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บทคัดย่อ 
 วิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน และ (2) เพื่อ
ประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน วิธีการด าเนินการวิจัยได้แบ่งการ
ด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกคือการส ารวจด้วยการสนทนาและการสัมภาษณ์  กรรมการและเจ้าหน้าที่
ประปาหมู่บ้านหนองโกนอก ส่วนที่สองคือการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน โดยใช้
โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการจัดการฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 
เป็นส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้และการโปรแกรมควบคุมการท างาน และส่วนที่สามได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 
เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านที่พัฒนาขึ้น 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศที่บริหารจัดการข้อมูลส าหรับบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน และสามารถประมวลผลข้อมูลออกมาเป็นสารสนเทศในรูปแบบของรายงานต่างๆ ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และ (2) ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศดังกล่าวอยู่ในระดับมาก (Mean = 4.39) เมื่อ
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
ค าส าคัญ ระบบสารสนเทศ/ ประปาหมู่บ้าน  
 

Abstract 
 The purpose of this study was twofold: (1) to develop the Information System for Village 
Water Supply management; and (2) to evaluate the information system development for village 
water supply Management. This research study was divided into 3 parts: first part as discussion and 
interviewing Directors and officers of village water supply (Ban Nong Go Nok); second part as the 
development of Information System for Village Water Supply Management with data management 
and information system development by Microsoft SQL Server 2008 program for managing data 
bases. Moreover, the Microsoft Visual Basic 2010 program was used as user interface 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 Village Water Supply Management.  Research findings were as 
follows: (1) the Information System for Village Water Supply 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 = 4.39) when comparing 
with the established criteria. 
Keywords Information System/ Village Water Supply 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โครงการจัดหาน้ าสะอาดด้วยระบบประปาหมู่บ้าน ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ระยะของแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2510 – 2514) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานของรัฐท า
การก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยหน่วยงานหลัก จะมี  2 หน่วยงานคือ กองประปาภูมิภาค กรมโยธาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งรับผิดชอบการก่อสร้างระบบประปาและดูแลการผลิตจ าหน่ายน้ าประปา ในเขตเมืองหรือใน
ชุมชนที่มีจ านวนประชากรตั้งแต่ 5000 คนขึ้นไป และ กองประปาชนบท กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง
รับผิดชอบในการด าเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านหรือการประปาขนาดเล็กในชุมชนที่มีจ านวนประชากร
ระหว่าง 1000 – 5000 คน เมื่อก่อสร้างระบบประปาแล้วเสร็จจะมอบให้สุขาภิบาลหรือหมู่บ้านบ ารุงรักษาต่อไป 
(ส านักบริหารจัดการน้ า, 2559) 
 ในปี พ.ศ. 2536 องค์การบริหารส่วนต าบลซับตะเคียน ได้ขอจัดตั้งระบบน้ าประปาหมู่บ้านหนองโกนอก
เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องการใช้น้ าในการอุปโภค บริโภค ของประชากรในหมู่บ้านหนองโกนอก และมี
การบริหารกิจการประปาหมู่บ้านในรูปแบบประชาชนบริหารเอง คือเป็นการบริหารแบบให้ประชาชนเป็นคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปา และด าเนินการบริหารเองทั้งหมด ตามรูปแบบของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปาชนบท พ.ศ.2535 และต่อมา ในปี พ.ศ. 2550 คณะกรรมการ 
ได้เล็งเห็นว่าประชากรในหมู่บ้านมีความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยเป็นไป
ตามที่คาดหวังและฐานะของผู้ใช้น้ าบางครอบครัวมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงน ารายได้ของการด าเนินงานน้ าประปา
หมู่บ้านที่สะสมไว้ มาจัดตั้งกองทุนหมุนเวียน เพื่อให้ประชากรที่ใช้น้ าได้กู้ยืมเพื่อน าไปใช้จ่ายในครัวเรือนหรือเป็น
เงินลงทุนในการท าการเกษตร โดยจะก าหนดให้ผู้ที่จะกู้เงินกองทุนหมุนเวียนได้ต้องเป็นผู้ใช้น้ าประปาหมู่บ้านหนอง
โกนอกเท่านั้น แต่ไม่ได้บังคับให้ทุกครัวเรือนต้องกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ทางผู้ใช้น้ าประปา
หมู่บ้านได้มีความคิดเห็นที่ตรงกันว่าอยากให้ประปาหมู่บ้านมีกองทุนฌาปนกิจ เพราะบางครัวเรือนมีฐานะค่อนข้าง
ยากจน ทางคณะกรรมการจึงได้ลงมติจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจขึ้นมาเพื่อเป็นทุนในการจัดงานฌาปนกิจศพของสมาชิก
ผู้ใช้น้ าประปาหมู่บ้าน โดยคิดค่าเบี้ยประกันแบบเหมาจ่ายเป็นครัวเรือนต่อปี ปัจจุบันมีประชากรผู้ใช้น้ าประปา
จ านวน 215 ครัวเรือน กองทุนฌาปนกิจจ านวน 215 กองทุน และกองทุนหมุนเวียนจ านวน 173 กองทุน ซึ่งในการ
ด าเนินงานกิจการดังกล่าวจะต้องมีการจัดการกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจ านวนมากทั้งในส่วนของประปาหมู่บ้าน กองทุน
หมุนเวียน และกองทุนฌาปนกิจ แต่การจัดการกับเอกสารและข้อมูลเดิมยังเป็นเป็นระบบแบบท่ีท าด้วยมือ ปัญหาที่
พบในการเก็บด้วยมือคือท าให้ยากต่อการดูแลและการค้นหา นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและไม่มีความ
ปลอดภัยต่อเอกสาร รวมไปถึงการรักษาคุณภาพของเอกสารให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นานที่สุด ซึ่งต้องใช้เวลานาน 
เกิดความไม่สะดวกในการท างาน 
 ดังนั้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานกิจการประปาหมู่บ้านให้ดียิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ตามวงจรการพัฒนาระบบ (Software Development 
Life Cycle) โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน และกิจการอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการประปาหมู่บา้น 
2. เพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 

  
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) โดยได้แบ่งการด าเนินการวิจัยออกเป็น 3 
ส่วน 
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ส่วนที่ 1 ศึกษาระบบงานเดิม 
การศึกษาการด าเนินงานกิจการประปาหมู่บ้านและกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ 

(Interview Method) กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรรมการประปาหมู่บ้านหนองโกนอกและเจ้าหน้าที่จ านวน 8 คน เพื่อ
ทราบถึงสภาพการด าเนินงานในด้านต่าง ๆ พบว่าระบบงานเดิมมีขั้นตอนการท างานดังน้ี 

ระบบงานประปา 
1. ครัวเรือนที่มีความประสงค์ต้องการที่จะใช้น้ าของหมู่บ้านหนองโกนอก จะต้องกรอก

แบบฟอร์มการสมัครเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ า เพื่อขออนุมัติการใช้น้ าประปากับประธานหรือผู้ช่วยประธาน (ผู้ดูแลระบบ
น้ าประปา )โดยยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครใช้น้ าประปาหมู่บ้านหนองโกนอก  

2. ประธานและคณะกรรมการหมู่บ้านหนองโกนอกด าเนินการตรวจสอบข้อมูลและมอบหมาย
ให้แผนกช่างซ่อมลงพ้ืนท่ี ท าการติดตั้งมิเตอร์น้ าให้กับผู้ขอใช้น้ า และเจ้าหน้าที่เลขานุการต้องจดเลขมิเตอร์มาตรน้ า
ก่อนการใช้งานทุกครัวเรือนที่ขอใช้น้ า 

3. ทุกสิ้นเดือนเลขานุการ จะท าหน้าที่ลงพื้นที่จดปริมาณการใช้น้ าตามครัวเรือนที่ขอใช้น้ า 
จากนั้นเหรัญญิก จะท าการค านวณปริมาณการใช้น้ าแต่ละครัวเรือนและจดบันทึกข้อมูลลงแฟ้มเอกสาร พร้อมกับ
เขียนใบเสร็จรับเงินน าไปเก็บค่าบริการการใช้น้ าประปากับครัวเรือนที่ขอใช้น้ า     

4. หลังจากที่ครัวเรือนที่ใช้น้ าช าระค่าบริการเสร็จเรียบร้อย เหรัญญิกจะน าข้อมูลรายรับมาจด
บันทึกในสมุดรายรับ-รายจ่ายบนแฟ้มเอกสาร และจัดท ารายงานข้อมูลที่ได้แต่ละเดือนเพื่อส่งให้ประธานและ
คณะกรรมการหมู่บ้านหนองโกนอกตรวจสอบ 

5.  เมื่อประธานและคณะกรรมการได้รับรายได้ค่าบริการใช้น้ าประปาของครัวเรือนผู้ใช้น้ า
เรียบร้อยแล้ว  ประธานและคณะกรรมการน ารายได้ที่ได้รับ ไปช าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในระบบงานประปา  
และน ารายได้ค่าบริการส่วนท่ีเหลือไปฝากธนาคารเพื่อเป็นเงินสะสมต่อไป 

ระบบกองทุนหมุนเวียน 
1. ผู้ประสงค์ที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนของประปาหมู่บ้านหนองโกนอก จะต้อง

สมัครเป็นสมาชิกของกองทุนพร้อมยื่นหลักฐานการสมัครให้กับประธานและคณะกรรมการพร้อมกรอกแบบฟอร์มใน
การสมัคร  

2. สมาชิกที่มีความต้องการกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียน ประธานและคณะกรรมการจะ
ตรวจสอบสถานะของสมาชิก และให้สมาชิกกรอกแบบฟอร์มค าขอกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนเพื่อท าการพิจารณา
อนุมัติค าขอกู้  ประธานและคณะกรรมการจะท าการอนุมัติให้ตามความเหมาะสม หากวงเงินในกองทุนหมุนเวียน
เหลือ ทางประธานและคณะกรรมการจะให้สมาชิกที่มีความต้องการกู้ยืมเงินกองทุนหมุ นเวียนที่ไม่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติ จับฉลากเพิ่มเติมในการกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียน 

3. เมื่อประธานและคณะกรรมการได้อนุมัติค าขอกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนแล้ว สมาชิกจะต้อง
กรอกสัญญาเงินกู้เพ่ือก าหนดระยะเวลาเง่ือนไขต่างๆ ในการกู้ยืมเงินไว้เป็นหลักฐานในการกู้ยืมเงินของสมาชิก 

4. ประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนถึงเวลาครบก าหนดการช าระหนี้ทางประธานและคณะกรรมการ
จะมีหนังสือแจ้งการช าระหนี้ให้กับสมาชิกทุกท่านที่กู้ยืมเงิน 

5. เมื่อถึงเวลาครบก าหนดการช าระหนี้สมาชิกจะต้องช าระเงินท่ีกู้ยืมไปมาช าระคืนในช่วงเวลา
ที่ก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้โดยประธานและคณะกรรมการจะเป็นผู้ท ารายการช าระเงินคืนของสมาชิก หากสมาชิก
คนใดไม่ช าระเงินคืนตามที่ได้ก าหนดในสัญญาเงินกู้ประธานและคณะกรรมการจะติดตามจากผู้ค้ าของสมาชิกมาให้
ช าระหนี้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ 

หากสมาชิกต้องการผ่อนผันการช าระหนี้ สมาชิกจะต้องมาท าเรื่องผ่อนผันและประธานและ
คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสม 

ระบบงานกองทุนฌาปนกิจ 
 1. ครัวเรือนผู้ใช้น้ าประปาหมู่บ้านหนองโกนอกจะต้องสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฌาปนกิจทุก

ครัวเรือน  
  2. เมื่อมีผู้เสียชีวิตในครัวเรือนผู้ใช้น้ า ประธานและคณะกรรมการจะต้องน าเงินค่าประกันไป

มอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตในจ านวนเงินที่ก าหนดตามเง่ือนไขในการสมัคร 
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ส่วนที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
การด าเนินการวิจัยในส่วนที่สองนี้ได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงประยุกต์ (Applied Research) ซึ่งเป็นการ

ประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และระบบฐานข้อมูลในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน โดยใช้หลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relation Database) 
(กิตติ ภักดีวัฒนะกุล และจ าลอง ครูอุตสาหะ, 2557) ซึ่งใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการจัดการ
ฐานข้อมูล และใช้โปรแกรม  Microsoft Visual Basic 2010 ในการพัฒนาส่วนเช่ือมประสานกับผู้ใช้ (User 
interface) ตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle :SDLC) ซึ่ งได้แก่  เข้าใจปัญหา 
(Problem Recognition)  ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)  วิเคราะห์ (Analysis) ออกแบบ (Design) 
สร้างหรือพัฒนาระบบ (Construction) การปรับเปลี่ยน (Conversion) และบ ารุงรักษา (Maintenance) (โอภาส 
เอี่ยมสิริวงศ,์ 2555)  

ส่วนที่ 3 ประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กรรมการประปาหมู่บ้านหนองโกนอกและเจ้าหน้าท่ี จ านวน 8 คน 
เคร่ืองมือในการประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ 

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

 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ระบบงานเดิมและความต้องการในระบบงานใหม่จากผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว 
ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบการท างานและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารประปาหมู่บ้านโดยแสดงเป็นแผนภาพ
บริบท (Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) และ ผังงานโปรแกรมและข้อมูลของ
ระบบ (Application Programs and Data) ดังรูปที่ 1-3 ตามล าดับ 
 ค าอธิบายแผนภาพบริบท (Context Diagram)  
 สมาชกิ 
 - สมาชิกผู้ใช้น้ า 
 ผู้ที่ต้องการเป็นสมาชิกผู้ใช้น้ าประปาหมู่บ้านหนองโกนอก จะเข้าแจ้งความประสงค์ขอใช้น้ าประปา เมื่อ
ได้รับการอนุมัติแล้ว จากนั้นระบบจะท าการเปิดให้สมาชิกได้ใช้น้ าประปา เมื่อสมาชิกได้ใช้น้ าประปาแล้วระบบจะ
เก็บค่าใช้น้ าประปากับสมาชิก หลักจากที่สมาชิกช าระค่าบริการใช้น้ าและรับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว ถ้าหาก
น้ าประปามีการเกิดข้อขัดข้อง สมาชิกจะแจ้งการซ่อมให้กับแผนกช่างซ่อม 
 -สมาชิกกองทุนหมุนเวียน 
 สมาชิกมีความประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียน จึงสามารถยื่นค าขอกู้เงินให้แก่ประธานเพื่อรอ
การอนุมัติ เมื่อประธานอนุมัติเรียบร้อยแล้วสมาชิกก็จะท าสัญญาเงินกู้เพื่อก าหนดช าระเงินภายในระยะเวลาที่
ก าหนดให้กับคณะกรรมการและสมาชิกจะได้รับใบเสร็จการช าระเงินเพื่อให้เป็นหลักฐานในการช าระเงิน 
 -  สมาชิกกองทุนฌาปนกิจ 
 เมื่อมีผู้เสียชีวิตทางครอบครัวผู้เสียชีวิตจะต้องน าเรื่องหรือหลักฐานมายื่นต่อประธานและคณะกรรมการ
จะท าการตรวจสอบและค านวณจ านวนเงินเพื่อไปมอบให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นเงินทุนในการท าฌาปนกิจ 
 ประธาน 
 ประธานจะท าการตรวจสอบรายรับ – รายจ่ายและกระบวนการท างานต่างๆ รวมไปถึงการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการสมัครสมาชิกเพื่อท าการอนุมัติให้เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ า สมาชิกกองทุนหมุนเวียน สมาชิกกองทุน
ฌาปนกิจหมู่บ้าน ท าการพิจารณากระบวนการบริหารจัดการต่างๆ และแจ้งผลการอนุมัติให้แก่สมาชิกทราบ และจะ
ส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการท าการคีย์ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดลงบนระบบ 
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 คณะกรรมการ 
 เมื่อสมาชิกแจ้งความประสงค์ คณะกรรมการจะท าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครสมาชิกเพื่อ
ท าการอนุมัติให้เป็นสมาชิกผู้ใช้น้ า สมาชิกกองทุนหมุนเวียน สมาชิกกองทุนฌาปนกิจหมู่บ้าน ท าการพิจารณา
กระบวนการบริหารจัดการต่างๆ และแจ้งผลการอนุมัติให้แก่สมาชิกทราบ คณะกรรมการจะรับเรื่องจากสมาชิก
ทั้งหมดมา เพื่อท าการคีย์ข้อมูล   ลงระบบและท าการแจ้งแผนกช่างซ่อมเพื่อท าการติดตั้งมาตรน้ ารวมไปถึงเมื่อ
สมาชิกต้องการช าระเงินกองทุนหมุนเวียน กองทุนฌาปนกิจ คณะกรรมการจะท าการรับช าระเงินกู้ยืมและออก
ใบเสร็จให้กับสมาชิก ถ้ามีการแจ้งซ่อม คณะกรรมการจะแจ้งแผนกช่างซ่อมเพื่อท าการซ่อมตามที่สมาชิกแจ้ง แล้ว
คณะกรรมการจะคีย์ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งหมดลงบนระบบ        และคณะกรรมการมีหน้าที่คีย์ข้อมูลบุคลากรเพื่อ
จัดเก็บลงระบบ และคณะกรรมการยังมีหน้าที่ จดมิเตอร์มาตรน้ า และเก็บเงินค่าบริการปริมาณการใช้น้ า เมื่อเก็บ
เรียบร้อยแล้ว หลังจากน้ันคณะกรรมการจะจัดท าบัญชีแล้วบันทึกข้อมูลลงระบบ 
 แผนกช่างซ่อม 
 แผนกช่างซ่อมจะรับข้อมลูจากคณะกรรมการแล้วลงพ้ืนท่ีตามทีไ่ด้รบัข้อมูลมาจากคณะกรรมการ 
 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
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ภาพที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) ระบบสารสนเทศเพือ่บริหารกิจการประปาหมู่บา้น 
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 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารกิจการประปาหมู่บ้าน 

 

 ค าอธิบายแผนภาพบริบท (Data Flow Diagram) 
 Process 1.0 จัดการข้อมูลการใช้บริการน้ าประปา  
 สมาชิกจะแจ้งประสงค์ขอใช้น้ ากับประธานเพื่อขออนุมัติการใช้น้ าจากนั้นประธานจะแจ้งผลการอนุมัติ
ให้กับสมาชิกและคณะกรรมการจะให้ช่างลงพื้นท่ีท าการติดตั้งมิเตอร์มาตรน้ าให้กับสมาชิก คณะกรรมการจะท าการ
บันทึกข้อมูล ลงระบบเพื่อให้ระบบจัดเก็บข้อมูลลงแฟ้มของสมาชิกและแฟ้มค าขอใช้บริการน้ าประปา เมื่อถึงก าหนด
เก็บค่าบริการคณะกรรมการจะท าการจดปริมาณการใช้น้ าและเก็บเงินค่าใช้บริการต่อไปพร้อมกับพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินจากระบบเพื่อเป็นหลักฐานในการช าระเงินของสมาชิกในเดือนๆ นั้น และหากกรณีถ้าน้ าประปาเกิด
เหตุขัดข้องสมาชิกจะต้องแจ้งเหตุขัดข้องเพื่อให้แผนกช่างซ่อมลงท าการซ่อมต่อไป 
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 Process 2.0 จัดการข้อมูลกองทุนหมุนเวียน  
 สมาชิกที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนหมุนเวียนจะท าการกรอกแบบฟอร์มค าร้องขอกู้ ให้กับทาง
คณะกรรมการเพื่อรอการอนุมัติและจัดเก็บข้อมูลค าร้องของผู้กู้ลงในแฟ้มข้อมูลค าขอกู้ยืม เมื่อสมาชิกท าการยื่น
แบบฟอร์มค าร้องขอกู้ยืมทางประธานและคณะกรรมการจะท าการพิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งผลการ
อนุมัติให้กับสมาชิกได้ทราบ เมื่อท าการอนุมัติค าขอกู้ยืมให้กับสมาชิกแล้ว สมาชิกต้องท าการกรอกข้อมูลลงสัญญา
เงินกู้ยืมกับคณะกรรมการเพื่อเก็บข้อมูลลงบนแฟ้มสัญญาเงินกู้ยืม เมื่อครบก าหนดช าระเงินทางระบบจะออกใบแจ้ง
หนี้ให้กับสมาชิกเพื่อทราบล่วงหน้าและสมาชิกจะต้องท าการช าระเงินทั้งต้นพร้อมดอกเบี้ยกับคณะกรรมการทาง
คณะกรรมการจะท าการออกใบเสร็จรับเงินและจัดเก็บข้อมูลการช าระเงินลงบนแฟ้มการช าระเงินกองทุนหมุนเวียน
เพื่อเก็บข้อมูลการด าเนินงานของระบบไว้จัดท ารายงาน 
 Process 3.0 จัดการข้อมูลกองทุนฌาปนกิจ 
 สมาชิกที่ใช้น้ าจะต้องเข้ากองทุนฌาปนกิจทุกท่าน สมาชิกจะต้องน าข้อมูลหลักฐานมายื่นต่อ
คณะกรรมการว่าในครัวเรือนของท่านมีสมาชิกกี่คน ทางคณะกรรมการจะจัดเก็บข้อมูลลงบนแฟ้มข้อมูลสมาชิก 
จากนั้นสมาชิกต้องช าระเงินค่าประกันให้กับคณะกรรมการทางคณะกรรมการจะท าการออกใบเสร็จรับเงินเพื่อให้
สมาชิกเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเมื่อกรณีมีผู้เสียชีวิต สมาชิกจะต้องน าหลักฐานแจ้งแก่ประธานให้ทราบ ทางประธาน
จะน าเงินประกันมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไป 
 โปรแกรมและข้อมลูของระบบ (Application Programs and Data) 

 
ภาพที่ 3 แผนภาพโปรแกรมและข้อมูลของระบบ (Application Programs and Data) 

ระบบสารสนเทศเพื่อบรหิารกิจการประปาหมู่บ้าน 
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 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 1 “เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการ
ประปาหมู่บ้าน” พบว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการกิจการประปาหมู่บ้านและ
ระบบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี โดยผ่านส่วนเชื่อมประสานผู้ใช้ (User Interfaces) ท าให้การด าเนินงานสะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยระบบสามารถจัดการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นข้อมูลเจ้าหน้าที่กรรมการ ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้น้ า 
ข้อมูลปริมาณการใช้น้ า   ข้อมูลการช าระเงินการใช้น้ า ข้อมูลการบ ารุงรักษา ข้อมูลสมาชิกกองทุนหมุนเวียน ข้อมูล
การช าระเงินกองทุนหมุนเวียน ข้อมูลสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ  ข้อมูลผู้เสียชีวิต ข้อมูลการช าระเงินกองทุนฌาปนกิจ 
ข้อมูลค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นต้น สามารถค านวณผลข้อมูลได้อย่างแม่นย า เช่น ค านวณปริมาณใช้น้ า ค านวณการช าระ
เงินการใช้น้ า ค านวณดอกเบี้ยกองทุนหมุนเวียน ค านวณการช าระเงินกองทุนหมุนเวียน ค านวณการช าระเงินกองทุน
ฌาปนกิจค านวณรายรับ-รายจ่าย และสามารถแสดงผลข้อมูลออกมาเป็นรายงานต่างๆ เช่นรายงานข้อมูลเจ้าหน้าที่
กรรมการ รายงานข้อมูลสมาชิกผู้ ใช้น้ า  รายงานข้อมูลสมาชิกค้างช าระประปา รายงานข้อมูลการใช้น้ า  
ใบเสร็จรับเงินประปา รายงานข้อมูลการช าระเงินการใช้น้ า รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนหมุนเวียน หนังสือสัญญา
เงินกู้ ใบแจ้งหนี้กองทุนหมุนเวียน ใบเสร็จรับเงินกองทุนหมุนเวียน รายงานข้อมูลการช าระเงินกองทุนหมุนเวียน
รายงานข้อมูลสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ รายงานข้อมูลผู้เสียชีวิต ใบเสร็จรับเงินกองทุนฌาปนกิจ รายงานข้อมูลการ
ช าระเงินกองทุนฌาปนกิจ รายงานข้อมูลรายรับ รายงานข้อมูลรายจ่าย ได้อย่างรวดเร็ว 
  ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อที่ 2 “เพื่อประเมินผลการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน” ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านภายหลังจากท่ีได้ใช้งาน พบว่า  
 ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 
 
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารกิจการประปา
หมู่บ้าน ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 
x  

ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการข้อมูลคณะกรรมการ 4.37 มาก 
ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการข้อมูลสมาชิก 4.35 มาก 
ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการข้อมูลประปา 4.30 มาก 
ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการข้อมูลกองทุนหมุนเวียน 4.28 มาก 
ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการข้อมูลกองทุนฌาปนกิจ 4.25 มาก 
ความสามารถของระบบในดา้นการค านวณ 4.20 มาก 
ความสามารถของระบบในดา้นการจัดการรายงานและการแสดงผลข้อมูล 4.18 มาก 

เฉลี่ย 4.28 มาก 
 

 จากตารางที่ 1 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ด้านการตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ (Functional Requirement Test) 
พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลคณะกรรมการมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก ( x = 4.37) ลองลงมาความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลสมาชิกมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (
x  = 4.35) และความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูลประปามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.30) 
ตามล าดับ 
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 ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 
 

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกิจการประปา
หมู่บ้าน ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 
x  

ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 5.00 มากที่สุด 
ความถูกต้องในการค้นหาข้อมลู 5.00 มากที่สุด 
ความถูกต้องในการลบข้อมลู 5.00 มากที่สุด 
ความถูกต้องของผลลัพธ์ทีไ่ด้จากการประมวลผลในโปรแกรม 5.00 มากที่สุด 
ความถูกต้องในการจัดเกบ็ข้อมูลน าเข้า 4.98 มากที่สุด 
ความถูกต้องของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบรายงาน 4.97 มากที่สุด 
ความรวดเร็วในการประมวลผลของระบบ 4.43 มาก 
ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง 4.33 มาก 
ความน่าเชื่อถือได้ของระบบและการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึน้ 4.27 มาก 

เฉลี่ย 4.78 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 2 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชันงานของระบบ (Functional Test) พบว่าผู้ใช้มีความ
ความพึงพอใจความถูกต้องในการค้นหาข้อมูล ความถูกต้องในการปรับปรุงแก้ไขข้อมูล  ความถูกต้องในการลบ

ข้อมูล ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลในโปรแกรมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 

5.00) ลองลงมาความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.98) และความถูกต้อง

ของการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบรายงานมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.97) ตามล าดับ  
 

 ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 
 
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกิจการประปา
หมู่บ้าน ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 
x  

ความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรปูภาพ 4.38 มาก 
ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ 4.35 มาก 
ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพ 4.33 มาก 
ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.32 มาก 
ความเหมาะสมในการใช้ข้อความเพื่ออธิบายสื่อความหมาย 4.25 มาก 
ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรบนจอภาพ 4.23 มาก 
ค าศัพท์ที่ใช้ผู้ใช้มีความคุ้นเคยและสามารถปฏิบตัิตามไดโ้ดยง่าย 4.18 มาก 
ความเหมาะสมในการปฏสิัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.17 มาก 
ความเหมาะสมในการวางต าแหนง่ของส่วนประกอบบนจอภาพ 4.17 มาก 

เฉลี่ย 4.26 มาก 
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จากตารางที่ 3 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) พบว่าผู้ใช้มีความความพึงพอ
ใจความง่ายต่อการใช้งานของระบบ ในเรื่องความเหมาะสมในการใช้สีของตัวอักษรและรูปภาพมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย

อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.38) ลองลงมาความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ

มาก ( x  = 4.35) และความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรบนจอภาพมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 
4.33) ตามล าดับ 

 
 ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test)  
 
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกิจการประปา
หมู่บ้าน ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ความหมาย 
x  

การก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผูเ้ข้าใช้ระบบ 4.27 มาก 
การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธ์ิผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 4.18 มาก 

เฉลี่ย 4.23 มาก 
  

จากตารางที่ 4 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารกิจการประปาหมู่บ้าน ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ (Security Test) พบว่าผู้ใช้มีความ
ความพึงพอใจการก าหนดรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช้ระบบมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  

( x = 4.27) ลองลงมาการควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.18) 
ตามล าดับ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการประเมินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารกิจการประปาหมู่บ้านจากผู้ใช้งานที่เป็น
คณะกรรมการประปาหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่หมู่บ้านหนองโกนอก พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจ เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x  = 4.39) ซึ่งสอดคล้องกับพีรภพ จันทร์แสนตอ (2555) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการน้ าดื่มชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านบุญเกิด ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ผลการศึกษาพบว่า
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ าดื่มชุมชนบ้านบุญเกิด ต าบลพระบาท อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง สามารถ
น าไปใช้งานได้จริงและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้ในระดับปานกลาง (3.29) สอดคล้องกับอรนุช ยิ้มแย้ม 
(2559) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านยายไท ผลการศึกษาพบว่าผู้ใช้มีการ
ยอมรับโดยรวมในระดับมากและมากที่สุด และสอดคล้องกับทศพร ธรวิศิษฐ์ (2549) ที่ได้ศึกษาและพัฒนาระบบ
จัดการสารสนเทศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่าจากกระบวนการทดสอบประสิทธิภาพของระบบที่
พัฒนาขึ้นโดยผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านด้วยแบบประเมินที่สร้างขึ้นโปรแกรมมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยได้ค่า
ประเมินค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.04 และสามารถน าไปใช้ในงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ ได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการท างานของระบบประปาหมู่บ้าน
มากยิ่งข้ึน ควรพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้ส าหรับลงพื้นท่ีจดปริมาณการใช้
น้ าและเก็บค่าบริการการใช้น้ าประปาตามครัวเรือนท่ีขอใช้น้ า  
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