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บทคดัย่อ 

บทความนี้มวีตัถุประสงค์เพ ือ่ (1) ศึกษากระบวนการจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน 
อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย (2) เพ ือ่พฒันาระบบจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีง
คาน จงัหวดัเลย และ (3) ทดลองใช้งานระบบจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาด กลุ่มเป้าหมายจ านวน 30 คน 
ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านคกมาด และลูกบ้านในหมู่บ้านคกมาด เคร ือ่งมอืในการวจิยั ได้แก่ แบบสอบถาม
ความพงึพอใจทีม่ตีอ่ระบบจดัการคา่น ้าประปาของหมูบ้่านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย สถติทิี่
ใช้ในการวเิคราะห์ผลการวจิยัระบบทีพ่ฒันา ประกอบด้วย ค่าเฉล ีย่ และส่วนเบีย่งเบยีนมาตรฐาน ผลของการวจิยัระบบ
ทีพ่ฒันา พบว่า (1) กระบวนการจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ประกอบด้วย 4 ส่วน ไดแ้ก่ การบนัทกึข้อมูลมเิตอร ์
ออกใบแจ้งหนี้ค่าน ้าประปา ช าระเงนิค่าน ้าประปา และ ตรวจสอบและยืนยันการช าระเงนิค่าน ้ าประปา พบว่า
กระบวนการจดัการค่าน ้าประปามคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (2) ระบบจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาดม ี
ความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และ (3) ความพงึพอใจทีม่ตี่อระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาดอยู่ในระดบัมาก
ทีสุ่ด 
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Abstract 

The objectives of this research were as follows: (1) to study the water supply management process of 
Khokmat village’s Chiang Khan Sub-district, Chiang Khan District, Loei Province (2) to establish a water supply 
management system in Khokmat village’s, Chiang Khan Subdistrict, Chiang Khan District, Loei Province, and 
(3) to conduct experiments on utilizing Khokmat village's water management system. The Khokmat village 
Committee and the inhabitants of the town of Khokmat consist of 30 persons, on the target group. The 
satisfaction questionnaire was used to assess the water supply management system in Khokmat village’s: 
Chiang Khan Subdistrict, Chiang Khan District, Loei Province. The mean and standard deviation were used to 
analyzing the research results on the water supply management system. The results were as followers. First, 
the water bill management procedures in Khokmat village were collecting meter readings issuing water bills, 
paying water bills, and verifying and confirming payments. Second the water supply management system in 
Khokmat village was appropriate at a high level . Finally, the water supply management system in Khokmat 
Village was satisfactory arrive at the pinnacle. 
 
Keywords: Management system for village water supply; Village water supply system; Information system for 

village water supply 
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1. บทน า 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปญัหา 

เชยีงคาน เมอืงเล็กๆ รมิแม่น ้าโขงสุดชายแดนไทย เป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัเลย ทีย่งัคงไว้ซ ึง่วฒันธรรม ขนบ
ธรรมประเพณี การใช้ชวีติแบบเรยีบง่าย พอเพยีง วถิชีวีติแบบด ัง้เดมิ ซ ึง่หาดูยากในปัจจุบนั เมอืงเล็กๆ ทีเ่งยีบสงบ
แห่งนี้  ก าลงัเป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วจ านวนมาก ภาพบ้านเก่าๆ ทีเ่รยีงรายตดิกันอยู่รมิถนนชายโขง ดงึดูดใจให้
นักท่องเทีย่วหลายต่อหลายรุ่นต่างหลัง่ไหลเดนิทางกันมาที่นี่ บ้านเรอืนทีเ่มอืงเชยีงคานจะแบ่งออกเป็นซอยเล็กๆ 
เรยีกว่า ถนนศรเีชยีงคาน ขนานคู่กันไปกับถนนใหญ่ ซึง่เป็นถนนสายหลกัเร ิม่ต ัง้แต่ถนนศรเีชยีงคาน ซอยที ่ 1- 24  
แบ่งเป็นถนนศรเีชยีงคานฝัง่บนกบัฝัง่ล่างโดยมชีือ่ซอยเหมอืนกนั (paiduaykan.com, 2563) 

หมู่บ้านคกมาดต ัง้อยู่ทีต่ าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย เป็นหมู่บ้านทีต่ดิรมิแม่น ้าโขงทีม่ผีู้อาศัย
จ านวน 230 ครวัเรอืน โดยแบ่งออกเป็น 4 คุ้มได้แก่ คุ้มเลาะรมิเลย คุ้มโนนสวรรค ์คุ้มชายโขง และคุ้มปลาสหีมอก ซึง่
ในปัจจุบนัได้มกีารน าระบบประปาหมู่บ้านมาใช้ เพ ือ่ให้ประชากรในหมู่บ้าน ได้ใช้อุปโภค บรโิภค ในการด ารงชวีติ
ประจ าวนั ในแต่ละเดอืนจะมเีจ้าหน้าทีป่ระจ าคุม้คอยจดมเิตอร์น ้าประปา ด้วยวธิกีารเขียนบนัทกึลงในเอกสาร จากนัน้
น าข้อมูลมเิตอร์น ้าประปาส่งให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพือ่ทีจ่ะได้คดิค านวณค่าน ้าประปาของแต่ละครวัเรอืน เม ือ่
ค านวณเสร็จก็ส่งใบแจ้งหนี้คา่น ้าประปาให้กับเจา้หน้าทีท่ ีจ่ดมเิตอร์น ้าประปาของแต่ละคุ้ม เพ ือ่ไปเก็บเงนิคา่น ้าประปา
ของแต่ละครวัเรอืน ซึง่การท างานในลกัษณะนี้ท าให้เกดิปัญหาในดา้นตา่ง ๆ  ยกตวัอย่างเช่น ด้านการคน้หาข้อมลู หรอื 
ด้านการเก็บบนัทกึข้อมูลของผูใ้ช้บรกิารน ้าประปา ซึง่ต้องใช้เวลานานในการค้นหาข้อมลู และการเก็บบนัทกึข้อมลูตา่ง 
ๆ จงึท าให้เสยีเวลาและเกิดความลา่ช้าในการท างาน รวมถงึในบางคร ัง้เอกสารต่าง ๆ  ทีเ่ก็บไว้นัน้อาจเกดิการสูญหาย
ได้ง่าย 

จากปัญหาทีเ่กิดขึ้นดงักล่าว ทางคณะผู้วจิยัจงึได้เห็นความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศในปัจจุบนัทีม่ ี
ความสามารถในการจดัเก็บข้อมูลได้จ านวนมาก ท าให้ลดเวลาในการคน้หาข้อมูล และยงัสามารถแก้ปัญหาข้อมูลสูญ
หายในรูปแบบเอกสารอกีด้วย ดงันัน้คณะผู้วจิยัจงึมแีนวคดิในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการพฒันาระบบ
จดัการค่าน ้าประปาในหมู่บ้านนี้ขึ้นเพ ือ่ช่วยแก้ปัญหาดงักล่าว ด้วยเหตุผลนี้คณะผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาและ
พฒันา ระบบจดัการค่าน ้าประปาในหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย โดยใช้เทคโนโลยเีวบ็
แอปพลเิคชนั เพ ือ่ลดเวลาในการค้นหาข้อมูล และลดปัญหาความยุ่งยากในการจดัเก็บข้อมูลในรูปแบบเอกสาร รวมไป
ถงึเพือ่ให้เกิดการท างานทีร่วดเร็วและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น 
1.2 วตัถปุระสงค์ของการวิจยั 
 งานวจิยันี้มวีตัถปุระสงค ์ดงันี้  

(1) เพ ือ่ศึกษากระบวนการจดัการคา่น ้าประปาของหมูบ้่านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
(2) เพ ือ่พฒันาระบบจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
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2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ธนพร ศรสุีพล และคณะ (2560) ได้ศึกษาเกีย่วกับการพฒันาโปรแกรมประยุกตส์ าหรบัน ามาใช้ประโยชน์ในการ

ดูแลรกัษาระบบและประเมนิประสทิธภิาพ ด้านความพงึพอใจตอ่การใช้งานระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน 
ต าบลบางจาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร ีกลุ่มเป้าหมาย คอื คณะกรรมการบรหิารกิจการประปาหมู่บ้านและลกูจา้ง
ของการประปาหมู่บ้านบางจาน ต าบลบางจาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุรจี านวน 30 คน เคร ือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั
ประกอบด้วย (1) ระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน และ (2) แบบสอบถามเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพระบบ 
ในด้านความพงึพอใจ สารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน สถติทิีใ่ช้ ได้แก่ ค่าเฉล ีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน    
ผลของการวจิยั พบว่า การพฒันาระบบสารสนเทศการประปาหมู่บ้านบางจาน แบ่งหลกัการท างานออกเป็น 2 ส่วน ซึง่
มกีารบวนการท างาน ดงันี้  ส่วนที ่1 คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วย ระบบสมคัรสมาชกิ ผู้ใช้น ้าจะต้องท าการ
สม ัครสมาชิก เพ ื่อเก็บข้อมูลชื่อและที่อยู่ของผู้ใ ช้น ้าและประเภทของการตดิต ัง้  ส่วนที่  2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
ประกอบด้วยการน าข้อมูลสู่ระบบ เพือ่ท าการลงทะเบยีน และการรายงานของระบบ จากผลการประเมนิประสทิธภิาพ
ของระบบในด้านความพงึพอใจจากกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  

นิธริชัต์ สงวนเดอืน (2563) ได้ศึกษาเกีย่วกบัการประเมนิระบบน ้าประปาหมู่บ้านจากแหล่งน ้าบาดาล กรณศีกึษา
องค์การบร ิหารส่วนต าบลทุ่งลูกนก จ ังหว ัดนครปฐม จ านวน 3 ระบบ แบ่งการประเม ินเป็น 5 ด้าน ได้แก่                    
(1) การมส่ีวนร่วม (2) ปรมิาณและคณุภาพน ้า (3) โครงสร้างระบบประปา (4) การบรหิารจดัการ และ (5) การสนับสนุน
จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ผลของการวจิยั พบว่า ทุกระบบทีศ่ึกษาควรพฒันาในดา้นการบรหิารจดัการโดยควรบรหิาร
จ ัดการอุปสงค์การใช้น ้า ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบร ิหารจดัการ และควรเน้นการวางแผนการ
บ ารุงรกัษาเชงิป้องกัน นอกจากนี้แนวทางการประเมนิสามารถน าไปใช้ในการตดิตามระบบประปาหมู่บ้านอืน่ๆ เพือ่ให้
การบรหิารจดัการมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น  

ชลธชิา บวัชุม (2563) ได้ศึกษาเกีย่วกับแนวทางการวางระบบบญัชลีูกหนี้และการควบคุมภายในทีด่กีรณศีกึษา
ลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภคมหาวทิยาลยัขอนแก่น เพือ่ศึกษาระบบบญัชลีูกหนี้และกระบวนการจดัการข้อมูลลูกหนี้ค่า
สาธารณูปโภคปัจจุบนั และเสนอแนวทางการวางระบบบญัชแีละกระบวนการจดัการข้อมูลลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภคที่
เหมาะสม และมกีารควบคุมภายในทีด่ ีในการวางระบบบญัชลีูกหนี้และการควบคุมภายในทีด่นีี้  คณะผู้วจิยัใช้วธิแีบบ
ผสมผสานเพือ่จดัเก็บข้อมูล ได้แก่ วธิกีารสมัภาษณ์ การสงัเกตแบบมส่ีวนรว่ม และการศกึษาเอกสาร กลุ่มตวัอย่างเป็น
ผู้บรหิารและผู้ปฏบิตังิานส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการจดัการข้อมลูลูกหนี้คา่สาธารณูปโภค จ านวน 14 คน โดยใช้การสุ่มแบบ
เจาะจง ผลการวจิยัพบว่า ระบบบญัชลีูกหนี้และกระบวนการจดัการข้อมูลลูกหนี้ค่าสาธารณูปโภคปัจจุบนัไม่ม ีการ
ปรบัปรุงระเบยีบประกาศให้เป็นปัจจุบนัตามเหตุการณ์และการเปลีย่นแปลงทีเ่กิดขึ้น ผู้ปฏบิตังิานมกีารปฏบิตังิานที่
ซ ้าซ้อนกันในการใช้ระบบบญัชสี าหรบัจดัการข้อมูลลกูหนี้คา่สาธารณูปโภค มรีะบบทีใ่ช้ในการจดัการข้อมูลลกูหนี้หลาย
ระบบและไม่มคีวามเชือ่มโยงกัน และไม่มกีารก าหนดฐานข้อมูลทีเ่ป็นมาตรฐาน  

อนงค์นาฎ นามชมภู (2563) ได้ศกึษาเกีย่วกับเร ือ่งเว็บแอปพลเิคชนัแนะน าสนิคา้โอทอปในจงัหวดัศรสีะเกษ โดย
มวีตัถุประสงค์ (1) เพ ือ่พฒันาระบบแนะน าสนิค้าโอทอปในจงัหวดัศรสีะเกษ (2) เพ ือ่ประเมนิความพงึพอใจของระบบ
แนะน าสนิค้าโอทอปในจงัหวดัศรสีะ ผู้จดัท าได้วเิคราะห์ออกแบบระบบและพฒันาระบบประกอบไปด้วย แผนภาพ
ตารางความสมัพนัธ์ (E-R diagram) การออกแบบการไหลของข้อมลู (Data flow diagram) มาประยุกตแ์ละในส่วนของ
การตดิต่อระหว่างผู้ใช้กับระบบ ได้ออกแบบระบบให้มกีารท างานในรูปแบบของ Web browser applications โดยใช้
ภาษา PHP ท างานร่วมกับระบบจดัการฐานข้อมลู MySQL เพ ือ่ให้ได้ระบบทีส่ามารถเข้าถงึไดจ้ากหลายช่องทางทัง้ทาง
คอมพวิเตอร์ส่วนบุคลและอุปกรณ์เคลือ่นที ่ผลการประเมนิความพงึพอใจของผู้ใช้ทีม่ตี่อระบบทีพ่ฒันาขึ้น พบว่า จาก
ผู้ใช้จ านวน 50 คน มคีวามพงึพอใจในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล ีย่อยู่ที ่3.88 และมคี่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.73 ซ ึง่แสดงให้เห็นว่าเว็บแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันาสามารถน าไปใช้งานได้จรงิ มส่ีวนส่งเสรมิความสะดวกสบายของผูใ้ช้
และช่วยให้ผู้ใช้สามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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วาต ีเจ๊ะเง๊าะ และคณะ (2562) ได้วจิยัระบบสารสนเทศการบรกิารลูกคา้พรเีวดด ิง้ กรณศีึกษาร้านฟารฮีนัเวดด ิง้ ม ี
วตัถุประสงค์เพ ือ่ (1) พฒันาระบบสารสนเทศลกูคา้พรเีวดด ิง้ กรณศีึกษาร้านฟารฮีนัเวดด ิ้ง โดยใช้โปรแกรมภาษา PHP 
ร่วมกับระบบการจดัการฐานข้อมลู MySQL และ (2) ศึกษาความพงึพอใจของผูใ้ช้ระบบในขัน้ตอนวงจรการพฒันาระบบ 
(SDLC) แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนของลูกค้า สามารถจดัการข้อมูลการจองตามแพ็คเกจ เลอืกช่างภาพและช่าง
แต่งหน้า ส่วนของพนักงาน สามารถจดัการข้อมูลแพ็คเกจ จดัการข้อมูลการท างานของช่างภาพ ช่างแต่งหน้า และ
ตรวจสอบการโอนเงนิของลูกคา้เพ ือ่อนุมตักิารจอง ส่วนของช่างภาพและช่างแตง่หน้า สามารถดูตารางการท างาน และ
รายละเอยีดการจองตามแพ็คเกจของลูกคา้ ส่วนของเจ้าของร้าน สามารถดูรายงานสรปุต่างๆ ภายในร้านได้ และส่วน
ผู้ดูแลระบบ สามารถก าหนดสทิธกิารใช้งาน ผลการพฒันาระบบสามารถตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างครบถว้น เพือ่ช่วยให้
ระบบมปีระสทิธภิาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยดัเวลาในการจดัเก็บข้อมลูและข้อมลูมคีวามเป็นระเบยีบมากขึ้น ผลการวดั
ความพงึพอใจเกี่ยวกบัประสทิธภิาพจากผูใ้ช้ในภาพรวมมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยพงึพอใจด้านการออกแบบ
หน้าจอระบบ รองลงมาไดร้บัประโยชน์จากระบบ และระบบสามารถใช้งานได้งา่ย ตามล าดบั 
 
3. วิธีการวิจยัระบบท่ีพฒันา 

ระบบทีพ่ฒันาจะถูกประเมนิความพงึพอใจจากคณะกรรมการและลกูบ้านในหมูบ้่านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอ
เชยีงคาน จงัหวดัเลย จ านวน 30 คน ประกอบด้วย 2 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านคกมาด จ านวน 6 คน และ
กลุ่มลูกบ้านในหมู่บ้านคกมาด จ านวน 24 คน การคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างในการพฒันาระบบนี้ใช้วธิกีารสุ่มผูท้ ีใ่ช้ระบบ
จ ัดการค่าน ้ าประปาหมู่บ้านเป็นคณะกรรมการหมู่ บ้าน และลูกบ้านในหมู่ บ้านคกมาด  โดยความพงึพอใจของ
คณะกรรมการจะถูกน ามาวเิคราะห์ผลดว้ยคา่ ร้อยละ ค่าเฉล ีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน โดยน าผลทีไ่ด้ไปเทยีบกบั
เกณฑ์การประเมนิ ซึง่มเีกณฑก์ารแปลผล ดงันี้  (Best & Kahn, 2005) 

ค่าเฉล ีย่เท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความวา่ มากทีสุ่ด 
ค่าเฉล ีย่เท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความวา่ มาก 
ค่าเฉล ีย่เท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความวา่ ปานกลาง 
ค่าเฉล ีย่เท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความวา่ น้อย 
ค่าเฉล ีย่เท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความวา่ น้อยทีสุ่ด 
 

  



วารสารระบบสารสนเทศด้านธุรกิจ (JISB) ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน 2565 หน้า 30 

 

4. ผลของการวิจยัระบบท่ีพฒันา 
4.1 ผลการศึกษากระบวนการการจัดการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน 

จงัหวดัเลย 
กระบวนการจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย ประกอบดว้ย 4 ส่วน 

ได้แก่ (1) การบนัทกึข้อมูลมเิตอร์ (2) ออกใบแจ้งหนี้ค่าน ้าประปา (3) ช าระเงนิค่าน ้าประปา และ (4) ตรวจสอบและ
ยนืยนัการช าระเงนิค่าน ้าประปา ดงัภาพที ่1 และ 2 
 

 
ภาพที ่1 กระบวนการจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 

 

 
ภาพที ่2 Context Diagram ระบบจดัค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน 

จงัหวดัเลย 
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4.2 ผลการพฒันาระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บา้นคกมาด ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย 
คณะผู้วจิยัได้พฒันาระบบ โดยใช้โปรแกรมภาษา HTML, PHP, CSS, JavaScript, SQL, Bootstrap ในการพฒันา

ระบบสารสนเทศ ใช้ MySQL เป็นฐานข้อมูลของระบบสารสนเทศ ใช้ Visual Studio Code ในส่วนของการเขยีนรหสั
โปรแกรม และใช้ XAMPP เป็น HTTP Server ไดร้ะบบทีพ่ฒันาขึ้นแสดงดงัภาพที ่3 ถงึ 7 
 

  
ภาพที ่3 จอภาพแสดงการเพิม่ข้อมลูมเิตอร์ ภาพที ่4 จอภาพแสดงข้อมูลใบแจง้หนี้คา่น ้าประปา 

  

  
ภาพที ่5 จอภาพแสดงข้อมูลการช าระเงนิคา่น ้าประปา ภาพที ่6 จอภาพแสดงข้อมูลการตรวจสอบและยนืยนัการ

ช าระเงนิค่าน ้าประปา 
  

 
ภาพที ่7 จอภาพแสดงสถานการณ์ช าระเงนิคา่น ้าประปา 

 
 

4.3 ผลการทดลองใช้ระบบจดัการค่าน า้ประปาหมู่บา้นคกมาด ต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย  
คณะผู้วจิยัได้น าระบบทีพ่ฒันาขึ้นให้กลุ่มเป้าหมายทดลองใช้ระบบ จ านวน 30 คน หลงัจากนัน้สอบถามความ

คดิเห็นของกลุ่มเป้าหมายทีม่ตี่อระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
แสดงดงัตารางที ่1 และ 2 
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ตารางที ่1 ความคดิเห็นของคณะกรรมการหมูบ้่านคกมาดทีม่ตีอ่ระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด  
รายการ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน    
 1.1 ความสามารถในการจดัการฐานข้อมูล 4.66 0.51 มากทีสุ่ด 
 1.2 ความสามารถในการสบืค้นข้อมลู 4.33 0.51 มาก 
 1.3 ความสามารถในการน าเสนอข้อมลู 4.00 0.63 มาก 
 1.4 ความสามารถในการให้บรกิารข้อมลู 4.16 0.75 มาก 

รวม 4.29 0.61 มาก 
2. ด้านการท  างานได้ตามฟังก์ชนัของระบบ    

 2.1 ความถูกตอ้งของการท างานโดยรวมของระบบ 4.16 0.40 มาก 

 2.2 ความถูกตอ้งของการแสดงรายละเอยีด 4.33 0.51 มาก 

 2.3 ความถูกตอ้งของการสบืคน้ข้อมูล 4.50 0.54 มากทีสุ่ด 

 2.4 ความครอบคลุมของระบบทีพ่ฒันา 4.00 0.63 มาก 

รวม 4.25 0.52 มาก 

3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ    

3.1 ขัน้ตอนการใช้งานตอ่เน่ืองเข้าใจงา่ย 4.00 0.00 มาก 

3.2 ความเหมาะสมในการก าหนดสแีละรูปแบบอกัษร 3.83 0.75 มาก 

3.3 ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบเมนู  
ต่าง ๆ  บนหน้าจอเว็บไซต์ 

4.00 0.89 มาก 

3.4 สอดคล้องและตรงตามความตอ้งการของผู้ใช้งาน 4.16 0.40 มาก 

รวม 4.00 0.57 มาก 

4. ด้านความปลอดภยัของระบบ    

4.1 การก าหนดสทิธ ิก์ารใช้งาน 4.33 0.51 มาก 

4.2 การก าหนดรหสัผูใ้ช้งานและรหสัผ่าน 4.00 0.89 มาก 

4.3 การตรวจสอบการป้อนข้อมูลเข้าในระบบ 4.33 0.81 มาก 

รวม 4.22 0.71 มาก 

โดยรวม 4.18 0.61 มาก 

 
จากตารางที ่1 ความคดิเห็นของคณะกรรมการหมู่บ้านคกมาดทีม่ตี่อระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้าน คกมาด  

ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย พบว่า ความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.18 , SD. = 0.61) เม ือ่
พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านทีอ่ยู่ในระดบัมากคอื ด้านตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (�̅�= 4.29 , SD. = 0.61) 
รองลงมาคอื ด้านการท างานได้ตามฟังก์ชนัของระบบ (�̅�= 4.25 , SD. = 0.52) ด้านความปลอดภยัของระบบ (�̅�= 
4.22 , SD. = 0.71) และด้านความง่ายตอ่การใช้งานของระบบ (�̅�= 4.00 , SD. = 0.57) 
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ตารางที ่2 ความคดิเห็นของลูกบ้านในหมู่บ้านคกมาดทีม่ตี่อระบบจดัการคา่น ้าประปาหมูบ้่านคกมาด 
รายการ �̅� S.D. ระดับความคิดเห็น 

1. ด้านความสามารถในการท  างานของระบบ    
 1.1 ระบบก าหนดสทิธ ิก์ารเข้าใช้งานไดอ้ย่างถกูตอ้ง 4.54 0.50 มากทีสุ่ด 
 1.2 ระบบบนัทกึข้อมูลไดต้รงตามความตอ้งการ  4.75 0.44 มากทีสุ่ด 
 1.3 ระบบค้นหาข้อมูลไดถ้กูตอ้ง 4.54 0.50 มากทีสุ่ด 
 1.4 ระบบน าเสนอข้อมูลไดถู้กต้อง 4.70 0.46 มากทีสุ่ด 

รวม 4.63 0.48 มากทีสุ่ด 
2. ด้านการออกแบบ    

 2.1 ความเหมาะสมในการใช้ส ีขนาดตวัอกัษร 4.62 0.49 มากทีสุ่ด 

 2.2 ภาษาเข้าใจงาย กระชบั 4.41 0.58 มาก 

 2.3 อธบิายชี้แจงข้อมูลไดช้ดัเจน ง่าย และไม่ซบัซอ้น 4.66 0.56 มากทีสุ่ด 

 2.4 ความสวยงามน่าสนใจ และทนัสมยั 4.11 0.65 มาก 

รวม 4.53 0.57 มากทีสุ่ด 

3. ด้านการแสดงผล    

3.1 ข้อมูลในระบบมคีวามถูกต้อง ชดัเจนน่าเชือ่ถอื 4.83 0.38 มากทีสุ่ด 

3.2 การแสดงข้อมูลมรีูปแบบและมาตรฐานเดยีวกัน 4.50 0.58 มากทีสุ่ด 

3.3 ผลลพัธ์ทีไ่ด้มคีวามถกูต้อง 4.66 0.48 มากทีสุ่ด 

3.4 สามารถดูข้อมูลย้อนหลงัไดส้ะดวก 4.75 0.44 มากทีสุ่ด 

รวม 4.68 0.48 มากทีสุ่ด 

โดยรวม 4.61 0.52 มากทีสุ่ด 

 
จากตารางที ่2 ความคดิเห็นของลูกบ้านในหมู่บ้านคกมาดทีม่ตี่อระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาดต าบล

เชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย พบว่า ความคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  (�̅�= 4.61, S.D. = 0.52) เม ือ่
พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านทีอ่ยู่ในระดบัมากทีสุ่ดคอื ด้านการแสดงผล (�̅�= 4.68, S.D. = 0.48) รองลงมาคอื ด้าน
ความสามารถในการท างานของระบบ (�̅�= 4.63,S.D. = 0.48) และด้านการออกแบบ (�̅�= 4.53,S.D. = 0.57) 
 
5. อภิปรายผลการวิจยัระบบท่ีพฒันา 

จากการศึกษากระบวนการจดัการค่าน ้าประปาของหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
คณะผู้วจิยัได้ออกแบบระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด พฒันาระบบ ทดลองใช้ระบบ รวมถงึการเก็บรวบรวม
ข้อมูล วเิคราะห์ข้อมูลและสรุปผลของข้อมูล โดยมกีารออกแบบและครอบคลุมตามวตัถปุระสงค์ของผู้ใช้งาน 

การวจิยันี้ได้น าเสนอแนวทางการประเมนิระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีง
คาน จ ังหวดัเลย โดยมกีลุ่มเป้าหมาการประเมนิระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาดทัง้หมด 2 กลุ่ม ได้แก่ 
คณะกรรมการหมู่บ้านคกมาด จ านวน 6 คน และกลุ่มลูกบ้านในหมู่บ้านคกมาดจ านวน 24 คน พบว่า ผลการประเมนิ
ความคดิเห็นโดยรวมของระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลยของ
กลุ่มคณะกรรมการหมู่บ้านคกมาด โดยการหาค่าเฉล ีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน อยู่ในระดบัมาก (�̅�= 4.18 , SD. = 
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0.61)  เม ือ่พจิารณารายด้าน พบว่า ด้านทีอ่ยู่ในระดบัมากคอื ด้านตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน รองลงมาคอืดา้น
การท างานได้ตามฟังก์ชนัของระบบ ด้านความปลอดภยัของระบบ และด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ ในส่วนของ
ผลการประเมนิความคดิเห็นโดยรวมระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด กลุ่มลูกบ้านในหมู่บ้าคกมาด โดยการหา
ค่าเฉล ีย่และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (�̅�= 4.61 , SD. = 0.52) เม ือ่พจิารณารายดา้น พบว่า ดา้นที่
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ดคอื คอื ด้านการแสดงผล รองลงมาคอื ด้านความสามารถในการท างานของระบบและด้านการ
ออกแบบระบบ  

ทัง้นี้ผลของการพฒันาระบบจดัการค่าน ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชยีงคาน จงัหวดัเลย 
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผู้ใช้งานได้จรงิ ซ ึง่ท าให้ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที ่รวมถงึลูกบ้านทีม่ส่ีวนเกี่ยวข้องให้
ความไว้วางใจในการท างานของระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ต าบลเชยีงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย
ได้เป็นอย่างด ี สอดคล้องกับบทความของ ธนพร ศรสุีพล และคณะ (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาโปรแกรม
ประยุกต์ส าหรบัน ามาใช้ประโยชน์ในการดูแลรกัษาระบบและประเมนิประสทิธภิาพ ด้านความพงึพอใจต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศการประปาหมู่ บ้านบางจาน ต าบลบางจาน อ าเ ภอเม ือง จ ังหวดัเพชรบุร ี กลุ่มเป้าหมาย คอื 
คณะกรรมการบรหิารกิจการประปาหมู่บ้านและลูกจ้างของการประปาหมู่ บ้าน 30 คน พบว่า ผลการประเมนิ
ประสทิธภิาพของระบบในดา้นความพงึพอใจจากกลุ่มเป้าหมายอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ( �̅� = 4.50, S.D.= 0.59)  

ในการปรบัระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาดให้เหมาะสมตอ่ไป คณะผูว้จิยัขอเสนอแนะการต่อยอดพฒันา
ระบบจดัการคา่น ้าประปาหมู่บ้านคกมาด ดงันี้ 

(1) ควรพฒันาให้ระบบมรีายงานการใช้น ้าของแตล่ะคุ้มในรปูแบบกราฟเพือ่เปรยีบเทยีบให้ชดัเจนมากยิง่ขึ้น 
(2) ควรพฒันาให้ระบบสามารถรองรบัการใช้งานบนโทรศพัท์โดยรองรบัการใช้งานทุกระบบปฏบิตักิาร 

 
บรรณานุกรรม 
ชลธชิา บวัชุม. (2563). แนวทางการวางระบบบญัชลีูกหนี้และการควบคมุภายในทีด่ ีกรณีศกึษาลกูหนี้คา่สาธารณูปโภค

มหาวทิยาลยัขอนแก่น. Journal of Modern Learning Development, 5(5), 149-157. 
ธนพร ศรสุีพล, ปราโมทย์ ตงฉิน, และกรกรต เจรญิผล. (2560). การพฒันาระบบสารสนเทศการประหมู่บ้านบางจาน

ต าบลบางจาน อ าเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบุร .ี วารสารโครงงานวทิยาการคอมพวิเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ, 
3(1), 50-56. 

นิธริชัต์ สงวนเดอืน. (2563). การประเมนิระบบน ้าประปาหมู่บ้านจากแหล่งน ้าบาดาล กรณีศึกษาองคก์ารบรหิารส่วน
ต าบลทุ่งลูกนก จงัหวดันครปฐม. วารสารวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 28(4), 717-732. 

วาต ีเจ๊ะเง๊าะ, แสงจนัทร์ เรอืนอ่อน, โสภ ีแก้วชะฎา, อวยพร ชูแก้ว, และวชิติ สุขทร. (2562). ระบบสารสนเทศการ
บรกิารลูกค้า พรเีวดด ิ้งกรณีศึกษาร้านฟารฮีนัเวดด ิ้ง. การประชุมวชิาการระดบัชาต ิสารสนเทศศาสตร์วชิาการ 
2019 วนัที ่25-26 มถิุนายน 2562, มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, นครศรธีรรมราช, 1-8. 

อนงค์นาฎ นามชมภู. (2563). เว็บแอปพลเิคชนัแนะน าสนิคา้โอทอปในจงัหวดัศรสีะเกษ. โรงเรยีนขุขนัธร์าษฎร์บ ารุง. 
Best, J. W., & Kahn, J. V. (2005). Research in Education (10th Edition). USA: Pearson. 
Paiduaykan.com. (2563). เ ชียง ค าน .  สืบค้ น เ ม ื่อ ว ันที่  11 พ .ย .  2564.จ าก  https://www.paiduaykan.com 

/76_province/Northeast/loie/chaingkhan.html. 

https://www.paiduaykan.com/

