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บทคัดย่อ 

 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียน และ (2) เพื่อประเมินผล
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครสวรรค์ วิธีการด าเนินการวิจัยนั้น   
ได้แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือการส ารวจด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์  เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานทะเบียนข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนท่ีสองคือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อจัดการข้อร้องเรียน โดยใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรมภาษา PHP เป็นส่วน
เช่ือมประสานกับผู้ใช้และการโปรแกรมควบคุมการท างาน และส่วนที่สามได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อ
ส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อร้องเรียนที่พัฒนาขึ้น 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศที่บริหารจัดการข้อมูลข้อร้องเรียน และสามารถ
ประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นสารสนเทศ ในรูปแบบของรายงานต่างๆ ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ (2) ผู้ใช้มี
ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศดังกล่าวอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.33) เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ / ข้อร้องเรียน  
 

Abstract 
 The purpose of this study was twofold: Firstly, to develop the Information System for 
complaint management; and Secondly, to evaluate the information system development for 
complaint management. This research study was divided into 3 parts: first part as discussion and 
interviewing Directors and officers of Damrongtham Center of Nakhon Sawan; second part as the 
development of Information System for compliant Management with data management and 
information system development by MySQL program for managing databases. Moreover, the PHP 
program was used as liking between users and program controllers; and third part as using a form 
of survey research to survey the user’s opinion on the developing information system for complaint 
management. 
 Research findings were as follows: (1) the Information System for complaint management 
was completely created, could be analyzed data as information forms of variety reports with the 
established objective; and (2) Users had satisfaction on the information system at the high level 
(Mean = 4.33) when comparing with the established criteria. 
Keywords: Information System / complaint 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์เดิมเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2542 เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ต่อต้านยาเสพติด 
ขึ้นตรงต่อ ที่ท าการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ต่อมามีค าสั่งจากกระทรวงมหาดไทยให้ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด
นครสวรรค์แยกตัวออกมาจากกลุ่มงานต่อต้านยาเสพติด และขึ้นตรงต่อส านักงานจังหวัดนครสวรรค์ (ซึ่งในขณะนั้น
ยังเป็น กลุ่มงานเล็กๆที่ยังไม่มีใครรู้จักมากนัก) จนประทั่งในปี 2557 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้
ยกระดับการท างานของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดขึ้นมาใหม่ โดยอาศัยค าสั่ง 96 ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ปี 2557 (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ. 2557) และเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มงานอ านวยการ และต่อมา วันที่ 1 
มิถุนายน 2559 ได้มีค าสั่งกระทรวงมหาดไทยให้แยกกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดออกจากกลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานจังหวัด มาตั้งกลุ่มงานใหม่ ช่ือว่า กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด และยุบกลุ่มงานข้อมูลและการสื่อสาร
จนถงึปัจจุบัน 
 ปัจจุบันศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีขั้นตอนในการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเรื่องร้องเรียน
ประจ าปี โดยเจ้าหน้าที่จะรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน ทางจดหมาย โทรศัพท์ เว็บไซต์ หรือมาร้องเรียนด้วย
ตนเอง และจะมีการเขียนลงแบบฟอร์มการร้องเรียน และเจ้าหน้าท่ีจะท าการบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft 
Excel และส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีรับผิดชอบตามกระบวนการ และรอผลการยุติเรื่อง ว่ายุติแล้ว ไม่ยุติ 
หรือก าลังด าเนินการ ใช้เวลาประมาณ 15 วัน หรือมากกว่านั้นตามความเหมาะสม และเก็บเอกสารโดยการใส่แฟ้ม 
หากผู้ร้องต้องการที่จะทราบว่าเรื่องของตนนั้นยุติแล้วหรือยัง เจ้าหน้าที่จะหาข้อมูลโดยการค้นดูประวัติเรื่องที่
ร้องเรียน และรายงานผลของเรื่อง ๆ นั้น ปัญหาที่พบเอกสารส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่บันทึกลงในกระดาษ และจัดเก็บ
เข้าแฟ้มข้อมูลในตู้เอกสาร จึงท าให้ยากต่อการค้นหาข้อมูลต่างๆ และข้อมูลอาจสูญหายได้ ซึ่งต้องใช้เวลานาน เกิด
ความไม่สะดวกในการท างาน 
 ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานจัดการข้อร้องเรียนให้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียน ตามวงจรการพัฒนาระบบ (Software Development Life Cycle) 
โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมามีส่วนช่วยในการด าเนินงานในครั้งนี้  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจดัการข้อเรยีนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดนครสวรรค์ 
2. เพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด

นครสวรรค ์
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) โดยได้แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 
ส่วน 

ส่วนที่ 1 ศึกษาระบบงานเดิม 
การศึกษาการด าเนินงานกิจกรรมการจัดการข้อร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (Interview 

Method) กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครสวรรค์  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การจัดการข้อร้องเรียนศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 8 คน เพื่อทราบถึงสภาพการด าเนินงานในด้าน
ต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
         ขั้นตอนท่ี 1 เจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง 
  - รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ผู้ร้องได้รับความเสียหายไว้พิจารณา โดยมีช่องทางหลักๆ คือ 1.มา
ติดต่อร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ศูนย์ด ารงธรรม จังหวัด
นครสวรรค์  3. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 1567  4.ร้องเรียนทางอีเมล์ของศูนย์ด ารงธรรม  
         ขั้นตอนท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีประมวลผล 
  - จะท าการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบ จ าแนกประเภท และก าหนดแบบการบันทึกข้อมูลและ
ส่งเรื่องไปยังเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ โดยมีก าหนดตามเวลา และหนังสือสั่งการในแต่ละ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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         ขั้นตอนท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีติดตามเรื่อง 
  - จะท าการติดตาม ทวงถาม เกี่ยวกับเรื่องที่ถูกส่งไปด าเนินการ และเร่งการด าเนินการให้
เสร็จสิ้น หรือหากไม่เสร็จสิ้นจะน าเรียนกับไปยังผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
         ขั้นตอนท่ี 4 ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
  - จะท าการควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ให้มีความคืบหน้ า 
และรายงานผู้บังคับชาในระดับสูงขึ้นที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ส่วนที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมฯ  
การด าเนินการวิจัยในส่วนที่สองนี้ได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการ

ประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียน โดยใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) (กิตติ 
ภักดีวัฒนะกุล  และจ าลอง ครูอุตสาหะ, 2557)  ซึ่งใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม 
PHP   (บัญชา ปะสีละเตสัง, 2553)  ในการพัฒนาส่วนเชื่อมประสานกับผู้ใช้ (User interface) ตามวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle: SDLC) ซึ่งได้แก่ เข้าใจปัญหา (Problem Recognition)  ศึกษาความ
เป็นไปได้ (Feasibility Study)  วิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design)  สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) 
การปรับเปลี่ยน (Conversion) และบ ารุงรักษา (Maintenance) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, 2555)  

ส่วนที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรมฯ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครสวรรค์ และ

เจ้าหน้าท่ี รวม  8 คน 
เคร่ืองมือในการประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 
ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability 
Test) และด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)เครื่องมือในการวิจัยส่วนนี้ได้ก าหนด
แนวทางในการสร้างเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และเว็บไซต์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถาม 
2. ก าหนดโครงสร้างของเครื่องมือและขอบเขตเนื้อหาตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ได้

ศึกษา 
3. สร้างเครื่องมือ 
4. น าเครื่องมือเสนอให้ผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกต้อง และความตรงตามเนื้อหา 

(Content Validity) และปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน า   
5. น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้ ( try - out) กับกลุ่มตัวอย่าง     

จ านวน 8 คนและท าการซักถามถึงความยากง่ายในการใช้เครื่องมือนั้นโดยจะท าการปรับแก้ไขตามค าแนะน าของ
นักศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยด าเนินการตามขั้นตอน

ดังต่อไปนี้ 
1.  น าแบบสอบถามที่ได้ทั้งหมดมาตรวจสอบข้อมูล ดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและ

แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก 
2.  น าแบบสอบถามที่ถูกต้องมาลงรหัส (Coding) 
3.  น าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึก และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (สิน 
พันธุ์พินิจ, 2553) 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและความต้องการในระบบงานใหม่จากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว 
ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบการท างานและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องร้องเรียน ของศูนย์ด ารงธรรมฯ 
โดยแสดงเป็นยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) แอกทิวิตีไดอะแกรม (Activity Diagram) (อัษฎาพร  ทรัพย์
สมบูรณ์, 2554) และ ผังงานโปรแกรมและข้อมูลของระบบ (Application Programs and Data) ดังภาพที่ 1-3 
ตามล าดับ 
  
ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) 
 

 
ภาพที่ 1 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case  Diagram) ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียน 

 
ภาพที1่ ค าอธิบายแผนภาพการออกแบบยูสเคสไดอะแกรม (Use case Diagram)  
ผู้ดูแลระบบ  จะสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 1. การเข้าสู่ระบบ (Log in) ท าหน้าที่จัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบงาน คือ ลงช่ือผู้ดูแลระบบและรหัสผ่าน 
เพื่อผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าใช้งานระบบได้  
 2. จัดการข้อมูลผู้ดูและระบบ (Information Management Officer) ท าหน้าที่จัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่
คือ เพิ่ม ลบ แก้ไข ช่ือเจ้าหน้าที่ นามสกุล ช่ือผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้าใช้งานระบบได้  
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 3. จัดการข้อมูลผู้ร้องเรียน (Management of Complaints) ท าหน้าที่ในการจัดการข้อมูลผู้ร้องเรียน  
 4. จัดการข้อมูลกลุ่ม ศดธ. นว. (Information Damrongtham Group) ท าหน้าที่เพิ่ม ลบ แก้ไข และ
บันทึกข้อมูลกลุ่ม ศดธ. นว.  
 5. จัดการข้อมูลประเภท ศดธ. นว. (Type Center Damrongtham) ท าหน้าที่เพิ่ม ลบ แก้ไข และ
บันทึกข้อมูลประเภท ศดธ. นว.  
 6. จัดการข้อมูลกลุ่มทหาร (Military Intelligence Group) ท าหน้าที่ท่ีเพิ่ม ลบ แก้ไข และบันทึกข้อมูล 
กลุ่มทหาร  
 7. การเรียกดูรายงาน (Report) ต่างๆ ในระบบ เช่น รายงานข้อมูลผู้ร้องเรียนตามช่วงเวลา ตามสถานะ 
(ยุติ, ไม่ยุติ หรือก าลังด าเนินการ) เป็นต้น 
ผอ.กลุ่ม ศดธ.นว. จะสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

-  การเรียกดูรายงาน (Report) ต่างๆ ในระบบ เช่นเดียวกับ ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่แต่ละคนที่
ได้รับมอบหมาย  เช่น รายงานข้อมูลผู้ร้องเรียนตามช่วงเวลา ตามสถานะ (ยุติ, ไม่ยุติ หรือก าลัง
ด าเนินการ)  เป็นต้น   

เจ้าหน้าท่ี  จะสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบสถานะการร้องเรียน (Tracking) ท าหน้าที่แสดงข้อมูลของผู้ร้องเรียน  
 2. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน (Message) การร้องเรียนได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ  
ผู้ร้องเรียน  จะสามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับเจ้าหน้าท่ี  ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบสถานะการร้องเรียน (Tracking) ท าหน้าที่แสดงข้อมูลของผู้ร้องเรียน  
 2. ตรวจสอบข้อความแจ้งเตือน (Message) การร้องเรียนได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ  
 แอกทิวิตีไดอะแกรม (Activity Diagram)    

                                            
                                .                        

                       

                        

                     .   .

                      .   .

                     

         

                

                         

       
                 

 
 

ภาพที่ 2 แอกทิวิตีไดอะแกรมล (Activity Diagram) ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียน 
 
ภาพที่ 2 ค าอธิบายแผนภาพการออกแบบแอกทิวิตีไดอะแกรม (Activity Diadram)  

1. ผู้ดูแลระบบจัดการข้อมูลของผู้ดูแลระบบ คือ เพิ่ม ลบ แก้ไข เพื่อตรวจสอบสิทธิในการเข้าใช้งาน
ระบบของผู้ดูแลระบบ และป้องกันผู้บุกรุกที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้ามาใช้งานระบบได้ 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



1332 
 

2. ผู้ดูแลระบบท าการบันทึกข้อมูลผู้ร้องเรียน 
3. ผู้ดูแลระบบท าการบันทึกข้อมูลกลุ่ม ศดธ. นว. 
4. ผู้ดูแลระบบท าการบันทึกข้อมูลประเภท ศดธ. นว 
5. ผู้ดูแลระบบท าการบันทึกข้อมูลกลุ่มทหาร 
6. ผู้ดูและระบบท าออกรายงานผู้ร้องเรียนทั้งหมดให้กับผู้อ านวยการกลุ่ม ศดธ. 
7. ผู้อ านวยการกลุ่ม ศดธ. ตรวจสอบรายงานข้อมูลผู้ร้องเรียน 
8. เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้อ านวยการกลุ่ม ศดธ.  ที่ตรวจสอบเสร็จแล้ว ส่งไปให้สถานที่

ราชการเพื่อด าเนินการต่อไป 
9. ผู้ร้องเรียนสามารถตรวจสอบสถานะการร้องเรียน และได้รับข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือ  

 

โปรแกรมและข้อมลูของระบบ (Application Programs and Data) 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพโปรแกรมและข้อมูลของระบบ ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียน 

 
ภาพที่ 3  ค าอธิบายแผนภาพโปรแกรมและข้อมูลของระบบ (Application Programs and Data) 
 จากแผนภาพจะเป็นการแสดงภาพรวมของระบบท่ีใช้งานโปรแกรมเว็บบราวเซอร์เรยีกหน้าเอกสาร
ระบบข้ึนมาแสดงโดยจะแบ่งการท างานออกเป็นดังนี้ 
 1. Menu Login  จะเป็นแบ่งส่วนการท างานย่อยออกเป็นอีก 2 ส่วนคือ 
  1.1  Menu Admin (ผู้ดูแลระบบ) สามารถด าเนินการเข้าสูร่ะบบ  
  1.2  จัดการข้อมลูเจา้หน้าท่ี  เป็นการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลเจ้าหน้าที่ รหัสผ่านต่างๆ  
                                   สถานการณ์ใช้งานของเจ้าหน้าท่ีและ User ทุกคนท่ีใช้ในระบบ รวมถึงผู้ร้องเรียนด้วย 

  1.3  จัดการข้อมลูกลุม่ ศดธ.นว. เป็นการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล กลุม่การร้องเรียนเรื่องต่างๆ  
                                   ได้ 
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                            1.4  จัดการข้อมูลประเภท ศดธ.นว. เป็นการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล ประเภทการร้องเรยีนที่ 
                                  เป็นส่วนย่อยของกลุ่มร้องเรียนเรื่องต่างๆ ได ้

                            1.5  จัดการข้อมูลกลุ่มทหาร. เป็นการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูล ประเภทการร้องเรียนที ่
                                  เกี่ยวข้องกับงานของทหาร ได้ 
                            1.6  จัดการการออกรายงานต่างๆ ในระบบได ้

2. ในส่วนของ Database จะใช้โปรแกรมจดัการฐานข้อมูล MySQL ซึ่งเป็นโปรแกรม Open Source  
                  โดยผู้ใช้งานในระบบทุกคนจะต้องเกี่ยวข้องและเรียกใช้งานผ่านระบบนี้  

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1 “เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการเรื่อง
ร้องเรียน” พบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้ในการจัดการเรื่องต่างๆ ที่ประชาชนร้องเรียนเข้า
มายังศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครสวรรค์ ได้เป็นอย่างดี โดยผ่านส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ (User Interfaces) ท าให้การ
ด าเนินงานสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นข้อมูลเจ้าหน้าที่ ข้อมูลผู้
ร้องเรียน  ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน  ข้อมูลกลุ่มศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครสวรรค์ (ศดธ.นว.) ข้อมูลกลุ่มทหาร  เป็นต้น 
เป็นต้น สามารถประมวลผลข้อมูลได้ถูกต้องแม่นย า และสามารถแสดงผลข้อมูลออกมาเป็นรายงานต่างๆ เช่น
รายงานข้อมูลการร้องเรียน  รายงานข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน  รายงานข้อมูลผู้ร้องเรียน  และรายงานสถานการณ์
ด าเนินงานในเรื่องร้องเรียนต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 “เพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการข้อร้องเรียนของศูนย์ด ารงธรรม จังหวัดนครสวรรค์” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้งาน
เกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อร้องเรียน ภายหลังที่ได้ใช้งาน พบว่า  
 ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 
 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศด้านการตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) พบว่าผู้ใช้มีความความพึงพอใจความสามารถของระบบในด้าน
การจัดการข้อมูลเจ้าหน้าที่มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( x = 4.35) รองลงมาความสามารถของระบบใน
ด้านการจัดการข้อมูลกลุ่ม ศดธ.นว. มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( x  = 4.33) ความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการข้อมูลการร้องเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( x  = 4.32) ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
ผู้ถูกร้องเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( x  = 4.28) และความสามารถของระบบในด้านการจัดการรายงานและ
การแสดงผลข้อมูลมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมาก ( x  = 4.25) ตามล าดับ 

 ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศด้านการท างานได้ตามฟังก์ชัน

งานของระบบ (Functional Test) พบว่าผู้ใช้มีความความพึงพอใจความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล ความถูกต้องใน
การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  ความถูกต้องในการลบข้อมูล ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรม
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.78) รองลงมาความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.98) ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบรายงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x

= 4.86) ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.43) ความครอบคลุมของ
โปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริงมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.33) ความน่าเช่ือถือได้ของระบบและการ
ป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.25) ตามล าดับ 
 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศด้านความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบ (Usability Test) พบว่าผู้ใช้มีความความพึงพอใจความง่ายต่อการใช้งานของระบบ ในเรื่องความเหมาะสมใน
การใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.35) รองลงมาความเป็นมาตรฐาน
เดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.33) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของ
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ตัวอักษรบนจอภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.32) ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อ
ความหมายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.33) ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมายมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.25) ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.25) ค าศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่ายมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 
4.23) ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ และความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบบน
จอภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.23) ตามล าดับ 
 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)  
 ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศด้านการรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลในระบบ (Security Test) พบว่าผู้ใช้มีความความพึงพอใจการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่าง
ถูกต้องมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x = 4.23) รองลงมาการก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้
เข้าใช้ระบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.25) 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการประเมินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดการข้อร้องเรียน กรณีศึกษา : ศูนย์ด ารงธรรม  
จังหวัดนครสวรรค์จากผู้ใช้งานท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของศูนย์ด ารงธรรมฯ พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี 
( x  = 4.33) ซึ่งสอดคล้องกับ (กนกพร เป็นผลดี, 2558) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับบันทึกผลการ
ทดลองเพื่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า พบว่า  จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้
งานระบบสารสนเทศดังกล่าว ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.14 แสดงว่าระบบสารสนเทศส าหรับบันทึกผลการ
ทดลองเพื่อการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า สามารถน าไปใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์และตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้งานได้ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ (กฤษฎา  จ าปาพันธุ์, 2559) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับการจัดการสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา บริษัท เอเชีย  เฟอร์นิเจอร์  จ ากัด พบว่าผู้ใช้มีการยอมรั บ
โดยรวมในระดับมากและมากที่สุด และ พบว่า จากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นโดย
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้น พบว่าโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยได้ค่าประเมิน
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08  

ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการท างานของระบบการจัดการข้อ
ร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ควรพัฒนาต่อยอดในการติดตามข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน  line หรือติดตาม
ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ ให้มีความสะดวกมากยิ่งข้ึน  
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