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The Development of Information System for the Management of 
Community Welfare Fund: A Case Study of Nakhonsawan Province 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน 
และประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน  เก็บรวบรวมข้อมูลในการพัฒนา
ระบบจากประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทราบถึงกระบวนการด าเนินงานในปัจจุบัน และ
ความต้องการส าหรับระบบงานใหม่ พัฒนาระบบสารสนเทศโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ใช้โปรแกรม PHP ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล 
โดยพัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถจัดการกับข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสมาชิกกองทุน คณะกรรมการ การ
จัดท าบัญชีกองทุน และการประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศในรูปแบบรายงาน ซึ่งสามารถน ามาช่วยในการบริหาร
จัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยใช้แบบประเมินส ารวจความคิดเห็น พบว่า สมาชิกกองทุนมีความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบระบบ และ ด้านประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 

ค าส าคัญ: ระบบสารสนเทศ กองทุนสวัสดิการชุมชน การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ 
 
ABSTRACT 
  This research aims to develop an information system for the management of community 
welfare fund and evaluate the information system for community welfare fund management. Data 
collection for the development of community welfare fund in Nakhonsawan is for knowing about 
the present operations process and the new system requirements. The development of 
information systems is applied for the knowledge of information technology and Internet 
technology to develop systems by using PHP in system development and MySQL for database 
management. By develop the information system that can deal with the data of members, 
committees and fund accounting report of community welfare funds. Such process data as a report 
format which can be used for the management of community welfare fund according to the 
objectives (that has set). Evaluation of information systems for the management of the Community 
Welfare Fund by using the assessment survey of participants showed that the ability of the system 
to users, system designs and efficiency are in high level of satisfaction when comparing with the 
established criteria. 
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

บทน า 
รัฐบาลประกาศนโยบายเป็นวาระแห่งชาติ 

“สวัสดิการชุมชน” เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคง
ของชุมชนฐานราก สร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดย
รัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตาม
แนวทางสวัสดิการชุมชนโดยรัฐบาลและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะให้การสนับสนุนและสมทบงบประมาณ
กองทุนสวัสดิการชุมชนโดยตรงให้กับชุมชน สวัสดิการ
ชุมชน เป็นการท าให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิต มีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสุขกาย สุขใจ โดยคนในชุมชน
ร่วมกันจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน ซึ่งครอบคลุมถึงผู้ทุกข์ยาก และผู้ด้อยโอกาสใน
ชุมชน ซึ่งมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ทั้งในรูป
ของสิ่งของเงินทุน น้ าใจ และการช่วยเหลือตั้งแต่เกิดจน
ตาย ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างหลักประกันและความ
มั่นคงในชีวิตร่วมกันของคนในชุมชน กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเองและการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนในเรื่องที่จ าเป็น
พื้นฐานในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เพื่อ
เป็นการสร้างความมั่นคง และหลักประกันของชีวิตของ
คนในชุมชนร่วมกัน การจัดสวัสดิการเน้นการช่วยเหลือ
สมาชิกในส่วนที่สมาชิกยังขาดหลักประกันในชีวิต โดย
การบริหารจัดการเงินกองทุน จะต้องจัดตั้งคณะท างาน
ที่มาจากคนที่ได้รับการยอมรับจากคนในหมู่บ้าน เช่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนกลุ่ม หรือองค์กรต่าง ๆ ใน
ชุมชน คณะกรรมการกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน เพื่อให้ท า
หน้าที่ในการประสานงานกับชาวบ้านในการเข้าร่วม
กิจกรรมหรือประชุมชี้แจง เพื่ อขับ เคลื่อนกองทุน
สวัสดิการชุมชน นอกจากนี้คณะท างานดังกล่าว ยังมี
หน้าที่ จัดท าระเบียบกองทุน โดยการมีส่วนร่วมของคน
ในชุมชน และต้องมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเปิด
กว้างให้คนในชุมชน ร่วมแสดงความคิดเห็น การบริหาร
จัดการกองทุน เน้นการบริหารจัดการที่ เป็นระบบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
สมาชิกในด้านการบริหารจัดการกองทุน  
  การด าเนินงานของระบบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน มีการสมัครสมาชิก การเก็บเงินสมาชิก การจัดท า
รายรับรายจ่าย การฝากเงิน การจัดท าบัญชีกองทุน การ
จัดท ารายการสวัสดิการ การด าเนินงานเหล่านี้ยังไม่มี
โปรแกรมส าเร็จรูปที่ น ามาใช้กับระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนแต่ละแห่งมีกฎระเบียบของกองทุนแตกต่างกัน 

การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ของแต่ละองค์กรก็แตกต่างกัน 
ท าให้การบริหารงานยุ่งยากมากขึ้น 
  จังหวัดนครสวรรค์ มีกองทุนสวัสดิการชุมชน 
จ านวนทั้งสิ้น 31 องค์กร ลักษณะโดยทั่วไปของระบบ
บัญชีและรายงานส าหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ทุกกองทุนยังด าเนินการในรูปแบบของ
เอกสาร และในบางกองทุนไม่มีการจัดท าระบบบัญชีที่
ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับคณะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชนและผู้รับผิดชอบการจัดท าบัญชีไม่มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีและรายงานจึงก่อให้เกิด
ปัญหาในการด าเนินงาน 
 เพื่อช่วยให้การด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คณะผู้วิจัย จึงมีแนวคิด
ที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เงินกองทุ นสวัสดิการชุ มชนขึ้น  เพื่ อให้ผู้ มี หน้ าที่
รับผิดชอบการท าบัญชีกองทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถ
ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ลดการผิดพลาดอันเกิดจากการสูญหายของ
ข้อมูล และสามารถควบคุมการรับจ่ายเงินกองทุนและ
จัดท ารายงานได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้การควบคุม
และการด าเนินงานของกองทุนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  มี งานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ 
อาทิเช่น วิรัช และธีรพงษ์ (2556) ได้ท าการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารต้นทุนวิสาหกิจชุมชน ด้านการ
ผลิตสินค้า จังหวัดนครสวรรค์ และงานวิจัยของชนิกา 
(2554) ได้ท าการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
กองทุนหมู่บ้าน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนฯ และหา
ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารกองทุนฯ 
พบว่าสามารถจัดการ และรายงานข้อมูลสารสนเทศและ
การบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้ดูแลระบบคณะ
กรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้าน พนักงานบัญชี สามารถ
เพิ่ม ลบ แก้ไข สืบค้นข้อมูลและจัดท ารายงานงบการเงินได้ 
ผลการประเมินประสิทธิภาพโปรแกรม ได้ค่าเฉลี่ยโดยรวม
เท่ากับ 4.59 มีประสิทธิภาพดีมาก และงานวิจัยของนิพนธ์ 
(2553) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการกองทุน
พัฒนาบุคลากร กรณี ศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยจัดการข้อมูลกองทุนพัฒนาบุคลากร 
ท าให้สะดวกต่อการสืบค้น รวมถึงช่วยในการตรวจอบ
ข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลส่วนอ่ืนๆ ที่ เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงานกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้
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ในการพัฒนา ประกอบด้วย ภาษา PHP พัฒนาโปรแกรม
เพื่อติดต่อกับผู้ใช้งาน ระบบฐานข้อมูลใช้ MySQL และ 
Apache ช่วยในการติดต่อฐานข้อมูลกับโปรแกรมเพื่อ
แสดงผลผ่านเว็บเพจ ซึ่งระบบสามารถ บันทึก เพิ่ม แก้ไข 
ค้นหา และสามารถสร้างรายงานได้ ผลการพัฒนาระบบ 
พบว่า ผู้ใช้งานระบบมีความพึงพอใจในประสิทธิภาพการ
ใช้งานของระบบสารสนเทศ โดยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี 
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานได้ดี สามารถลด
ขั้นตอนการท างานของระบบ และสามารถใช้งานผ่านเว็บ
เทคโนโลยีได้สะดวก และรวดเร็ว 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษาจังหวัด
นครสวรรค์ 
 2. เพื่อประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
  1. กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อน ามาใช้ในการบริหารจัดการใน
กองทุนสวัสดิการชุมชน 
  2. กองทุนสวัสดิการชุมชนสามารถน าระบบ
สารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  3. นักวิจัย นักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถ
น าข้อมูลจากผลการศึกษานี้ ไปเป็นแนวทางในการ
ศึกษาวิจัยเรื่องที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  คณะผู้วิจัย ได้ท าการศึกษาสภาพการด าเนินงาน
ของกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อท า
การวิ เคราะห์  ออกแบบ และท าการพัฒนาระบบ
สารสนเทศติดตั้งระบบและทดลองใช้งานและท าการ
ประเมินผลระบบ โดยใช้วงจรการพัฒนาระบบ (ธีรวัฒน์, 
2552) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน  ซึ่งประกอบด้วย
ขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ระยะ ดังนี้ 
 - ระยะวางแผนโครงการ วัตถุประสงค์ คือ 
การก าหนดข้อสรุปความจ าเป็นและแนวทางส าหรับการ
พัฒนาระบบ โดยท าความเข้าใจกับปัญหาพร้อมทั้ง

ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาจากนั้นจึงศึกษาความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
จากนั้นจึงก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมพร้อมก าหนด
แผนผังส าหรับการพัฒนาระบบ 
 - ระยะวิเคราะห์ระบบ  วัตถุประสงค์  คือ 
การศึกษาท าความเข้าใจกับระบบงานปัจจุบันอย่าง
ละเอียดเพื่อก าหนดแนวทางส าหรับการออกแบบระบบ 
การรวบรวมความต้องการเป็นหลัก  (Requirement 
Gathering) โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้านความ
ต้องการจากบุคคลที่เก่ียวข้องและน ามาวิเคราะห์จนได้
ข้อสรุปที่เป็นความต้องการที่แท้จริงที่ชัดเจน พร้อม
เสนอแนวทางส าหรับการออกแบบระบบออกมาเป็น
ระบบ ใหม่ที่ ตอบสนองต่ อความต้องการ โดยใช้
แบบจ าลองในการสื่อสารความเข้าใจให้กับทุกคนที่
เกี่ ยวข้องได้  ได้ แก่  การใช้ผั งงานระบบ (System 
Flowchart) การใช้แผนผังกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram) เป็นต้น 
 - ระยะออกแบบระบบ วัตถุประสงค์ คือ การ
ออกแบบระบบขึ้นมาใหม่ โดยทั่วไปเป็นการก าหนด
องค์ประกอบและกระบวนการต่าง ๆ ของระบบที่
สอดคล้องกับความต้องการที่ได้วิเคราะห์มาแล้วให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ระบบนี้ท างาน และอยู่ใน
ขอบเขตที่ก าหนด ได้แก่ การก าหนดวิธีการน าข้อมูลเข้า
ไปในระบบ การประมวลผลข้อมูลในระบบ การแสดง
ผลลัพธ์การท างาน การประมวลผลข้อมูลในระบบ การ
แสดงผลลัพธ์การท างานของแต่ละขั้นตอนของระบบ ทั้ง
ผลลัพธ์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือการพิมพ์ออกมาทาง
เคร่ืองพิมพ์ในรูปของรายงานหรือเอกสาร การออกแบบ
ส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface) 
 - ระยะการน าระบบไปใช้ วัตถุประสงค์ คือ
การท าให้ระบบที่ออกแบบใหม่นั้นเกิดขึ้นจริง หรือการ
น าพิมพ์เขียวที่ออกแบบไว้มาท าให้เป็นผลในรูปธรรม 
โดยการสร้างขึ้นมาทดสอบการท างาน และน าไปติดตั้ง
ใช้งาน และประเมินผลว่าระบบนั้นตรงกับความต้องการ
ที่แท้จริง 
 และในส่วนวิธีการด าเนินงานวิจัย มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
  1. เนื้อหาการวิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  แบ่ งการด าเนินการวิจัยออกเป็น  3 ส่วน
ด้วยกัน คือ  
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
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  ส่วนที่  1 ศึกษาการด า เนิ นงานกองทุ น
สวัสดิการชุมชน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์กับประธาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน ในจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อทราบ
ถึงสภาพการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน 
  ส่วนที่  2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยการ
ประยุกต์ใช้ความรู้และวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมมาจากส่วนที่หนึ่ง เพื่อก าหนด
ความต้องการของระบบงานใหม่ออกแบบระบบใหม่ทั้งใน
ส่วนของการเชื่อมประสานกับผู้ใช้ กระบวนการเก็บและ
ใช้ข้อมูล ฐานข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆ 
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศซึ่งเป็นการเขียนและทดสอบโปรแกรม 
ว่าท างานถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ และการ
ทดสอบกับข้อมูลจริงที่ เลื อกแล้ วการติดตั้ งระบบ
สารสนเทศในสถานที่จริง เพื่อทดลองการท างานของ
ระบบกับข้อมูลจริงโดยผู้ใช้จริงเพื่อทดสอบความถูกต้อง
ของระบบ 
  ส่วนที่ 3 การประเมินผลระบบสารสนเทศ เพื่อ
การบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยใช้แบบ
ประเมินส ารวจความคิดเห็นจากสมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 
 
  2. ก ารศึ ก ษ าก า รด า เนิ น ง าน ก อ งทุ น
สวัสดิการชุมชน 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาการด าเนินงานของ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ได้แก่ ประธานกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 31 กองทุน 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล มีวิธีการตามขั้นตอน 
ดังนี้ จัดประชุมทีมงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อท าความ
เข้าใจถึงขั้นตอน และวิธีการในการจัดเก็บข้อมูล รวมถึง
ชี้แจงถึงความชัดเจนของหัวข้อสัมภาษณ์แต่ละหัวข้อ 
ด าเนินการสัมภาษณ์ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน 
โดยทีมงานเดินทางไปสัมภาษณ์ยังสถานที่ตั้งกองทุน
สวัสดิการชุมชน หลังจากได้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลมาจัดพิมพ์เป็นผลสรุปการ
สัมภาษณ์ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้แบบ
สัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี
หัวข้อการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การ

ด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ความต้องการ
ระบบงานใหม่ 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนนี้แบ่งออกเป็น 2 
ส่วน คือ วิเคราะห์เอกสารที่ ได้จากกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน และวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ซึ่งวิเคราะห์
สรุปตามประเด็นหัวข้อการสัมภาษณ์ 
 
  3. การพัฒนาระบบสารสนเทศ  ในครั้งนี้
ศึกษาการท างานของระบบที่ผ่านมาและน ามาพัฒนาให้
เป็นระบบปัจจุบันให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 
แนวทางการพัฒนาระบบได้ด าเนินการตามวงจรการ
พัฒนาระบบ (SDLC) (ธีรวัฒน์, 2552) ดังนี้ 
  วางแผนในการพัฒ นาระบบโดยก าหนด
ขอบเขตของระบบ ก าหนดประเด็นในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คือ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน จ านวน 31 คน 
วางแผนการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ตามประเด็น ได้แก่ 
ขั้นตอนการด าเนินงานระบบปัจจุบัน ความต้องการของ
ระบบ ประกอบด้วย รายงานข้อมูล วิธีน าเข้าข้อมูล 
วิธีการประมวลผล ระยะเวลาใช้ในแต่ละ งานการ
ควบคุม และสอบถามถึงข้อดีข้อเสียของระบบงานเดิม 
 การวิเคราะห์ระบบ ศึกษาท าความเข้าใจกับ
ระบบการด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนอย่าง
ละเอียด เพื่อก าหนดแนวทางส าหรับการออกแบบ
ระบบงานใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน โดย
น าข้อมูลความต้องการระบบงานใหม่มาวิเคราะห์
น าเสนอแนวทางส าหรับการออกแบบระบบใหม่โดยใช้
แบบจ าลอง ได้แก่ แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
แ ผ น ภ า พ ก ร ะ แ ส ข้ อ มู ล  (Data Flow Diagram) 
แผนภาพความสัมพั นธ์ของข้อมูล  (E-R Diagram) 
ตารางข้อมูล (Data Table) 
 การออกแบบระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน ตามความต้องการของผู้ใช้ เพื่อน าไปพัฒนาเป็น
ระบบงานใหม่ ดังนี้  การออกแบบสิ่งน าออก (Output 
Design) ประกอบด้วย การออกรายงานทางจอภาพ การ
ออกรายงานทางเคร่ืองพิมพ์ ได้แก่ ข้อมูลสมาชิก ข้อมูล
สมาชิกลาออก ข้อมูลกรรมการ ข้อมูลหลักฐาน ข้อมูลการ
ส่งหลักฐาน รายรับรายจ่าย ข้อมูลการฝากเงิน ใบเสร็จ
ฝากเงิน ข้อมูลสมาชิกขาดส่ง รายการสวัสดิการ ข้อมูล
การเบิกเงินสวัสดิการ ใบเสร็จเบิกเงินสวัสดิการ สรุปบัญชี
กองทุน ใบรายชื่อสมาชิก การออกแบบสิ่งน าเข้า (Input 
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Design) ประกอบด้วย จอภาพน าเข้าข้อมูล ได้แก่ การเข้า
สู่ระบบส าหรับผู้ใช้ การตั้งค่าระบบ เพิ่มข้อมูลสมาชิก 
เพิ่มข้อมูลกรรมการ เพิ่มข้อมูลหลักฐาน รายรับรายจ่าย 
การฝากเงิน รายการสวัสดิการ 
 การน าระบบไปใช้  การน าสิ่ งที่ ได้จากการ
ออกแบบมาพัฒนาเป็นระบบสารสนเทศ แล้วน าไปติดตั้ง
ในกองทุนสวัสดิการชุมชน ทดลองใช้งาน แล้วท าการ
ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบได้ และประเมินผลการท างานของ
ระบบว่าตรงตามความต้องการของผู้ใช้หรือไม่ ประเมินผล
ระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยใช้แบบ
ประเมิน 
 
  4. การประเมินผลระบบสารสนเทศกองทุน
สวัสดิการชุมชน ซึ่งในการประเมินผลระบบสารสนเทศ
นี้ คณะผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ดังนี้ 
  กลุ่ มตัวอย่างที่ ใช้ ในการประเมินผลระบบ
สารสนเทศ ได้แก่ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ใน
จังหวัดนครสวรรค์ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและใช้ระบบ จ านวน 
30 คน 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้ วิจัยน าแบบ
ประเมินไปแจกกลุ่มตัวอย่าง สมาชิกกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนที่เป็นผู้ปฏิบัติงานและใช้ระบบ จ านวน 30 คน ซึ่ง
คณะผู้วิจัยได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เพื่อท าความเข้าใจ
ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยท าการแจกแบบ
ประเมินและเรียกคืนด้วยตนเอง 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ
ที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมิน  แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
ทั่วไป มีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ซึ่งจะ
ถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และวุฒิการศึกษา 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน กรณีศึกษา
จังหวัดนครสวรรค์ มีลักษณะเป็น มาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert's scale) 5 
ระดับ คือ มากที่สุด  มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ส่วน
ที่ 3 เป็นการสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเป็น
แบบปลายเปิด (Open-ended questions) เพื่อให้ผู้ตอบ
แบบประเมินแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปรับปรุง 
  การวิ เคราะห์ข้อมูล  คณะผู้ วิจัยได้น าแบบ
ประเมินที่ได้รับกลับคืนมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

การค านวณ ด้ วยคอมพิ วเตอร์  โดยวิ เคราะห์ ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 
1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบ
ประเมิน สถิติที่ใช้ คือ จ านวน (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูป
ตารางประกอบค าอธิบาย ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลความ
พึ งพอใจระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจั ดการ
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์
ที่ตั้งไว้ แล้วน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปตาราง
ประกอบค าอธิบาย ส่วนที่  3 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้ที่มีต่อระบบโดยการจัดกลุ่มปัญหา
การใช้งานระบบสารสนเทศ 
  เกณฑ์ในการแปลความหมายข้อมูล คณะผู้วิจัย
แบ่งเกณฑ์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความว่า  มากที่สดุ 
  ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความว่า  มาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความว่า  ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความว่า  น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความว่า  น้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน  ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 31 กองทุน โดยทีมงาน
เดินทางไปสัมภาษณ์ยังสถานที่ตั้งกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยใช้แบบสัมภาษณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี
หัวข้อการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป การ
ด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน ความต้องการ
ระบบงานใหม่ หลังจากได้ข้อมูล จากการสัมภาษณ์
คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล สามารถน ามาพัฒนาระบบ
ตามวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) ได้ดังนี้  
  แผนภาพบริบท (Context Diagram) จาก
การวิเคราะห์ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน คณะผู้วิจัย
ได้น าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาท าการ
ออกแบบการท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน มีบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับระบบประกอบด้วย ประธานกองทุน
สวัสดิการชุมชน คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 
และสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยเขียนเป็น
แผนภาพบริบท ดังรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 
  แ ผ น ภ า พ ก ร ะ แ ส ข้ อ มู ล  (Data Flow 
Diagram) จากการที่คณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบ
แผนภาพบริบท (Context Diagram) ของระบบการ
ท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนนั้น สามารถเขียนเป็น
กระบวนการย่อย ประกอบด้วย จัดการฝากเงิน จัดการ

รายรับรายจ่าย จัดการหลักฐาน จัดการสมาชิก จัดการ
การส่งหลักฐานของสมาชิก จัดการกรรมการ จัดการ
สมาชิกขาดส่ง จัดการรายการสวัสดิการ จัดการเบิกเงิน
สวัสดิการ และรายงาน ดังรูปที่ 2 
 

ประธาน สมาชิก 

-รายงานรายรับ/รายจ่าย 
-รายงานขอ้มูลการฝากเงิน 
-รายงานสรุปบัญชกีองทุน 
-รายงานใบรายชื่อสมาชกิ 
 

คณะกรรมการกองทุน 

-ข้อมูลสมาชิก 
-ข้อมูลหลักฐาน 
-รายรับรายจ่าย 
-ข้อมูลฝากเงิน 

-ข้อมูลการส่งหลักฐานของสมาชิก 
-ข้อมูลกรรมการ 
-ข้อมูลสมาชิกขาดส่ง 
-รายการสวัสดิการ 
-ข้อมูลเบิกเงินสวัสดิการ 

-ข้อมูลสมาชิกลาออก 
-รายงานรายรับ/รายจ่าย 
-รายงานขอ้มูลการฝากเงิน 
-รายงานสรุปบัญชกีองทุน 
-รายงานใบรายชื่อสมาชกิ 
 

-รายงานรายรับ/รายจ่าย 
-รายงานขอ้มูลการฝากเงิน 
-รายงานสรุปบัญชกีองทุน 
-รายงานใบรายชื่อสมาชกิ 
 ระบบสารสนเทศ 

เพื่อการบริหารจัดการ
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชน 
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รูปที่ 2 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 
  แผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล  (E-R 
Diagram) คณะผู้ วิจัยได้ออกแบบฐานข้อมูลและ
ความสัมพันธ์ส าหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน ประกอบด้วยตาราง 
ข้อมูลกรรมการ (co) ข้อมูลฝากเงิน  (dm) ข้อมูล

หลักฐาน (ed) ข้อมูลสมาชิก (mb) ข้อมูลการส่ ง
หลักฐานของสมาชิก (mb_ed) ข้อมูลรายรับรายจ่าย 
(rp) ข้อมูลสมาชิกขาดส่ง (sf) รายการสวัสดิการ (wf) 
และ ข้อมูลเบิกเงินสวัสดิการ (wi) ดังรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (E-R Diagram) 
 
 คณะผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยใช้
โปรแกรม PHP ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม 

MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล ซึ่งสามารถน ามาช่วย
ในการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ แสดงตัวอย่างหน้าจอ ดังรูปที่ 4 และ 5 
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รูปที่ 4  หน้าจอหลักส าหรับผู้ใช้ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

รูปที่ 5 หน้าจอข้อมูลรายรับรายจ่าย 
 

  จากการพัฒนาระบบและทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว 
น าระบบไปติดตั้งและใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 30 
คน ท าการแจกแบบประเมิน  แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความสามารถของระบบต่อผู้ใช้งาน ด้านการ
ออกแบบระบบ และด้านประสิทธิภาพ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนแต่ละด้านมีดังนี้  ด้าน
ความสามารถของระบบต่อผู้ใช้งานโดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.57) เมื่อจ าแนก
เป็นรายข้อ พบว่าความสามารถของระบบในด้านการ
จัดการข้อมูลสมาชิก และความสามารถของระบบใน
ด้านการจัดการข้อมูลคณะกรรมการ (ค่าเฉลี่ย = 3.60) 
เท่ากัน ความเหมาะสมของระบบในการเข้าใช้งาน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.56) และความสามารถของระบบในด้าน
การน าเสนอรายงานข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 3.53)  
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ตารางที่ 1 ผลการประเมิน ด้านความสามารถของระบบต่อผู้ใช้งาน 

ด้านความสามารถของระบบตอ่ผู้ใช้งาน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1. ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
สมาชิก 

3.60 .894 มาก 

2. ความสามารถของระบบในด้านการจัดการข้อมูล
คณะกรรมการ 

3.60 .770 มาก 

3. ความสามารถของระบบในด้านการน าเสนอรายงาน
ข้อมูล 

3.53 .860 มาก 

4. ความเหมาะสมของระบบในการเข้าใช้งาน 3.56 .898 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.57 .856 มาก 
  
 ด้านการออกแบบระบบ โดยภาพรวมผู้ใช้มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.57) เมื่อ
จ าแนกเป็นรายข้อ พบว่า การออกแบบให้ใช้งานง่าย 
เมนูไม่ซับซ้อน และกระบวนการท างานของระบบมี
ความรวดเร็วในการเรียกใช้บริการ (ค่าเฉลี่ย = 3.63)  

 
เท่ากัน รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึง
ข้อมูล (ค่าเฉลี่ย = 3.60) ความเหมาะสมในการวาง
ต าแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ และความสะดวก
ในการใช้งานโปรแกรมรูปแบบและวิธีการน าเสนอข้อมูล 
(ค่าเฉลี่ย = 3.50) เท่ากัน 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมิน ด้านการออกแบบระบบ 

ด้านการออกแบบระบบ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1. รูปแบบการใช้งานระบบ ความง่ายในการเข้าถึงข้อมูล 3.60 .855 มาก 

2. กระบวนการท างานของระบบมีความรวดเร็วในการ
เรียกใช้บริการ 

3.63 .809 มาก 

3. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน 3.63 .850 มาก 

4. ความเหมาะสมในการวางต าแหน่งของส่วนประกอบ
บนจอภาพ 

3.50 .731 มาก 

5. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรมรูปแบบและวิธีการ
น าเสนอข้อมูล 

3.50 .777 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.57 .804 มาก 

 
  ด้านประสิทธิภาพ โดยภาพรวมผู้ใช้มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.55) เมื่อจ าแนกเป็น
รายข้อ พบว่า มีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.77) มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ ใช้งาน 
(ค่าเฉลี่ย = 3.67) ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความ
เหมาะสม (ค่าเฉลี่ย = 3.57) สามารถค้นหาหรือเข้าถึง

ข้อมูลที่ต้องการได้ง่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.50) ระบบใช้งาน
สะดวกและไม่ซับซ้อน (ค่าเฉลี่ย = 3.47)  มีการจัดการ
ระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมลู 
ได้อย่างเหมาะสม และ ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วใน
การตอบสนองของระบบ (ค่าเฉลี่ย = 3.43) เท่ากัน 
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ตารางที่ 3 ผลการประเมิน ด้านประสิทธิภาพ 

ด้านประสิทธิภาพ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความหมาย 

1. ระบบใช้งานสะดวกและไม่ซับซ้อน 3.47 .730 มาก 

2. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมลที่ต้องการได้ง่าย 3.50 .861 มาก 

3. ประสิทธิภาพ/ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ 3.43 .774 มาก 

4. มีข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน 3.77 .935 มาก 

5. มีข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน 3.67 .884 มาก 

6. ข้อมูลที่เผยแพร่สู่ภายนอกมีความเหมาะสม 3.57 .773 มาก 

7. มีการจัดการระดับความปลอดภัยหรือก าหนดสิทธิ์ในการ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

3.43 .626 มาก 

ค่าเฉลี่ย 3.55 .798 มาก 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การพั ฒ น าระบ บ สารสน เท ศ  เป็ น ก า ร
ประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคโนโลยี อิน เทอร์ เน็ ต เพื่ อพัฒนาระบบ  โดยใช้
โปรแกรม PHP ในการพัฒนาระบบ และใช้โปรแกรม 
MySQL ในการจัดการฐานข้อมูล โดยพัฒนาระบบ
สารสนเทศที่ สามารถจัดการกับข้อมูลเงินกองทุน
สวัสดิการชุมชนซึ่งประกอบไปด้วย ข้อมูลสมาชิก ข้อมูล
กรรมการ รายรับรายจ่าย การเบิกสวัสดิการ และการ
ประมวลข้อมูลดังกล่าวเป็นสารสนเทศในรูปแบบ
รายงาน ซึ่งสามารถน ามาช่วยในการบริหารจัดการ
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ 
  จากการวิจัยพบว่าการประเมินผลระบบด้าน
ความสามารถของระบบต่อผู้ใช้งานโดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.57) ด้านการ
ออกแบบระบบ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.57) ด้านประสิทธิภาพ โดยภาพรวม
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 3.55)  
 ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริหารจัดการ
เงินกองทุนสวัสดิการชุมชน  ได้พัฒนาขึ้นเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
สมาชิก คณะกรรมการ ข้อมูลรายรับรายจ่าย การเบิก
สวัสดิการ เป็นต้น เนื่องจากระบบงานเดิม การบันทึก
ข้อมูลในกระดาษ การค านวณเงินด้วยมือ และเบิกจ่าย
และการสรุปรายงานการเงินไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากผลการวิจัย  พบว่าการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเงินกองทุนสวัสดิการ

ชุมชน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน การ
บันทึกข้อมูลสมาชิก การตรวจสอบรายรับรายจ่าย และ
การสรุปรายงานการเงินได้ และจากการประเมินผลการ
ท างานระบบ ผู้ใช้มีความพึงพอใจด้านความสามารถของ
ระบบต่อผู้ใช้งาน ด้านการออกแบบระบบ และด้าน
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.57  3.57 
และ 3.55 ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ   
(ชนิกา, 2554) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารกองทุนหมู่บ้าน อ าเภอธาตุพนม จ.นครพนม 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารกองทุนหมู่บ้าน อ าเภอธาตุพนม จ.นครพนม 
สามารถจัดการและรายงานข้อมูลสารสนเทศและการ
บัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข 
สืบค้นข้อมูลและจัดท ารายงานงบการเงินได้ สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยนี้ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
เค รื อ ข่ า ย ก า ร วิ จั ย ภ าค เห นื อ ต อ น ล่ า ง  โด ย มี 
มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นแม่ข่าย การจัดท างานวิจัยฉบับ
นี้ส าเร็จได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณอาจารย์วิรัช กาฬภักดี 
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ ให้ค าแนะน า
เก่ียวกับการด าเนินงานวิจัย และการตรวจสอบรายงาน
วิจัยเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ขอขอบพระคุณส านักงาน
พัฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุษ ย์จั งหวัด
นครสวรรค์ ที่ ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลกองทุน
สวัสดิการชุมชน ข้อเสนอแนะในการลงพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลส าหรับการท าวิจัยที่สมบูรณ์ 
ขอขอบพระคุณกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัด
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สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถัมภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

นครสวรรค์ทุกกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลการ
ด าเนินงานของกองทุน  ขอขอบพระคุณผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยาทุกท่านที่กรุณาให้การสนับสนุน
ในการท างานวิจั ย ในครั้ งนี้  คณ ะผู้ วิ จั ยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่ง คุณค่าและประโยชน์อันพึง
มีจากรายงานการวิจัยฉบับนี้ คณะผู้วิจัยมอบเป็นกตัญญู
บูชาแด่บิดา มารดา ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้
อบรมสั่งสอนคณะผู้วิจัยจนได้มีวันนี้ 
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