpress.com/2013/09/04/) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 Unified Modelling Language 
 

จากภาพที่ 3 ผู้ดูแลระบบ สามารถ จัดการสมาชิก , เรียกดูค่าใช้จ่ายในกิจกรรม และ มอบหมายงานให้
สมาชิกได้ ด้านพนักงานบัญชี สามารถ สมัครสมาชิก , เรียกดูค่าใช้จ่ายในกิจกรรม และ จัดการค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 
ด้ายฝ่ายจัดซื้อ สามารถ สมัครสมาชิก เรียกดูค่าใช้จ่ายกิจกรรม และ ส่งข้อมูลการจัดซื้อ ด้านฝ่ายติดตาม สามารถ 
สมัครสมาชิก , เรียกดูค่าใช้จ่ายในกิจกรรม และ ส่งข้อมูลการจัดซื้อ  
Sequence Diagram 
 Sequence Diagram คือ การแสดงล าดับการท างานของระบบ โดยมี Object และ เวลาเป็น ตัวก าหนด
ล าดับของงาน และเน้นไปที่ instant ของ Object Sequence Diagram เป็น Diagram ซึ่ง แสดงปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ระหว่าง Object ตามล าดับของเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ณ เวลาที่ก าหนด message ที่เกิดข้ึนระหว่าง 
class จะสามารถนา ไปสู่การสร้าง method ใน class ที่เกี่ยวข้องได้ 
(ที่มา : http://sequencediagram-ti56.blogspot.com/p/blog-page.html) 
 
 

http://sequencediagram-ti56.blogspot.com/p/blog-page.html
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ภาพที ่4 การออกแบบหน้าจอแอปพลิเคชั่น และการสมัครสมาชิก 

 

จากภาพที่ 4 ผู้ดูแลระบบมอบหมายงานให้ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายส่งข้อมูลให้ฝ่ายติดตาม ฝ่ายติดตามรอรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดจากฝ่ายจัดซื้อ แล้วส่งไปให้ผู้ดูแลระบบเมื่อผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูลจากฝ่ายจัดซื้อแล้ว จะส่ง
ข้อมูลให้ฝ่ายบัญชี ฝ่ายบัญชีมีหน้าท่ีใส่งบประมาณ และแก้ไขข้อมูลได้บางส่วน จากน้ันจึงส่งกลับไปใหผู้้ดูแลระบบ 
เพ่ือน าไปแสดงในข้อมูลกิจกรรม 

การออกแบบแอปพลิเคช่ัน 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

ภาพที ่5 ฐานข้อมูล 
 จากภาพที่ 5 คือการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือเก็บข้อมูลด้านต่างๆ เริ่มจาก ตารางกิจกรรม , ตารางรายการจัดซื้อ , 
ตารางหัวข้อกิจกรรม , ตารางต าแหน่งงานสมาชิก , ตารางข้อมูลสมาชิก และ ตารางชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน 
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ภาพที ่6 การก าหนดการท างานของระบบ 
 จากภาพที่ 6 คือการก าหนดการท างานด้วยตัวเลขบนไฟล์ PHP เช่น ก าหนดให้ เมื่อผู้ใช้ใส่รหัสผ่านผิด จะ
เข้าเงื่อนไขที่ถูกก าหนดด้วยเลข 0 คือ ข้ึนข้อความว่ารหัสผ่านผิดพลาด หรือ ถ้าใส่รหัสผ่านถูก จะเข้าเงื่อนไขที่ถูก
ก าหนดด้วยเลข 1 คือให้เข้าสู่ระบบได้ เพ่ือน าไปใช้ก าหนดเป็นเงือนไขในการเขียนโค้ดบน Android studio 
 
ทดลองสร้างหน้าตาแอปพลิเคชั่น โดยโปรแกรม Android studio 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่7 การทดลองสร้างหน้าเข้าสู่ระบบ   และ สมัครสมาชิก 
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ภาพที ่8 การทดลองแสดงข้อมูลในฐานข้อมูล 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 พนักงานในมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สาขา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 12 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1) แบบสอบถามความต้องการในการใช้แอปพลิเคชั่น 
2) แบบประเมินความเหมาะสมแอปพลิเคชั่น 
3) แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ความต้องการใช้ แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือน
ของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Android Studio อยู่
ในระดับมาก 2) ความเหมาะสมของแอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรม
มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Android Studio อยู่ในระดับมาก 
3) ความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภ
นิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยโปรแกรม Android Studio อยู่ในระดับมากที่สุด  
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ตารางที่ 1 การประเมินการใช้งานในแต่ละด้านของแอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือน
ของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 

1.แบบสอบถามความต้องการใช้แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่ายรายเดือน 
ระดับความพึงพอใจ 

�̅� S.D. แปลผล 
   1.1 ในหน่วยงานของท่านมีข้อมูลดังต่อไปนี้ที่ต้องการพัฒนาช่องทางในการจัดเก็บข้อมูล 4.02 0.17 มาก 

       1.) รายงานการประชุม 4.00 0.98 มาก 

       2.) การติดตามการใช้จ่ายของหน่วยงาน         4.33 0.65 มาก 

       3.) การค านวณค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 4.50 0.67 มาก 

       4.) แผนการจัดกิจกรรม 3.08 0.90 ปานกลาง 

       5.) สรุปกิจกรรม 4.17 1.03 มาก 

   1.2 ท่านต้องการใช้ช่องทางในรูปแบบดังต่อไปนี้ในการจัดเก็บข้อมูลในหน่วยงานของท่าน 3.97 0.26 มาก 

       1.) เว็บไซต์ 3.83 0.94 มาก 

       2.) แอปพลิเคชั่น 4.67 0.49 มากที่สุด 

       3.) สื่อสังคมออนไลน์ 4.17 0.83 มาก 

       4.) แฟ้มเอกสาร 3.67 1.07 มาก 

       5.) คลังเอกสารออนไลน์ ในฐานข้อมูล 3.50 1.17 มาก 
   1.3 ความต้องการ การพัฒนาช่องทางการจัดเก็บข้อมูลในภาพรวม 3.99 0.21 มาก 
 
ตารางที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศ
ไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

2. แบบประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชัน่ติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณคา่ใช้จ่ายรายเดือน ผลการประเมิน 
�̅� S.D. แปลผล 

2.1. ด้านเน้ือหา 
       1).ความเหมาะสมต่อการใช้งาน 4.33 0.58 มาก 

       2) การใช้งานที่มีความเข้าใจง่าย 4.67 0.58 มากที่สุด 

       3) การใช้งานสะดวกเหมาะสมกับงาน 4.33 0.58 มาก 

   2.2. ด้านภาษา 
       1) ความเหมาะสมของการใช้ค านวณในการสือความหมาย 4.00 1.00 มาก 

       2) ความถูกต้องของภาษาที่ใช้ 4.67 0.58 มากที่สุด 

       3) ภาษาเข้าใจง่าย 4.67 0.58 มากที่สุด 

       4) ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 4.67 0.58 มากที่สุด 
ด้านขอบเขตของระบบ 
       1) การจัดเก็บข้อมูลรายรับ – รายจ่ายมีความสะดวกเหมาะสม 4.00 1.73 มาก 

       2) การแจ้งเตือนข้อมูลมีความสะดวกเหมาะสม 4.07 0.58 มาก 
ภาพรวมด้านความถูกต้องของแอปพลิเคชั่น 4.44 0.39 มาก 
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ตารางที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานของแอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายราย
เดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

3.ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
ผลการประเมิน 

�̅� S.D. แปลผล 

 
       1 สามารถใช้งานได้จริง 4.17 0.49 มาก 
       2 ตรงตามความต้องการ 4.58 0.51 มากที่สุด 
       3 ง่ายต่อการใช้งาน 4.58 0.51 มากที่สุด 
       4 แอปพลิเคชั่นมีความสวยงาม น่าสนใจ 4.50 0.52 มาก 

       5. มีการสาธิตตัวอย่างการใช้งาน 4.67 0.49 มากที่สุด 
       6. มีความปลอดภัยของข้อมูล 4.75 0.45 มากที่สุด 

       7. การใช้งานสะดวกรวดเร็ว 4.85 0.51 มากที่สุด 
       8. สามารถเก็บข้อมูลไว้ได้นาน 4.67 0.49 มากที่สุด 
ภาพรวมด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 4.63 0.02 มากที่สุด 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากตารางที่ 1 แบบสอบถามความต้องการใช้แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่ายรายเดือน ท าให้ทราบว่า ผู้ใช้
ต้องการแอปพลิเคชั่น อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21 ผู้ใช้ต้อง
แอปพลิเคชั่นที่มี  การติดตามการใช้จ่ายของหน่วยงานและการค านวณค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน และการส ารวจหา
ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูล แอปพลิเคชั่นได้คะแนนมากท่ีสุด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 จากตารางที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมของแอปพลิเคชั่นแอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ 
ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากท้ังในด้าน
เน้ือหา ภาษา และขอบเขตของระบบ โดยรวมอยู่ในระดับมากและมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ0.39  
 จากตารางที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานของแอปพลิเคชั่นแอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย 
และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตากพบว่า
ระดับความพึงพอใจในการใช้แอปพลิเคชั่นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.02  
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. การใช้งานแอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิ
ศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต้องมีการใช้งานผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
2. แอปพลิเคชั่นติดตามการใช้จ่าย และ ค านวณค่าใช้จ่ายรายเดือนของกิจกรรมมูลนิธิศุภนิมิตร

แห่งประเทศไทย สาขาอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไม่สามารถน าไปใช้งานภายนอกองค์กรได้ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทาง ในการพัฒนา แอปพลิเคชั่นที่ใช้ในองค์กรให้
สามารถ ใช้งานได้โดย ไม่ถูกจ ากัดอยู่แค่ในองค์กร แต่สามารถน าไปแบ่งปันให้ผู้ใ ช้ทั่วไปที่สนใจสามารถน า
แอปพลิเคชั่นไปใช้งานได้ด้วย โดยได้น าระบบความปลอดภัยมาใช้ 
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