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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ สําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลเซเป็ด ระบบสารสนเทศประกอบด้วยขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1)
การจัดทํ าฎี กาการเบิ ก จ่ายงบประมาณ 2) การวางฎี กาการเบิ ก จ่ายงบประมาณ 3) การตรวจสอบการเบิ กจ่ าย
งบประมาณ และ 4) การอนุ มั ติ ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ ระบบพั ฒ นาในรู ป แบบเว็ บ แอปพลิ เคชั น (Web
Application) โดยใช้ภาษา C#.net และ Microsoft SQL Server ผลการพัฒนาและทดสอบระบบพบว่า ระบบช่วย
ให้ เจ้ าหน้ าที่ มีความสะดวกในการทํ าการเบิ ก จ่ายงบประมาณได้รวดเร็วขึ้น ผู้ บ ริหารได้ สารสนเทศที่ ช่วยในการ
ตัดสินใจในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งประชาชนสามารถตรวจสอบ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ตลอดเวลา
โดยมีการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบจํานวน 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่จํานวน 10 คน และผู้ใช้งานทั่วไป
จํานวน 20 คน ผลการประเมินโดยเจ้าหน้าที่มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.50 ในขณะที่ผู้ใช้งานทั่วไป มีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.50 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การเบิกจ่ายงบประมาณ เว็บแอปพลิเคชัน
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Abstract
The purpose of this research was to develop the management information system for
budget requisition of Sepet subdistrict administrative organization. The system consisted of four
budget requisition procedures: 1) creating of the budget requisition form, 2) sending of the budget
requisition, 3) checking budget requisition information and 4) approvement of the budget
requisition. The system was developed in form of a web application using C#.net and Microsoft
SQL Server. The development and testing results showed that the system was able to facilitate
officers in managing budget requisition process. The manager received information for making
decision in the budget requisition. In addition, general users were able to check their payment any
time. The system was evaluated in term of user satisfaction using questionnaires collected from 2
groups including 10 officers and 20 general users. The results showed that the average of officers’
satisfaction was 4.56 with the standard deviation of 0.50, and the average of general users’
satisfaction was 4.51 with the standard deviation of 0.50. Therefore, it could be concluded that
the users’ satisfaction towards our system was in the high level.
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บทนํา
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นการดําเนินงานที่สําคัญมากงานหนึ่งของทุกๆ องค์กร ซึ่งข้อมูลการเบิกจ่าย
จะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน การจัดสรรงบประมาณการเบิกจ่ายต้องมีความเหมาะสม โดยเฉพาะในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติสภาตําบล
และองค์การบริหารส่วนตําบล ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
(สํานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก า, 2551) และระเบี ยบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิ ก จ่ายค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 (ราชกิจจานุเบกษา, 2553) จากระเบียบดังกล่าว ทางองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องมีการดําเนินการทําการเบิกจ่ายให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ชัดเจนมีความสะดวก สามารถ
บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
องค์การบริหารส่วนตําบลเซเป็ดได้รับการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วน
ตําบล พ.ศ.2537 (สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, 2546) ณ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลเซเป็ดได้ยกฐานะ
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง เมื่อปี พ.ศ.2552 การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบเดิมองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเซเป็ด มีขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่1) จัดทําฎีกาการเบิกจ่าย 2) วาง
ฎีกาการเบิกจ่าย 3) ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่าย 4) อนุมัติฎีกาการเบิกจ่าย และ 5) จัดเก็บฎีกาการเบิกจ่ายลงแฟ้ม
เอกสาร ซึ่งการดําเนินการในแต่ละขั้นตอนอยู่ในรูปแบบของการใช้แบบฟอร์มเอกสารในการดําเนินงาน ทําให้มีความ
เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล การค้นหาข้อมูลจะต้องใช้เวลานานการตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่าย การอนุมัติฎีกาการ
เบิกจ่ายอาจต้องใช้เวลานานในกรณีผู้อนุมัติเดินทางไปราชการ
ดังนั้น เพื่ อแก้ปัญ หาดังกล่าว จึงนําเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณของ
องค์การบริหารส่วนตําบลเซเป็ด โดยระบบใหม่ที่นําเสนอนี้ สามารถดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณใน 4 ขั้นตอน
ได้แ ก่1) การจัดทํ าฎีกาการเบิก จ่ ายงบประมาณ 2) การวางฎี กาการเบิ ก จ่ายงบประมาณ 3) การตรวจสอบการ
เบิ ก จ่ายงบประมาณ และ 4) การอนุ มั ติการเบิ ก จ่า ยงบประมาณ ซึ่ งระบบนี้ ถูก พั ฒ นาให้ อ ยู่ในรูป แบบของเว็บ
แอพพลิเคชั่น โดยใช้ภาษา C#.net ในการพั ฒ นาโปรแกรม ใช้ Microsoft SQLServer ในการจัดการฐานข้อมูล
ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ช่วยลดขั้นตอนในการเบิกจ่ายงบประมาณ และช่วยให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
และผู้เกี่ยวข้องมีความสะดวกและรวดเร็วในการดําเนินงานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งมีระบบในการจัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่าย
ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ

วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลเซ
เป็ดและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบที่พัฒนาขึ้น

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย
1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25542555
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลขององค์การบริหารส่วนตําบลเซเป็ด อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 (ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.
2546)องค์การบริหารส่วนตําบลเป็ดจึงตราข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตําบลงบประมาณรายจ่าย (องค์การบริหารส่วนตําบลเซเป็ด, 2555) โดยแยกตามแผนงาน ดังนี้
1. ด้านบริหารงานทั่วไป
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2. ด้านการบริการชุมชนและสังคม
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
2.4 แผนงานเคหะชุมชน
2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมนันทนาการ
3. ด้านเศรษฐกิจ
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
3.2 แผนงานการเกษตร
3.3 แผนงานการพาณิชย์
4. ด้านการดําเนินการอื่น
4.1 แผนงานงบกลาง
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems) (MIS) เป็นระบบที่มี
กลุ่มข้อมูลและองค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพัน ธ์กัน เพื่อการดําเนินงานขององค์กร สนับ สนุนการปฏิบัติงาน
การจัดการและการตัดสินใจในองค์กร โดยจะต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผล และจะต้องใช้อุปกรณ์ทาง
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมร่วมกับผู้ใช้ในการจัดทําสารสนเทศ (ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลชัย,
2549) การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ระดับส่วนบุคคล กลุ่ม องค์กร และระหว่าง
หน่วยงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการช่วยให้ผู้ใช้สารสนเทศสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ยุ่งยาก และซับซ้อน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการต้องมี
องค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ (ไพบูลย์ เกรียติโกมล และณัฎฐ์พันธ์ เขจรนันท์, 2551) ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ ข้อมูลรายละเอียดที่นํามาใช้ในการบริหารจัดการระดับย่อย ระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ เช่น การจัดซื้อหนังสือ ตํารา วารสาร เป็นต้น
2. องค์กรและการบริหารจัดการ โดยทั่วไปต้องประกอบด้วยบุคลากร โครงสร้างการบริหารงาน
องค์กร เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ที่ชัดเจนตามภาระงานต่างๆ เช่น ฝ่ายการเงิน ฝ่ายพัสดุ ฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริการ ฝ่ายผลิต
ฝ่ายซ่อมบํารุง เป็นต้น โดยอาศัยโครงสร้างเป็นแกนกลางในการปฏิบัติงานตามลําดับขั้นตอนสายงาน
3. เทคโนโลยีและอุปกรณ์ เป็นเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ ซึ่ง
รวมถึงซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ที่เชื่อมโยงระบบเหล่านี้เข้าด้วยกัน
เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยมีขั้นตอนการวิจัยดังต่อนี้
1. ศึกษาระบบงานเดิม การศึกษาระบบงานเดิมของระบบการเบิกจ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วน
ตําบลเซเป็ดพบว่ามีขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 ขั้นตอนดังนี้
1.1 การจัดทําฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนนี้เจ้าหน้าที่จัดทําฎีกาเป็นผู้ดําเนินการโดย
เริ่มจากขั้นตอนดังนี้
1) เจ้าหน้าที่จัดทําฎีการับข้อมูลการเบิกจ่าย
2) เจ้าหน้าที่จัดทําฎีกาตรวจสอบยอดงบประมาณคงเหลือของงบประมาณในหมวดนั้นๆ
3) เจ้าหน้าที่จัดทําฎีกาจัดทําฎีกา
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1.2 วางฎีกาการเบิกจ่ายงบประมาณ
1) เจ้าหน้าที่จัดทําฎีกาตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายว่าถูกหรือไม่ หากเห็นว่าถูกต้องทําการ
ส่งให้หัวหน้าส่วนที่เบิกตรวจสอบ หากเอกสารการเบิกจ่ายยังไม่ถูกต้องให้ดําเนินการแก้ไข
2) หั ว หน้ า ส่ ว นที่ เบิ ก ตรวจสอบ หากเห็ น ว่ า เอกสารการเบิ ก จ่ า ยมี ค วามถู ก ต้ อ งแล้ ว จึ ง
ดําเนินการส่งแฟ้มการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ถ้าเอกสารไม่ถูกต้อง ส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่จัดทําฎีกา
เพื่อแก้ไข
1.3 การตรวจสอบการเบิก จ่ายงบประมาณในส่วนนี้จะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ 3 ส่วนคือ เจ้าหน้ าที่
การเงินและบัญชี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และ หัวหน้าส่วนการคลัง โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายหากมีความถูกต้องให้รายงานผล
ต่อเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี หากไม่ถูกต้องส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่จัดทําฎีกาเพื่อดําเนินการแก้ไข
2) เจ้าพนักงานการเงิน และบัญชีตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายหากมีความถูกต้องเสนอแฟ้ม
เอกสารเบิกจ่ายต่อหัวหน้าส่วนการคลัง หากไม่ถูกต้องส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่จัดทําฎีกาเพื่อแก้ไข
3) หัวหน้าส่วนการคลังตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายหากมีความถูกต้องเสนอแฟ้มเอกสาร
เบิกจ่ายต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล หากไม่ถูกต้องส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่จัดทําฎีกาเพื่อแก้ไข
1.4 การอนุ มัติการเบิก จ่ายงบประมาณ ในส่วนนี้จะมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ 2 ส่วนคือ ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลและผู้บริหาร โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายหากมีความถูกต้อง เสนอแฟ้ม
เอกสารต่อผู้บริหาร หากไม่ถูกต้องส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่จัดทําฎีกาเพื่อแก้ไข
2) ผู้บริหารทําการตัดสินใจอนุมัติข้อมูลการเบิกจ่าย หากอนุมัติ ทําการเบิกจ่าย หรือหากไม่
อนุมัติสิ้นสุดกระบวนการการเบิกจ่าย
1.5 จัดเก็บฎีกาการเบิกจ่ายในแฟ้มเอกสาร จากการศึกษาระบบงานเดิมพบว่าการดําเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าจึงควรต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ควรมีความสามารถดังนี้
1) ระบบควรมี ก ารจั ด การข้ อ มู ล ในการเบิ ก จ่ า ยที่ ง่ า ย สะดวก รวดเร็ ว โดยลดขั้ น ตอน
การทํางาน เช่น เจ้าหน้าที่จัดทําฎีกาสามารถจัดทําได้โดยไม่ต้องไปติดต่อสอบถามข้อมูลยอดคงเหลือจากเจ้าหน้าที่
การเงินและบัญชีโดยระบบสามารถแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติ
2) ระบบควรมีการจัดการระบบการเบิกจ่าย โดยจะต้องสามารถคํานวณยอดคงเหลือ ยอด
รวมการเบิกจ่ายทั้งหมด
3) ระบบควรมีความง่ายต่อการตรวจสอบข้อมูลควรมีระบบการนําเสนอหรือรายงานเพื่อ
รายงานสรุปรายปีรายเดือนหรือรายสามเดือน เป็นต้น จะช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอนุมัติโครงการได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
คณะผู้ วิ จั ย ได้ วิ เคราะห์ ค วามต้ อ งการของระบบ จากนั้ น ดํ า เนิ น การออกแบบระบบโดยแสดง
แบบจําลองของระบบ ด้วย Context Diagram ดังภาพที่ 1 ที่สามารถแสดงให้เห็นถึงการทํางานของระบบที่นําเข้า
และส่งออกข้อมูลจากระบบ
3. พัฒนาและทดสอบระบบ
การพัฒนาระบบคณะผู้วิจัยได้ทําการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาภาษา C#.net และ Microsoft SQL
Server หลังจากพัฒนาระบบแล้วดําเนินการทดสอบระบบโดยใช้วิธีทดสอบระบบแบบ Black Box Testing โดยนํา
ข้อมูลที่มีอยู่เข้ามาทดสอบในระบบ จากนั้นทําการปรับปรุงแก้ไขระบบ แล้วนําระบบนี้ไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้
งาน 2 กลุ่ม ได้แก่ เจ้าหน้าที่จํานวน 10 คน และผู้ใช้งานทั่วไปจํานวน 20 คน ทดสอบฟังชันก์ต่างๆ ของระบบและ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบ
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ข้อ มูล ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
ข้อ มูล ส่วนตัวที่ต ้องการแก้ไ ข
ข้อ มูล การเบิก จ่ายที่ตอ้ งการตรวจสอบ
ข้อ มูล รายงานการเบิก จ่ ายส่ วนโยธาที่ ต้องการเรี ยกดู
ข้อ มูล รายงานการเบิก จ่ ายส่ วนการศึก ษาที่ต ้องการเรี ยกดู
ข้อ มูล รายงานการเบิก จ่ ายส่ วนสํานัก ปลัดที่ต ้องการเรี ยกดู

หัวหน้าส่ วนที่ ทาํ
การเบิก
ข้อ มูลการเข้าสู่ร ะบบ
ข้อ มูลการแก้ไ ขข้อมูล ส่ วนตัว
ข้อ มูลการเพิ่ม ด้านการเบิกจ่าย
ข้อ มูลการแก้ไ ขด้านการเบิก จ่าย
ข้อ มูลการลบด้านการเบิก จ่าย
ข้อ มูลการเพิ่ม แผนงานการเบิก จ่าย
ข้อ มูลการแก้ไ ขแผนงานการเบิ กจ่าย
ข้อ มูลการลบแผนงานการเบิกจ่าย
ข้อ มูลการเพิ่ม งานการเบิกจ่าย
ข้อ มูลการแก้ไ ขงานเบิ กจ่าย
ข้อ มูลการลบงานเบิกจ่าย
ข้อ มูลการเพิ่ม หมวดการเบิกจ่าย
ข้อ มูลการแก้ไ ขหมวดการเบิกจ่าย
ข้อ มูลการลบหมวดการเบิกจ่าย
ข้อ มูลการเพิ่ม หมวดย่อยการเบิก จ่าย
ข้อ มูลการแก้ไ ขหมวดย่อยการเบิก จ่าย
ข้อ มูลการลบหมวดย่อยการเบิก จ่าย
ข้อ มูลการเพิ่ม ประเภทการเบิกจ่าย
ข้อ มูลการแก้ไ ขประเภทการเบิกจ่าย
ข้อ มูลการลบประเภทการเบิก จ่าย
ข้อ มูลการเพิ่ม โครงการการเบิกจ่าย
ข้อ มูลการแก้ไ ขโครงการการเบิก จ่าย
ข้อ มูลการลบโครงการการเบิก จ่าย
ข้อ มูลการเพิ่มงบตั้งต้นปี ง บประมาณ
ข้อมูลการแก้ไขงบตั้งต้นปี งบประมาณ
ข้อ มูลการเพิ่มงบตั้งต้นตามด้านการเบิก จ่าย
ข้อ มูล การแก้ไขงบตั้งต้น ตามด้านการเบิ กจ่ าย
ข้อมูลการเพิ่มงบตั้งต้นตามแผนงานการเบิกจ่าย
ข้อมูลการแก้ไขงบตั้ง ต้นตามแผนงานการเบิกจ่าย
ข้อมูลการเพิ่มงบตั้งต้นตามงานการเบิก จ่าย
ข้อมูลการแก้ไขงบตั้ง ต้นตามงานการเบิกจ่าย
ข้อมูลการเพิ่ม งบตั้งต้นตามหมวดการเบิก จ่าย
ข้อ มูล การแก้ไขงบตั้งต้น ตามหมวดการเบิกจ่าย
ข้อมูลการเพิ่มงบตั้งต้นตามหมวดย่อยการเบิ กจ่าย
ข้อมูลการแก้ไขงบตั้ง ต้นตามหมวดย่อยการเบิกจ่าย
ข้อมูลการเพิ่มงบตั้งต้นตามประเภทการเบิก จ่าย
ข้อมูลการแก้ไขงบตั้ง ต้นตามประเภทการเบิกจ่าย
ข้อมูลการเพิ่มงบตั้งต้นตามโครงการการเบิ กจ่ าย
ข้อมูลการแก้ไขงบตั้ง ต้นตามโครงการการเบิกจ่าย
ข้อ มูลการตรวจสอบงบประมาณ
ข้อ มูลการเรี ยกดูร ายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ

เจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญ ชี

ผูใ้ ช้งาน
ทั่วไป

ข้อมูลรายละเอีย ดการเบิกจ่ายตามโครงการที่
ต้องการเรี ยกดู
ข้อมูล รายละเอีย ดการเบิกจ่ายตามโครงการ

ข้อ มูล ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลส่ วนตัวที่ต้องการแก้ไ ข
ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ต ้องการเพิ่ม
ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ต ้องการแก้ไ ข
ข้อมูล การเบิ กจ่ ายที่ตอ้ งการส่งตรวจสอบ
ข้อ มูล รายงานการเบิก จ่ายงบประมาณที่การเรีย กดู

เจ้าหน้าที่
จัดทําฎีกา

ข้อมูลการเข้าสู่ร ะบบ
ข้อมูลการแก้ไ ขข้อ มูล ส่วนตัว
ข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลเบิกจ่ายตามโครงการ
ชื่ อผูใ้ ช้แ ละรหัสผ่าน
ข้อมูลการเข้าสู่ร ะบบ
ข้อมูลรายงานการเบิก จ่ายส่ว นโยธา
ข้อ มูล ส่วนตัวที่ต ้องการแก้ไ ข
ข้อมูลการแก้ไ ขข้อ มูลส่วนตัว
ข้อมูลรายงานการเบิก จ่ายส่ว นการศึกษา
ข้อ มูล ด้านการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการเพิ่ม
ข้อมูลการเพิ่ม การเบิกจ่าย
ข้อมูลรายงานการเบิก จ่ายส่ว นสํานักปลัด
ข้อ มูล ด้านการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการแก้ไข
ข้อมูลการแก้ไ ขการเบิกจ่าย
ข้อ มูล ด้านการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการลบ
ข้อมูลการตรวจสอบการเบิกจ่าย
ข้อ มูล แผนงานการเบิกจ่ายที่ต ้องการเพิ่ม
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
ข้อ มูล แผนงานการเบิกจ่ายที่ต ้องการแก้ไ ข
ข้อ มูล แผนงานการเบิกจ่ายที่ต ้องการลบ
ข้อ มูล งานการเบิ กจ่ ายที่ตอ้ งการเพิ่ม
ข้อ มูล งานเบิกจ่ายที่ต ้องการแก้ไ ข
ข้อ มูล งานเบิกจ่ายที่ต ้องการลบ
ข้อ มูล หมวดการเบิก จ่ายที่ต้องการเพิ่ม
ข้อ มูล หมวดการเบิก จ่ายที่ต้องการแก้ไ ข
ข้อ มูล หมวดการเบิก จ่ายที่ต้องการการลบ
ข้อ มูล หมวดย่อยการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการเพิ่ม
ข้อ มูล หมวดย่อยการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการแก้ไข
ข้อ มูล หมวดย่อยการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการลบ
ข้อ มูล ประเภทการเบิ กจ่ ายที่ตอ้ งการเพิ่ม
ข้อ มูล ประเภทการเบิ กจ่ ายที่ตอ้ งการแก้ไข
ข้อ มูล ประเภทหมวดย่อยการเบิกจ่ายที่ต ้องการลบ
ข้อ มูล โครงการการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการการเพิ่ม
ข้อ มูล โครงการการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการการแก้ไ ข
ข้อ มูล โครงการการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการลบ
ข้อมูลการเข้าสู่ร ะบบ
ข้อมูลการแก้ไ ขข้อ มูล ส่ว นตัว
ข้อ มูล งบตั้งต้นปี งบประมาณที่ตอ้ งการเพิ่ม
ข้อมูลการตรวจสอบการเบิก จ่ายตามโครงการ
ข้อ มูล งบตั้งต้นปี งบประมาณที่ตอ้ งการแก้ไข
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายส่วนโยธา
ข้อมูลงบตั้ง ต้นตามด้านการเบิกจ่ายที่ต ้องการเพิ่ม
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายส่วนสํานักปลัด
ข้อ มูล งบตั้งต้นตามด้านการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการแก้ไข
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายส่วนการศึกษา
ข้อ มูล งบตั้งต้นตามแผนงานการเบิกจ่ายที่ต ้องการเพิ่ม
ข้อมูลงบตั้งต้น ตามแผนงานการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการแก้ไข
ข้อมูลชื่ อผูใ้ ช้แ ละรหัสผ่าน
ข้อ มูล งบตั้งต้นตามงานการเบิ กจ่ ายที่ตอ้ งการเพิ่ม
ข้อมูลส่ว นตัว ที่ตอ้ งการแก้ไข
ข้อมูลงบตั้งต้น ตามงานการเบิก จ่ายที่ต้องการแก้ไ ข
ข้อมูลการเบิกจ่ายตามโครงการที่ต ้องการตรวจสอบ
ข้อมูลงบตั้ง ต้นตามหมวดการเบิ กจ่ ายที่ตอ้ งการเพิ่ม
ข้
อมูลรายงานการเบิกจ่ายส่วนโยธาที่ต ้องการเรีย กดู
ข้อ มูล งบตั้งต้นตามหมวดการเบิก จ่ายที่ต้องการแก้ไ ข
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายส่วนสํานักปลัดที่ตอ้ งการเรี ย กดู
ข้อมูลงบตั้ง ต้นตามหมวดย่อยการเบิกจ่ายที่ต ้องการเพิ่ม
ข้
อมูลรายงานการเบิกจ่ายส่วนการศึกษาที่ตอ้ งการเรี ย กดู
ข้อ มูล งบตั้งต้นตามหมวดย่อยการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการแก้ไข
ข้อมูลงบตั้ง ต้นตามประเภทการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการเพิ่ม
ข้อ มูล งบตัง้ ต้นตามประเภทการเบิ กจ่ ายที่ตอ้ งการแก้ไข
ข้อมูลงบตั้ง ต้นตามโครงการการเบิกจ่ายที่ต ้องการเพิ่ม
ข้อ มูล งบตั้งต้นตามโครงการการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการแก้ไข
ข้อ มูล งบประมาณที่ ต้องการตรวจสอบ
ข้อ มูล รายงานการเบิ กจ่ ายงบประมาณที่ตอ้ งการเรี ย กดู

ผูด้ ูแลระบบ

ข้อมูลการเข้าสู่ ระบบ
ข้อมูลการเพิ่ม ข้อมูลผูใ้ ช้
ข้อมูลผลการลบข้อมูล ผู้ใช้
ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้
ข้อมูลการลบข้อมูลกลุ่มผู้ใช้
ข้อมูลการแก้ไขข้อมูลกลุ่มผูใ้ ช้
ข้อมูลการกําหนดสิทธิ์ผใู้ ช้
ข้อมูลผูใ้ ช้ที่เรีย กดู ตามเงื่อนไข

0

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ

หัวหน้าส่ วนการคลัง

ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัส ผ่าน
ข้อมูลผูใ้ ช้ที่ต้องการเพิ่ม
ข้อมูลผูใ้ ช้ที่ต้องการลบ
ข้อมูลผูใ้ ช้ที่ต้องการแก้ไ ข
ข้อมูลกลุ่ม ผูใ้ ช้ที่ต้องการลบ
ข้อมูลกลุ่ม ผูใ้ ช้ที่ต้องการแก้ไ ข
ข้อมูลสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้ที่ต ้องการกําหนด
ข้อมูลผูใ้ ช้ที่ต้องการเรี ยกดู

ข้อมูล การเข้าสู่ ระบบ
ข้อมูล การแก้ไขข้อมูลส่ วนตัว
ข้อมูล เห็นควรอนุม ัติก ารเบิกจ่าย
ข้อมูล รายงานการเบิกจ่ายฯส่วนโยธา
ข้อมูล รายงานการเบิกจ่ายฯส่วนสํานักปลัด
ข้อมูล รายงานการเบิกจ่ายฯส่วนการศึกษา

ปลัดองค์ก ารบริ หาร
ส่ วนตําบล

ข้อมูล ชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน
ข้อมูล ส่วนตัวที่ต ้องการแก้ไ ข
ข้อมูล การเบิ กจ่ ายที่ตอ้ งการเห็นควรอนุมตั ิ
ข้อมูล รายงานการเบิ กจ่ ายส่ ว นโยธาที่ต้องการเรี ยกดู
ข้อมูล รายงานการเบิ กจ่ ายส่ ว นการศึ กษาที่ต ้องการเรี ยกดู
ข้อมูล รายงานการเบิ กจ่ ายส่ ว นสํานัก ปลัดที่ต ้องการเรี ยกดู

ข้อ มูล การเข้าสู่ร ะบบ
ข้อ มูล การแก้ไ ขข้อมูลส่ วนตัว
ข้อ มูล การอนุ มตั ิก ารเบิก จ่าย
ข้อ มูล รายงานการเบิก จ่ายส่ วนโยธา
ข้อ มูล รายงานการเบิก จ่ายส่ วนการศึก ษา
ข้อ มูล รายงานการเบิก จ่ายส่ วนสํานัก ปลัด
ข้อ มูล รายงานการเบิก จ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย รายปี
ข้อ มูล รายงานการเบิก จ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย รายเดือน
ข้อ มูล รายงานการเบิก จ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย รายสามเดือน
ข้อมูลชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ข้อมูลส่ วนตัว ที่ ต้องการแก้ไ ข
ข้อมูลการเบิกจ่ายที่ตอ้ งการอนุมตั ิ
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายส่วนโยธาที่ตอ้ งการเรี ย กดู
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายส่วนการศึกษาที่ ต้องการเรี ยกดู
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายส่วนสํานักปลัด ที่ ต้องการเรี ยกดู
ผูบ้ ริ หาร
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายรายปี ที่ต ้องการเรี ยกดู
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายรายเดือนที่ต ้องการเรี ยกดู
ข้อมูลรายงานการเบิกจ่ายแยกตามประเภทค่าใช้จ่ายรายสามเดือ นที่ต้องการเรี ยกดู

ภาพที่ 1 Context Diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการวิจัย
1. ผลที่ได้จากการพัฒนาระบบ
จากการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลเซเป็ด ทําให้ทราบถึงวิธีการและขั้นตอนการพัฒนาระบบอย่างมีแบบแผนตามกลุ่มผู้ใช้งาน
งสามารถจําแนกได้ 8 กลุ่ ม ได้ แ ก่ ผู้ ดูแ ลระบบ ผู้ ใช้ งานทั่ วไป เจ้าหน้ าที่ การเงิน และบั ญ ชี เจ้าหน้ าที่ จัดทํ าฎี ก า
หัวหน้าส่วนที่ทําการเบิก หัวหน้าส่วนการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้บริหาร โดยผู้ใช้งานแต่ละกลุ่มจะ
ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานที่แตกต่างกัน ซึ่งทําให้ได้ผลการพัฒนาตามกลุ่มผู้ใช้ระบบดังนี้
1.1 ผู้ดูแลระบบ ทําหน้าที่จัดการเพิ่มแก้ไข ลบข้อมูลผู้ใช้งาน จัดการข้อมูลกลุ่มผู้ใช้งานและ
เรียกดูรายงานผู้ใช้ตัวอย่างดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน้าจอเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน
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1.2 ผู้ใช้งานทั่วไป ทําหน้าที่จัดการเรียกดูข้อมูลการเบิกจ่าย เพื่อตรวจสอบการเบิกจ่ายโครงการ
ต่างๆ ตามเงื่อนไขตัวอย่างดังภาพที่ 3ก
1.3 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ทําหน้าที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวเพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลพื้นฐานด้าน
การเบิกจ่ายแผนงานการเบิกจ่าย งานการเบิกจ่าย หมวดการเบิกจ่าย หมวดย่อยการเบิกจ่าย ประเภทการเบิกจ่าย
โครงการเบิกจ่าย แก้ไขข้อมูลงบประมาณ ปีงบประมาณ ด้านการเบิกจ่ายแผนงานการเบิกจ่าย งานการเบิกจ่าย
หมวดการเบิกจ่าย หมวดย่อยการเบิกจ่าย ประเภทการเบิกจ่าย โครงการเบิกจ่าย ตรวจสอบการเบิกจ่าย และเรียกดู
รายงานการเบิกจ่ายได้ ตัวอย่างดังภาพที่ 3ข

(ก) การเรียกดูข้อมูลการเบิกจ่ายตามโครงการ
(ข) จัดการข้อมูลงบประมาณโครงการการเบิกจ่าย
ภาพที่ 3 หน้าจอการเรียกดูข้อมูลการเบิกจ่ายตามโครงการและจัดการข้อมูลงบประมาณโครงการการเบิกจ่าย
1.4 เจ้ าหน้ าที่ จั ด ทํ าฎี ก า ทํ าหน้ าที่ แ ก้ ไขข้ อ มู ล ส่ วนตั ว จั ด ทํ า ฎี ก าการเบิ ก จ่ าย และเรี ยกดู
รายงานการเบิกจ่ายได้ ตัวอย่างดังภาพที่ 4ก
1.5 หัวหน้าส่วนที่ทําการเบิก ทําหน้าที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบการเบิกจ่าย และเรียกดู
รายงานการเบิกจ่ายส่วนโยธา รายงานการเบิกจ่ายส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานการเบิกจ่ายสํานัก
ปลัดได้ ตัวอย่างดังภาพที่ 4ข

(ก) การจัดการข้อมูลการจัดทําฎีกา
(ข) การตรวจสอบการเบิกจ่ายของหัวหน้าส่วนที่เบิก
ภาพที่ 4 หน้าจอการจัดการข้อมูลการจัดทําฎีกาและการตรวจสอบการเบิกจ่ายของหัวหน้าส่วนที่เบิก
1.6 หัวหน้าส่วนการคลัง ทําหน้าที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบการเบิกจ่าย และเรียกดูรายงาน
การเบิกจ่ายส่วนโยธา รายงานการเบิกจ่ายส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานการเบิกจ่ายสํานักปลัดได้
ตัวอย่างดังภาพที่ 5ก
1.7 ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ทําหน้าที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบการเบิกจ่าย และ
เรียกดูรายงานการเบิกจ่ายส่วนโยธา รายงานการเบิกจ่ายส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รายงานการเบิกจ่าย
สํานักปลัดได้ตัวอย่าง ดังภาพที่ 5ข
ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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(ก) การตรวจสอบการเบิกจ่ายของหัวหน้าส่วนการคลัง
(ข) การตรวจสอบการเบิกจ่ายของปลัดฯ
ภาพที่ 5 หน้าจอการตรวจสอบการเบิกจ่ายของหัวหน้าส่วนการคลังและของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
1.8 ผู้บริหาร ทําหน้าที่แก้ไขข้อมูลส่วนตัวอนุมัติการเบิ กจ่ายและเรียกดูรายงานการเบิกจ่าย
(รวม) รายงานการเบิกจ่ายส่วนโยธา รายงานการเบิกจ่ายส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานการเบิกจ่าย
สํานักปลัด รายงานการเบิ กจ่ายตามแผนงาน รายงานการเบิก จ่ายรายเดือน รายงานการเบิ กจ่ายรายสามเดือน
รายงานการเบิกจ่ายรายปีได้ ตัวอย่างดังภาพที่ 6ก และ 6ข

(ข) รายงานการเบิกจ่ายตามแผนงาน
(ก) การอนุมัติการเบิกจ่าย
ภาพที่ 6 หน้าจอการอนุมัติการเบิกจ่ายและรายงานการเบิกจ่ายตามแผนงาน
2. ผลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจ
เกณฑ์ การให้คะแนนของแบบประเมินความพึงพอใจใช้ตามเกณฑ์ ของลิเคิร์ท (Likert Scale)
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2555) มีเกณฑ์การประเมินดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมินและความหมาย
ช่วงคะแนน
4.51-5.00
3.51-4.50
2.51-3.50

ระดับความพึงพอใจ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง

ช่วงคะแนน
1.51-2.50
1.00-1.50

ระดับความพึงพอใจ
พอใช้
ควรปรับปรุง

ผลการประเมินความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่จํานวน 10 คน ดังตารางที่ 2 ซึ่งจะพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของการใช้งานระบบจากเจ้าหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x =4.56, S.D.= 0.50)
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ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสําหรับผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าหน้าที่
ผลความคิดเห็นของผู้ประเมิน
รายการประเมิน
x
S.D. ความหมาย
1. ด้านความสามารถในการทํางานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
4.60 0.50
ดีมาก
2. ด้านความสามารถในการทํางานของระบบ
4.57 0.50
ดีมาก
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
4.53 0.51
ดีมาก
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ
4.55 0.51
ดีมาก
ค่าเฉลี่ย
4.56 0.50
ดีมาก
สําหรับการประเมินด้านความสามารถในการทํางานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ได้ค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุดเท่ากับ 4.60 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบโดยผู้ใช้งานทั่วไป
จํานวน 20 คน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสําหรับผู้ใช้งานที่เป็นผู้ใช้งานทั่วไป
รายการประเมิน
1. ด้านความสามารถในการทํางานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ
2. ด้านความสามารถในการทํางานของระบบ
3. ด้านความง่ายต่อการใช้งานของระบบ
4. ด้านความปลอดภัยของระบบ
ค่าเฉลี่ย

ผลความคิดเห็นของผู้ประเมิน
x
S.D. ความหมาย
4.55 0.50
ดีมาก
4.53 0.51
ดีมาก
4.48 0.49
ดี
4.53 0.51
ดีมาก
4.51 0.50
ดีมาก

จากตารางที่ 3 พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของการใช้งานระบบจากเจ้าหน้าที่ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก
( x = 4.51, S.D.= 0.50) โดยการประเมินด้านความสามารถในการทํางานตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบได้
ค่าเฉลี่ยมากสุดเท่ากับ 4.55 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50
จากผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตําบลเซเป็ด จาก 2 กลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ เจ้าหน้าที่และผู้ใช้งานทั่วไปพบว่าโดยภาพรวมของระบบ
อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งแสดงว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณ กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเซเป็ดนี้สามารถนําไปใช้งานได้จริง

สรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะจากการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณ
กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตําบลเซเป็ดซึ่งระบบพัฒนาด้วยภาษา C#.net และใช้ฐานข้อมูลMicrosoft SQL
Serverเป็ น ตัวจัดการฐานข้อมู ล โดยมีขั้นตอนการพั ฒ นาระบบหลัก ๆ ได้แ ก่ ศึก ษาและวิเคราะห์ ระบบงานเดิ ม
วิเคราะห์และออกแบบระบบ พัฒนาและทดสอบระบบ ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้งานระบบระบบที่พัฒนาขึ้นมี
การทดสอบการทํ างาน โดยใช้วิธีการ Black Box Testing ซึ่งเป็ น การทดสอบระบบในส่ วนต่างๆ แยกตามกลุ่ ม
ผู้ใช้งานระบบ ได้แก่ ทดสอบการใช้งานระบบในส่วนของผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานทั่วไป เจ้าหน้าที่การเงินและบัญ ชี
เจ้าหน้าที่จัดทําฎีกา หัวหน้าส่วนที่ทําการเบิก หัวหน้าส่วนการคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้บริหาร

ลิขสิทธิ์โดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ผลจากการทดสอบระบบพบว่าระบบสามารถทํางานได้ถูกต้องตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ ระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่มีความสะดวกในการทําการเบิกจ่ายงบประมาณได้รวดเร็วขึ้น สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้
ระบบ ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล อีกทั้งยังสามารถนําเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบรายงานซึ่งแสดงผลทั้งแบบตาราง และ กราฟได้ สารสนเทศที่ได้มีความสําคัญในการ ช่วยการตัดสินใจ
ผู้บริหารว่าจะอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณ หลังจากทดสอบระบบเรียบร้อยแล้วได้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งาน 2 กลุ่มผู้ใช้งาน โดยกลุ่มแรกเป็นเจ้าหน้าที่ จํานวน 10 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจเท่ากับ 4.56
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 กลุ่มที่สองผู้ใช้งานทั่วไป จํานวน 20 คน พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
เท่ากับ 4.51 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ซึ่งสรุปได้ว่าผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้ระบบทั้ง
สองกลุ่มอยู่ในระดับดีมาก
แนวทางในการพัฒนาระบบในอนาคต ควรพัฒนาระบบให้สามารถเชื่อมโยงกับบัญชีอื่น เช่น งานพัสดุ งาน
รายรับ งานบุคลากร เป็นต้น และควรพัฒนาระบบให้สามารถแสดงข้อมูลบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้ เป็นต้น
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