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ปรีชา มีราช
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
การศึ กษาและวิจัยครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ
คื อ เพื่ อ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การติ ด ตามผลการ
ดาเนินงานแผนชุ มชนของกรมการพัฒนาชุ มชน ให้ สามารถ
จัดการระบบฐานข้ อมูลได้ อย่ างมีประสิ ทธิภาพ สนับสนุ น
การตัดสิ นใจ และการบริหารงานภายในองค์ กร พัฒนาระบบ
ด้ ว ยภาษา ASP และจั ด การฐานข้ อมู ลด้ ว ยโปรแกรม
Microsoft Access ซึ่งระบบดังกล่ าวเป็ นโปรแกรมประยุกต์
ผ่านเครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต
ผลการศึกษา พบว่ า ระบบที่พัฒนาขึน้ สามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการบริ หารงานภายในองค์ กร อานวยความ
สะดวกต่ อการปฏิ บั ติ ง าน ให้ บริ ก ารสื บค้ น ติ ด ตาม
ตรวจสอบสถานการณ์ ดาเนินการเกี่ยวกับการรายงานแผน
ชุ มชน อานวยความสะดวกต่ อการปฏิบัติงานของบุคลากร
สามารถน าไปใช้ งานในองค์ ก รได้ โดยผ่ า นการประเมิ น
ประสิ ทธิภาพของระบบจากผู้เชี่ ยวชาญและผู้ใช้ ในระดับดี
มาก

4 การออกแบบระบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดาเนินงาน
แผนชุ มชนผ่ านอินเตอร์ เน็ต ได้ มีการออกแบบระบบงานใน
ส่ วนของผู้ใช้ งานระบบ ออกเป็ น 4 ส่ วน ดังต่ อไปนี้
ระดับอาเภอ : ให้ สิทธิ์เฉพาะเจ้ าหน้ าที่พัฒนาชุ มชน
ระดับอาเภอและเครื อข่ ายเท่ านั้ น โดยกาหนดสิ ทธิ ให้ เ ข้ าดู
และบันทึกรายงานผลแผนชุ มชน
ระดับจังหวัด : กาหนดสิ ทธิ์ ให้ สามารถเข้ าดู ค้ นหา
และแก้ ไขข้ อมูลได้
ระดับเขต : กาหนดสิ ทธิ์ให้ สามารถเข้ าดู ค้ นหาและ
แก้ ไขข้ อมูลได้
ผู้ ดู แ ลระบบ : กาหนดสิ ทธิ์ ใ ห้ ส ามารถเพิ่มผู้ ใ ช้ งาน
แก้ ไขข้ อมูลผู้ใช้ งานได้ และเข้ าตรวจสอบข้ อมูลได้ ท้งั หมด

วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1 เพื่ อ ออกแบบและพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล การ
รายงานผลการดาเนินงานแผนชุ มชน
2 เพื่ อ ศึ ก ษาและพั ฒ นาระบบรายงานผลการ
ดาเนินงานแผนชุ มชนให้ อานวยความสะดวกปฏิบัติงานได้
คล่องตัว ทั้งด้ านการกรอก บันทึก และรายงานผล

วิธีดาเนินการ
1 ศึกษาสภาพปัญหาและรวบรวมข้ อมูล
จากการศึ กษาสภาพปั ญหาของการใช้ ระบบรายงาน
เดิม คือ ระบบการส่ งรายงาน ในระดับต่ างๆ ของกรมการ
พัฒนาชุ มชน คือระดับเขต จังหวัด อาเภอ โดยศึกษาข้ อมูลที่
เกีย่ วข้ องและวิเคราะห์ ความต้ องการใช้ งานของผู้ใช้ ระบบ ทา
ให้ ท ราบถึ ง ปั ญ หาและข้ อ บกพร่ อ งของระบบงานเดิม ซึ่ ง
ส่ งผลกระทบต่ อประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน ทาให้ เป็ น
สาเหตุให้ เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบใหม่ ซึ่ งปัญหาหรื อ
ข้ อบกพร่ องที่เกิดขึน้ ได้ แก่ การจัดส่ งรายงานจากอาเภอ เข้ า
มาระดับจังหวัด เขต ต้ องใช้ เวลามาก การประมวลผลข้ อมูล
ต้ องใช้ เจ้ าหน้ าที่ ซึ่ งต้ องเวลานานมากเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบ
ระดับตาบลไม่ สามารถรายงานจังหวัดได้ ทันที และสิ้นเปลือง
ในการจัดทาเป็ นเอกสารรายงานในระดับต่ างๆ
2 การวิเคราะห์ ระบบ
2.1 การวิเคราะห์ ระบบงานเดิม
การวิเคราะห์ ระบบรายงานผลแผนชุ มชน (ระบบงาน
เดิม) ซึ่งเป็ นการใช้ งานเครื่องเดียว (Stand Alone)
2.2 การวิเคราะห์ ระบบงานใหม่
พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การติ ด ตามผลการ
ด าเนิ น งานแผนชุ ม ชนผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต เป็ นระบบที่
พัฒ นาขึ้น เพื่อ ช่ ว ยในการรายงานผลการด าเนิ น งานของ
เจ้ า หน้ าที่ ท างอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในองค์ ก ร โดยผ่ า นระบบ
เครือข่ ายอินเตอร์ เน็ต
3 ออกแบบฐานข้ อมูล
3.1 โมเดลแบบ E-R Model
สั ญลักษณ์ ที่ใช้ ใน E-R โมเดล เป็ นการนาเสนอโครงสร้ าง
ข้ อมูลในระดับความคิด (Conceptual Level) ออกมาใน
ลักษณะของแผนภาพ (Diagram) ทาให้ สามารถมองเห็น
ภาพรวมของเอ็ น ติ ตี้ ท้ั ง หมดที่ มี อ ยู่ ใ นระบบฐานข้ อ มู ล
รวมทั้งความสั มพันธ์ ระหว่ างเอ็นติตเี้ หล่านั้น

การกาหนด Attribute ของเอ็นติตี้ (Entity) ของฐานข้ อมูล

5 ทดสอบการทางานของระบบ
เพื่ อ หาประสิ ทธิ ภ าพในการท างานของระบบ
สารสนเทศเพื่อการติด ตามผลการด าเนิ นงานแผนชุ มชน
ผ่ านอินเตอร์ เน็ต ว่ าสามารถทางานได้ ตรงตามขอบเขตที่
กาหนดไว้ และตรงตามความต้ องการของผู้ใช้ งานหรื อไม่
จึงได้ จัดทาแบบประเมินหาประสิ ทธิภาพการพัฒนาระบบ
โดยแบ่ งการทดสอบหาประสิ ทธิภาพของระบบออกเป็ น 4
ด้ าน คือ
5.1 ด้ านความความเหมาะสมในหน้ าที่การทางานของ
ระบบ
5.2 ด้ านความถูกต้ องของการทางานของระบบ
5.3 ด้ านด้ านความสะดวกและง่ ายต่ อการใช้ งานของ
ระบบ
5.4 ด้ านความปลอดภัยของระบบ

สรุ ปผลการดาเนินงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดาเนินงาน
แผนชุ มชนผ่ านอินเตอร์ เน็ต ได้ ถูกพัฒนาขึน้ เพื่อสนับสนุน
การรายงานผลงานภายในองค์ กร โดยระบบดังกล่ าวเป็ น
โปรแกรมประยุกต์ ผ่านระบบเครื อข่ าย ที่พัฒนาด้ วยภาษา
ASP และจัดการฐานข้ อมูลด้ วยโปรแกรม MS-Access การ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามผลการดาเนินงาน
แผนชุ ม ชนผ่ า นอิ น เตอร์ เน็ ต สามารถให้ บริ ก ารข้ อ มู ล
สารสนเทศผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยได้ ตลอด 24 ชั่ ว โมง ซึ่ ง
ผู้บริ หารสามารถนาสารสนเทศที่ได้ จากระบบ นาไปใช้ ใน
การพัฒนาปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการทางานขององค์ กรได้ ดี
ยิ่งขึน้ นอกจากนี้ การพัฒนาระบบดังกล่ าวยังเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของเป้ าหมายโครงการรั ฐ บาลอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ส ามารถ
ให้ บริการแบบออนไลน์ ทางระบบอินเตอร์ เน็ต

