ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ณัฐธิดา เหรียญตะคุ

การค้นคว้าอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ปีการศึกษา 2561
ลิขสิทธิ์เป็นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

INFORMATION SYSTEM OF LOCAL TAX COLLECTION: A CASE STUDY
OF ADMINISTRATION ORGANIZATION OF MUEANG-NOI SUBDISTRICT,
KANTHARAROM DISTRICT, SI SA KET PROVINCE

NATTIDA RIANTAKU

AN INDEPENDENT STUDY SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF
THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
MAJOR IN AGRICULTURAL INFORMATION TECHNOLOGY AND
RURAL DEVELOPMENT FACULTY OF AGRICULTURE
UBON RATCHATHANI UNIVERSITY
ACADEMIC YEAR 2018
COPYRIGHT OF UBON RATCHATHANI UNIVERSITY

ก

กิตติกรรมประกาศ
การศึ ก ษาค้ น คว้ า อิ ส ระฉบั บ นี้ ส าเร็ จ ลุ ล่ ว งได้ ด้ ว ยความกรุ ณ าอย่ า งยิ่ ง จาก ดร.สุ ภ าวดี
ชัยวิวัฒน์ตระกูล อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระที่กรุณาให้โอกาส ให้คาแนะนา ให้ความรู้
และให้ ค าปรึ ก ษาชี้ แ นะตลอดจนการแก้ ไขข้ อ บกพร่ อ ง ตั้ ง แต่ เริ่ ม ต้ น จนกระทั่ ง เสร็ จ สมบู ร ณ์
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ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านข้อมูลในการศึกษา
ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อระบบงานด้านการจัดเก็บภาษี ของ
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ด้านต่าง ๆ และเป็นกาลังใจในทุกเวลา และเป็นส่วนสาคัญที่ส่งเสริมให้การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้
สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ณัฐธิดา เหรียญตะคุ
ผู้วิจัย

ข

บทคัดย่อ
เรื่อง
ผู้วิจัย
ชื่อปริญญา
สาขาวิชา
อาจารย์ที่ปรึกษา
คาสาคัญ

: ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
: ณัฐธิดา เหรียญตะคุ
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
: เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
: ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล
: ระบบสารสนเทศ, การจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น, องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองน้อย

การค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
ส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในรูปแบบ
ของเว็บ แอพพลิ เคชัน ส าหรับ การจัดเก็บ ภาษีส่ วนท้ องถิ่นอย่างมีประสิ ทธิภ าพ การดาเนินการได้
ทาการศึกษาระบบการทางานเดิมของการจัดเก็บภาษี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการเก็บ
แบบสอบถามในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี และสุรินทร์ รวมทั้งสิ้น 163 หน่วยงานเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและพัฒ นาระบบ พบว่าร้อยละ 85.28 การจัดเก็บภาษีอยู่ในรูปแบบแฟ้ม
กระดาษ และร้อยละ 68.71 จัดเก็บข้อมูลในรูปแบบไมโครซอร์ฟเอ็กเซล ซึ่งการทางานในรูปแบบนี้ทา
ให้เกิดความยุ่งยากเมื่อประชาชนมาใช้บริการชาระภาษี เกิดความล่าช้าในการค้นหาข้อมูล และมีความ
เสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น จัดทาขึ้นเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานด้านการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย โดยพัฒนาระบบด้วย
ภาษาพีเอชพี และระบบการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล การประเมินประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศใช้วิธี Black Box Testing โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศและเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผลการประเมินประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวน 7 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ดี
และผลการประเมินจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จานวน 10 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45
ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระบบสารสนเทศที่
ออกแบบและพัฒนาขึ้น สามารถนามาใช้ในการดาเนินงานด้านการจัดเก็บภาษีขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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This study aims to design and develop information system of local tax collection
a case study of administration organization of Mueang-Noi subdistrict, Kanthararom
district, Si Sa Ket province in the form of web applications for effective local taxation.
Education system of the original form of the imposition of the units of the local
government areas to guide the development of information systems. Sample of 163
organizations found that 85.28 percent of the tax in the form of paper files and 68.71
percent by Microsoft Excel. The work in this format cause frustration when people
come to pay tax. Delays in finding information. And the risk of data loss. Information
system of local tax collection designed to enhance the performance of local taxation.
Design and development of information system of local tax collection a case study of
administration organization of Mueang-Noi subdistrict, Kanthararom district, Si Sa Ket
province is developed with PHP and database management systems by MySQL
database. To evaluate the performance of systems using the Black Box Testing by an
expert in information technology and systems. The results of evaluating the
performance of information technology professionals with an average score was 3.69
from 7 performance evaluation system is performing at a good level. And evaluation
of the users of 10 with an average score was 4.45 performance evaluation system is
performing at a good level. This means that information systems that are designed

ง
and developed. Ability to develop system was effective and could be used for the
management information system of local tax collection efficiency.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มี ห น้ าที่ ส าคั ญ ตามกฎหมายในการจั ด ท าโครงสร้างพื้ น ฐานทาง
เศรษฐกิ จ การให้ บ ริ ก ารทางสั งคม การดู แ ลรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้ อ ม ฯลฯ โดยมี จุ ด มุ่ งหมาย
เพื่อพัฒนาความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสั งคม และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น การดาเนิ น การเพื่อให้ บ รรลุ เป้ าหมายดังกล่ าว จาเป็นต้องมีรายได้เพี ยงพอต่ อการใช้จ่าย
ซึ่งเป็น ภาระค่อนข้างมากสาหรับ องค์การบริห ารส่วนตาบล กฎหมายได้กาหนดให้ องค์การบริหาร
ส่วนตาบล มีรายได้บางประเภทเป็นของตนเองเพื่อให้สามารถบริหารกิจการภายใต้ ขอบเขตอานาจ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ได้ เช่น รายได้จากภาษีอากร รายได้จากค่าธรรมเนียมต่าง ๆ รายได้จากเงินอุดหนุน
ในการปฏิบั ติตามอานาจหน้ าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ปัจจุบันการบริห ารจัดการงานของ
องค์การบริห ารส่ วนตาบล ได้พัฒ นาเปลี่ ยนแปลงไปในแนวทางที่ถูกต้องและมีความมั่นคงมากขึ้น
และมีความต้องการระบบสารสนเทศเข้าไปใช้แต่บางองค์กรยังคงไม่ได้มีระบบสานสนเทศในการใช้งาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบันมีโครงสร้างรายได้ซึ่งประกอบด้วยรายได้ที่องค์ กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด เก็ บ เอง รายได้ จ ากภาษี อ ากรที่ รัฐ แบ่ งจั ด สรรหรือ จั ด เก็ บ เพิ่ ม ให้ อ งค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และเงิ น อุ ด หนุ น จากรั ฐ บาลและอื่ น ๆ ซึ่ ง ในปั จ จุ บั น องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
จั ด เก็ บ รายได้ ข องตนเองคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นที่ น้ อ ยมาก เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ รายรั บ ทั้ ง หมดของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจาย
อานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมากขึ้น
แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถพึ่งรายได้ของตนเองได้ยังต้องพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล
เนื่ อ งจากขาดประสิ ท ธิภ าพในการจัด เก็บ รายได้ (ส านั ก งานคณะกรรมการกระจายอานาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2556)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 บัญญัติไว้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ย่อมมีอานาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดทาบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้ อ งถิ่ น และย่ อ มมี ค วามเป็ น อิ ส ระในการก าหนดนโยบายการบริ ห ารการจั ด การสาธารณะ
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอานาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคานึงถึง
ความสอดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาของจั ง หวั ด และประเทศเป็ น ส่ ว นรวมด้ ว ยดั ง นั้ น องค์ ก รปก ครอง
ส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงาน เพื่อตอบสนอง
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ต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่น
ให้ จั ด บริ ก ารสาธารณะได้ โดยครบถ้ ว นตามอ านาจหน้ า ที่ เพื่ อ ให้ เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า เป็ น ประโยชน์
และให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย ตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีพื้นที่
ทั้ งหมด 57 ตารางกิ โลเมตร มี จ านวนผู้ เสี ย ภาษี ทั้ งหมด 2,126 ราย องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต า บล
เมืองน้อยมีการจัดเก็บภาษีเป็นรายได้หลักของเงินงบประมาณ ซึ่งรายได้จากการจัดเก็บภาษีถือเป็น
แหล่งที่มาของรายได้ที่สาคัญขององค์การบริห ารส่วนตาบล เพื่อนาไปดาเนินการพัฒนาส่วนต่าง ๆ
เพื่อให้ ป ระชาชนในพื้น ที่มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการพัฒ นาระบบการจัดเก็บภาษีให้
มีประสิทธิภาพ
ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตาบล กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย ยังไม่มีการนา
ระบบสารสนเทศเข้าไปใช้ในกระบวนการจัดเก็บภาษี ยังคงใช้การบันทึกลงแฟ้มจัดเก็บข้อมูลและการ
ประมวลผลในรูปแบบเอกสาร ซึ่งข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูล การสืบค้นข้อมูล
จึงทาได้ยาก ทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน เช่น การเก็บข้อมูลซ้าซ้อน การค้นหา
เอกสาร การจัดทารายงานเอกสารไม่เป็นระบบ ทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการกับผู้มาเสียภาษี
ข้อมูลในบางส่วนสูญหายและไม่เป็นปัจจุบัน ผู้เสียภาษีไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การช าระภาษี ข องตนได้ มี ค วามผิ ด พลาดในการจั ด เก็ บ ภาษี ท าให้ เกิ ด ปั ญ หาการร้ อ งเรีย นของ
ประชาชนผู้ใช้บริการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อหน่วยงานตามมา
องค์การบริห ารส่วนตาบลเมืองน้อยจะต้องเร่ งปรับปรุงและพัฒ นาระบบการจัดเก็บภาษีให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดขั้นตอนการดาเนินงานด้านการจัดเก็บ
ภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงได้ทาการศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยใน
การทางานขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษขึ้น โดยระบบ
นี้จะให้ความสาคัญในการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ การนาเสนอข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของรายงานที่มีการ
สรุปผลแล้วซึ่งเป็นการทางานอย่างมีระบบมากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสาหรับการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในรูปแบบของเว็บแอพพลิเคชัน สาหรับการ
จัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.3 สมมติฐำนของกำรค้นคว้ำอิสระ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้พัฒ นาขึ้นสามารถสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ งานในด้ านการจั ด เก็บ ภาษี ข ององค์ก ารบริห ารส่ ว นต าบลเมื อ งน้ อย โดยการประเมิ น จาก
หัวหน้าจัดเก็บรายได้และเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ที่ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี
1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
อาเภอกัน ทรารมย์ จั งหวัดศรีส ะเกษ ทาการศึกษาเฉพาะการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ ในเขตพื้น ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลเมื องน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมข้อมูล
จากแหล่งอื่น
1.4.1 ระบบกำรจัดกำรข้อมูลกำรรับชำระภำษีบำรุงท้องที่
1.4.1.1 สามารถรับชาระ เพิ่ม ลบ แก้ไข และค้นหาข้อมูลภาษีบารุงท้องทีไ่ ด้
1.4.1.2 สามารถคานวณค่าปรับภาษีบารุงท้องที่ ในกรณีการชาระภาษีเกินกาหนด
ระยะเวลาได้
1.4.1.3 สามารถแสดงข้อมูลรายงานการชาระภาษีบารุงท้องที่ได้
1.4.2 ระบบกำรจัดกำรข้อมูลผู้ใช้งำนระบบ
1.4.2.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้
1.4.2.2 สามารถแสดงรายชื่อผู้ใช้งานทั้งหมดได้
1.4.3 ระบบกำรจัดกำรข้อมูลผู้เสียภำษี
1.4.3.1 สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้เสียภาษีได้
1.4.3.2 สามารถค้นหา และแสดงรายชื่อผู้เสียภาษีทั้งหมดได้
1.4.4 ระบบกำรจัดกำรข้อมูลรำยงำน
1.4.4.1 รายงานสรุปรายการจัดเก็บภาษีได้
1.4.4.2 รายงานสรุปจานวนผู้เสียภาษีได้
1.4.5 ระบบกำรจัดกำรกำรเข้ำใช้งำนระบบ
1.4.5.1 สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล User และ Password ได้
1.4.5.2 สามารถกาหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบได้
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1.5 วิธีกำรดำเนินงำน
1.5.1 ศึกษาข้อมูลที่นามาใช้ในระบบสารสนเทศ
1.5.2 ศึกษาเครื่องมือที่จะใช้พัฒนาระบบสารสนเทศ
1.5.3 ออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อรองรับฐานข้อมูลสารสนเทศ
1.5.4 ทดสอบการใช้งานระบบ ปรับปรุง แก้ไข
1.5.5 สรุปผลการทางานของระบบ
1.5.6 จัดทาเอกสารคู่มือการใช้งานระบบ
1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1.6.1 ประชาชนในเขตพื้น ที่ ขององค์การบริห ารส่วนตาบลเมืองน้อย ได้รับการอานวยความ
สะดวกในการชาระภาษี
1.6.2 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานด้านการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นได้
1.6.3 สามารถนาระบบที่จัดทาขึ้นนี้ไปใช้ในการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตาบลเมือง
น้อยได้
1.6.4 สามารถจัดเก็บข้อมูลของการชาระภาษีส่วนท้องถิ่นได้อย่างเป็นระบบ ระเบียบมากขึ้น
1.6.5 ช่วยป้องกันความเสียหายของข้อมูล
1.6.6 เพื่อลดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลภาษี การชาระภาษี และการทวงหนี้

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การค้ น คว้ า อิ ส ระ ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด เก็ บ ภาษี ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลเมืองน้อย ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาหลักการจากทฤษฎีและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบที่สามารถนามาประยุกต์ใช้กับงานได้ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.2 ระบบสารสนเทศ (Information system)
2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management information system)
2.4 ระบบฐานข้อมูล (Database system)
2.5 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational database)
2.6 ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (My structured query language: MySQL)
2.7 ภาษาเอสคิวแอล (Structured query language: SQL)
2.8 ภาษาพีเอชพี (PHP)
2.9 ภาษาเอชทีเอ็มเอล (Hypertext markup language: HTML)
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
2.1.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตาบล
กรมการปกครองส่ ว นท้ องถิ่น คู่มื อพนักงานส่ วนท้องถิ่น (2559) กฎหมายกาหนดให้
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล (ม.58) ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่ วนตาบล
1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล 2 คนซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตาบล และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
2.1.1.1 สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลจานวนหมู่บ้านละสองคนซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตาบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิก
องค์การบริหารส่วนตาบลหมู่บ้านละสามคน
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2.1.1.2 องค์การบริหารส่วนตาบลมีนายกองค์ การบริหารส่วนตาบลหนึ่งคนซึ่งมาจาก
การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรงหรือการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
2.1.2 โครงสร้างองค์กรขององค์การบริหารส่วนตาบล กาหนดให้จัดแบ่งการบริหารออกเป็น
2.1.2.1 ส านั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ท าหน้ า ที่ เกี่ ย วกั บ งานบริ ห ารทั่ ว ไป
งานธุร การ งานพิ มพ์ ดี ด งานการเจ้าหน้ าที่ งานสวัส ดิก าร งานการประชุ ม งานเกี่ ยวกับ การตรา
ข้อบังคับตาบล งานนิติการ งานการพาณิชย์ งานรัฐพิธี งานประชาสัมพันธ์ งานจัดทาแผนพัฒนาตาบล
งานจัดทาข้อบังคับ งบประมาณประจาปี งานขออนุมัติดาเนินการตามข้อบังคับ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับมอบหมาย
2.1.2.1 ส่วนต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะจัดตั้งขึ้ นนั้นให้คานึงถึงภารกิจหน้าที่
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยอย่างน้อยควรมีโครงสร้างทางการบริหาร ดังนี้
1) ส่ว นการคลั ง ทาหน้าที่ เกี่ยวกับ การรับ เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน การหักภาษีได้และการนาส่งภาษี งานเกี่ยวกับการตัดโอนเงินเดือน
งานขออนุ มั ติ เบิ ก ต่ อ ปี และขอขยายเวลาเบิ ก จ่ า ย งานการจั ด ท างบแสดงฐานะทางการเงิ น
งบทรัพย์สิน หนี้สิน งบโครงการ เงินสะสม งานการจัดทาบัญชีทุกประเภท งานทะเบียนคุมเงินรายได้
รายจ่าย งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
2) ส่วนโยธา ทาหน้าที่เกี่ยวกับ งานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนน อาคาร
สะพาน แหล่ งน้ า ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ งานควบคุมอาคาร งานการ
ก่อสร้าง และซ่อมบารุงทาง อาคาร สะพาน แหล่งน้า งานควบคุมการก่อสร้าง งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบริหารงานโดยคณะผู้บริหารมีหน้าที่กาหนดนโยบาย
ในการบริหารงานตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดรับผิดชอบกิจการและโครงการตามแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีพนักงานส่วนตาบล
เป็นนโยบายไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น ๆ ได้ จาเป็นจะต้องมี
งบประมาณมาใช้ ในการบริ ห ารงานที่ ผ่ านมารายได้ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลประกอบด้ ว ย
(คู่มือการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, 2555)
(1) รายได้ที่องค์การบริห ารส่วนตาบลจัดเก็บเอง เช่น ภาษีบารุงท้องที่ ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย อากรฆ่าสัตว์ และค่าธรรมเนียม รวมถึงผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่า
สัตว์ ฯลฯ
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(2) รายได้ที่ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลได้รับจัด สรรจากส่ ว นราชการอื่นหรือ
รัฐบาลจัดเก็บให้แล้วแบ่งส่วนเช่น ภาษีสุรา สรรพสามิต ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯลฯ
(3) รายได้ ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลได้ รั บ การอุ ด หนุ น จากรั ฐ บาล คื อ
เงินอุดหนุนทั่วไปในส่วนของรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตาบลประกอบด้วย
(3.1) รายจ่ายประจา เช่น เงินเดือนของพนักงานส่วนตาบล ค่าจ้าง เงินตอบ
แทนอื่น ๆ ค่าใช้สอยและวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่นที่เป็นอานาจหน้าที่ที่ต้องทา
(3.2) รายจ่ า ยเพื่ อ การลงทุ น เช่ น ค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง
ตลอดจนการจัดทาบริการสาธารณะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2.1.3 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีที่องค์การบริหารส่วนตาบล จัดเก็บเอง ประกอบด้วย
2.1.3.1 ภาษีบารุงท้องที่
ภาษีบารุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากการถือครอง และการทาประโยชน์
ในที่ดิน ภาษีบารุงท้องที่ที่มีลักษณะเป็นภาษีทรัพย์สินประเภทหนึ่ง โดยเรียกเก็บจากเจ้าของที่ดิน
1) กฎหมายที่ให้ อานาจท้องถิ่นจัดเก็บภาษีประเภทนี้ คือ พ.ร.บ. ภาษีบารุง
ท้องที่
2) ภาษี บ ารุ ง ท้ อ งที่ ที่ เก็ บ ในองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ใดก็ ถื อ เป็ น รายได้
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนั้น
2.1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ ได้แก่ เจ้าของที่ดิน ซึ่งหมายถึงบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคล โดยอาจมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือครอบครองที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน
ถ้าบุคคลหลายบุคคลเป็นเจ้าของร่วมกัน ให้บุคคลเหล่านั้นมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการเสียภาษี
2.2) ฐานภาษี ภาษี บารุงท้องที่ ใช้ราคากลางของที่ดิน เป็น ฐานของการ
ประเมินภาษี โดยต้องเป็นราคากลางที่ดินตามที่คณะกรรมการตีราคากลางที่ดินกาหนดขึ้น ทุก ๆ 4 ปี
ปัจจุบันใช้ราคากลางของปี
2.3) ที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบารุงท้องที่ (ม.8) ได้แก่ที่ดินเป็นที่ตั้งพระราชวัง
ที่ดินสาธารณะ ที่ดินส่วนราชการท้องถิ่น ที่ดินเพื่อการพยาบาล การศึกษา ที่ดินใช้ในศาสนกิจ สุสานที่
มิได้รับประโยชน์ตอบแทนที่การรถไฟ ประปา การไฟฟ้า ที่ดินที่ใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนที่ต้องเก็บภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ฯลฯ
2.4) การลดหย่อนภาษี บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเดียว หรือ
หลายแปลงที่อยู่ในจังหวัดเดียวกัน และใช้ที่ดินนั้นเป็นที่อยู่อาศัยของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์ของตน หรือ
ประกอบกสิกรรมของตน นอกเขตเทศบาลลดหย่อนได้ไม่เกิน 5 ไร่
2.5) อัตราภาษี กาหนดไว้ในบัญชีอัตราภาษีท้าย พ.ร.บ. ภาษีบารุงท้องที่
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2.6) การยื่นแบบและระยะเวลาการชาระภาษี เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครอง
ที่ดิน จะต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดนิ (ภ.บ.ท. 5) ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน ของทุกปี
2.1.3.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน คือภาษีที่เรียกเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
กับ ที่ดินที่ใช้ป ระโยชน์ อย่างต่อเนื่ องไปกับโรงเรือนและสิ่ งปลู กสร้างนั้น เช่น อาคาร ตึ กแถว บ้ าน
ร้านค้า สานักงาน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล ธนาคาร โรงเรียน อาคารชุด หอพัก คลังสินค้า
เป็นต้น ส่วนสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ นั้นหมายถึง สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างบนที่ดินอย่างถาวร เช่น สะพาน
ท่าเรือ ถังเก็บน้ามัน อ่างเก็บน้า เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้ รวมไปถึง
ที่ ดิ น ซึ่ งใช้ ต่ อ เนื่ องกั บ โรงเรื อ งและสิ่ งปลู ก สร้างต่ าง ๆ เป็ น การใช้ ป ระโยชน์ ไปด้ ว ยกั น บนที่ ดิ น ที่
ต่อเนื่องกัน
1) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.1) เจ้าของทรัพย์สิน
1.2) เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้ างและเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของ
เจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีสาหรับทรัพย์สิน นั้นทั้งหมด
2) ระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อเสียภาษี เจ้าของทรัพย์สิน
ต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภรด.2) ณ สานักงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้นตั้งอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
2.1.3.3 การจัดเก็บภาษีป้าย
ภาษีป้าย คือ ภาษีที่เก็บจากการแสดงป้ายชื่อ ยี่ห้อ หรือโลโก้บนวัตถุใด ๆ ด้วย
ตัวอักษร ภาพ ไม่ว่าจะเป็นบนป้ายทั่วไป ป้ายบิลบอร์ดตามตึกตามทางด่วน ป้ายผ้าใบ หรือป้ายไฟ
ที่ใช้เพื่อหารายได้หรือการโฆษณา
1) ป้ายที่ต้องเสียภาษี
1.1) ป้ายที่ต้องเสียภาษีได้แก่ ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ใน
การประกอบการค้า หรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าจะแสดง หรือโฆษณาไว้ที่วัสดุใด ๆ
ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมาย ป้ายเขียน แกะสลัก จารึก หรือทาให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น
1.2) ไม่เป็นป้ายที่ได้รับการยกเว้นภาษีป้าย
2) ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ได้แก่
2.1) เจ้าของป้าย
2.2) ในกรณีที่ปรากฏแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ว่าไม่มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการ
ภาษี ป้ าย (ภ.ป.1) ส าหรั บ ป้ ายใด เมื่ อพนั ก งานเจ้าหน้ าที่ ไม่ อ าจหาตั ว เจ้าของป้ ายนั้ น ได้ ให้ ถื อว่ า
ผู้ครอบครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
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3) อัตราภาษี
3.1) ป้ายประเภทที่ 1 หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตราภาษีป้ายต่อ
ปี คือ ขนาดป้าย 500 ตารางเซนติเมตร คิดเป็นราคา 3 บาท
3.2) ป้ ายประเภทที่ 2 หมายถึง ป้ายที่มีตัวอักษรไทยรวมอยู่กับตัวอักษร
ต่างประเทศ รูป หรือโลโก้ ต้องให้ตัวอักษรภาษาไทยทั้งหมดอยู่บนสุดเหนือตัวอักษรภาษาต่างประเทศ
และโลโก้ คิดอัตราภาษีป้ายต่อปี คือ ราคา 20 บาท ต่อป้ายขนาด 500 ตารางเซนติเมตร
3.3) ป้ายประเภทที่ 3 หมายถึง ป้ายที่ไม่เข้าค่ายประเภทที่ 1 และ 2 เช่น
เป็ น ป้ ายภาษาต่ างประเทศล้ ว น มี โ ลโก้ หรื อ มี ทั้ งตั ว อั ก ษรต่ างประเทศและตั ว อั ก ษรไทย แต่ ตั ว
อั ก ษรไทยอยู่ ล่ า ง ให้ คิ ด อั ต ราภาษี ป้ า ยต่ อ ปี คื อ ราคา 40 บาท ต่ อ ป้ า ยขนาด 500 ตาราง
เซนติเมตร
3.4) ป้ายประเภทที่ 4 หมายถึง ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขพื้นที่ป้าย ข้อความ
ภาพ หรือเครื่องหมายบางส่วนในป้ายที่ได้เสียภาษีแล้ว อันเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายเพิ่มขึ้น ให้คิด
อัตราตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจานวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
3.5) ป้ายทุกประเภทเมื่อคานวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษี
ต่ากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
4) การยื่นแบบและระยะเวลาการชาระภาษีป้าย
4.1) การยื่ น แบบแสดงรายการเพื่ อ เสี ย ภาษี ผู้ เป็ น เจ้ า ของป้ า ยหรื อ
ผู้ครอบครองป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ภายในวันที่ 31 มีนาคม ของทุกปี
4.2) ในกรณีที่ติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคม หรือติดตั้ง หรือ
แสดงป้ ายใหม่ แ ทนป้ า ยเดิ ม หรื อ เปลี่ ย นแปลงแก้ ไขป้ า ยอั น เป็ น เหตุ ให้ ต้ อ งเสี ย ภาษี ป้ ายเพิ่ ม ขึ้ น
ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันติดตั้งหรือแสดงป้าย หรือนับแต่
วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
2.2 ระบบสารสนเทศ
โอภาส เอี่ยมสิริ วงศ์ (2557) กล่ าวว่า ระบบสารสนเทศ (Information systems) คือการนา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการรวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูล เพื่อเป็นสารสนเทศที่
ผู้ใช้งานสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ระบบสารสนเทศจะประกอบด้วยฐานข้อมูลที่นามาใช้เพื่อ
จัดเก็บ ข้อมูลไว้อย่างเป็ น ระบบ และโปรแกรมที่พัฒ นาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับระบบงานนั้น ๆ โดยมี
พนักงานป้อนข้อมูลเพื่อนาข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเป็นรายงานทางสารสนเทศที่สามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้
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โดยแบ่งองค์ประกอบ ดังนี้ (พิชัย เหลืองอรุณ, 2559)
2.2.1 Hardware หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสาหรับ
เชื่ อ มโยงคอมพิ ว เตอร์ เข้ าเป็ น เครื อ ข่ าย เช่ น เครื่อ งพิ ม พ์ เครื่ อ งกราดตรวจเมื่ อ พิ จ ารณาเครื่ อ ง
คอมพิว เตอร์ สามารถแบ่ งเป็ น 3 หน่ว ย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input unit) ได้แก่ แผงแป้นอักขระ
เมาส์ หน่ ว ยประมวลผลกลาง (Central processing unit: CPU) หน่ ว ยแสดงผล (Output unit)
ได้แก่ จอภาพ เครื่องพิมพ์
2.2.2 Software หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นองค์ประกอบที่สาคัญ ซึ่งก็คือลาดับขั้นตอน
ของคาสั่งที่จะสั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทางาน เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการ
ใช้งาน
2.2.3 User หมายถึง บุคลากรในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒ นาระบบ นักวิเคราะห์ระบบ และ
นักเขียนโปรแกรม เป็ น องค์ประกอบสาคัญ ในความสาเร็จของระบบสารสนเทศ บุคลากรมีความรู้
ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใดโอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้
เต็ ม ศั ก ยภาพและคุ้ ม ค่ า ยิ่ ง มากขึ้ น เท่ านั้ น โดยเฉพาะระบบสารสนเทศในระดั บ บุ ค คลซึ่ งเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์มีขีดความสามารถมากขึ้น ทาให้ผู้ใช้มีโอกาสพัฒนาความสามารถของตนเองและพัฒนา
ระบบงานได้เองตามความต้องการ สาหรับระบบสารสนเทศในระดับกลุ่มและองค์กรที่มีความซับซ้อน
จะต้องใช้บุคลากรในสาขาคอมพิวเตอร์โดยตรงมาพัฒนาและดูแลระบบงาน
2.2.4 Data หมายถึง ข้อมูล กลุ่มตัวอักขระที่เมื่อนามารวมกันแล้วมีความหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่ งที่คนเห็ นว่าส าคัญ มีค่าควรที่จะเก็บไว้เพื่อจะได้นามาใช้ในโอกาสต่อ ๆ ไป มักเป็นข้อความที่
อธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใด ๆ ก็ได้ ที่สามารถนาไปประมวลผล
ด้วยคอมพิวเตอร์ได้
2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2560) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือ เอ็มไอเอส (Management
information system: MIS) หมายถึงระบบคอมพิวเตอร์ หรือขั้นตอนที่ช่วยในการจัดเก็บ สารสนเทศ
เพื่อใช้ในการบริหารและการจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนี้
จะมีส่วนครอบคลุมถึง บุคคล เอกสาร เทคโนโลยี และขั้นตอนในการทางาน เพื่อที่จะแก้ปัญหาทาง
ธุรกิจไม่ว่าทาง ราคา สินค้า บริการ หรือกลยุทธ์ ต่าง ๆ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจะแตกต่าง
จากระบบสารสนเทศทั่ ว ไป กล่ า วคื อ ระบบ นี้ จ ะใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ร ะบบอื่ น ๆ เพื่ อ น ามา
ประยุกต์ใช้ ในทางวิชาการคาว่าระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการนี้ถูกใช้ในส่วนของรูปแบบการจัดการ
ข้อมูล เช่น ระบบผู้เชี่ยวชาญ หรือระบบช่วยในการตัดสินใจ
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ คือ ระบบที่ใช้คอมพิว เตอร์ในการรวบรวมข้อมูล จากแหล่ ง
ต่าง ๆ ทั้งแหล่งภายใน และภายนอกหน่วยงาน แล้วนามาประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศ ที่ใช้ช่วย
ผู้บริหารในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ เช่น การวางแผนการควบคุม และการแก้ปัญหาทางการตลาด
เป็นต้น ทาให้การจัดการ และการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วทั นเหตุการณ์ มีความถูก
ต้องครบถ้วน และตรงตามวัตถุประสงค์
ในการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์สามารถนามาใช้ได้มากกว่าที่จะจัดเก็บข้อมูลในแต่ละวันเพียง
อย่างเดียว ดังนั้นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จึงเกิดขึ้นมาด้วยการนาระบบประมวลผลรายการ
ประจาวันมาผ่านการประมวลผลเป็นรายงานผลลัพธ์ที่สามรถนาไปใช้ประโยชน์ เช่น เมื่อมีการซื้อ
สินค้า ระบบประมวลผลรายการประจาวันก็จะบันทึกรายการซื้อสินค้าต่ าง ๆ มีการอัปเดตบัญชีลูกหนี้
หรือลูกค้า การตัดยอดสต็อกสินค้า ดังนั้นระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจึงสามารถสร้างรายงานการ
ขายสินค้าประจาวัน รายงานสรุ ปยอดขายประจาสัปดาห์หรือประจาเดือน รายงานแสดงลูกหนี้ที่ครบ
กาหนดชาระเงิน และรวมถึงรายงานที่นาเสนอในรูปแบบของกราฟเปรียบเทียบ เพื่อสะดวกต่อการ
นามาใช้ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้รายงานที่ใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการยังสามารถ
เป็นได้ทั้งรายงานที่แสดงรายละเอียด รายงานสรุปและรายงานข้อยกเว้นที่มีการกรองข้อมูลบางอย่าง
ออกไปเพื่อคงไว้แต่ข้อมูลที่ต้องการ
2.4 ระบบฐานข้อมูล
2.4.1 ความหมายของฐานข้อมูล
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2558) กล่าวว่า ฐานข้อมูล เป็นแหล่งรวบรวมหรือศูนย์กลางของ
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน มีกระบวนการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแบบแผน ซึ่งก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่
เป็นแหล่งรวมของข้อมูลแผนกต่าง ๆ และถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบภายในฐานข้อมูลชุดเดียวกัน
ทาให้ไม่เกิดความซ้าซ้อนของข้อมูล
ชาญชัย ศุภอรรถกร (2556) กล่าวว่า ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่
ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกัน และกัน มีการกาจัดความซ้าซ้อนของข้อมูลออก และเก็บ
แฟ้ มข้อมูลเหล่านี้ มาใช้รวมกัน โดยทั่วไปองค์กรต่าง ๆ จะสร้างฐานข้อมูล ไว้เพื่อเก็บ ข้อมูล ต่าง ๆ
ของตัวองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลในเชิงธุรกิจ เช่น ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลของสินค้า ข้อมูลของ
ลูกจ้าง และการจ้างงาน เป็นต้น การควบคุมดูแลการใช้ฐานข้อมูลนั้นจะจัดการผ่านระบบที่เรียกว่า
ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database management system - DBMS) ฐานข้อมูล เป็นกลุ่มของ
ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และถูกนามารวมกัน โดยมีโครงสร้างเดียวกัน ถูกควบคุมดูแล และจัดการ
โดยซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล เพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศขององค์กร และเพื่อการใช้
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งานร่ ว มกั น ของผู้ ใช้ เรี ย กองค์ ป ระกอบทั้ งหมดที่ ท างานงานร่ ว มกั น เหล่ า นี้ ว่ า ระบบฐานข้ อ มู ล
(Database system)
ฐานข้ อมู ล เป็ น แหล่ งที่ ใช้ จัด เก็ บ ข้อ มู ล ทั้ งหมดขององค์ ก ร โดยไม่ ต้ อ งเก็บ แยกแผนก
เหมือนระบบอื่น ผู้ใช้ทุกคนในองค์กรสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยที่ข้อมูลไม่มีความซ้าซ้อนหรือ
ขัดแย้งกัน ฐานข้อมูลถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นแหล่งข้อมูลกลางขององค์กร ซึ่งไม่ได้จัดเก็บเพียงข้อมูลการ
ด าเนิ น งานขององค์ ก รเท่ า นั้ น แต่ ยั ง เก็ บ รายละเอี ย ดของข้ อ มู ล ที่ อ ยู่ ภ ายในฐานข้ อ มู ล ไว้ ด้ ว ย
รายละเอี ย ดของข้อมู ล ดั งกล่ าว เรีย กว่า Data dictionary หรือ Meta data จึงกล่ าวได้ว่าภายใน
ฐานข้อมูลประกอบไปด้วยไฟล์ข้อมูลจานวนมากนั่นเอง
2.4.2 ความหมายของระบบจัดการฐานข้อมูล
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2558) กล่าวว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หมายถึง ซอฟท์แวร์ที่ใช้
เป็นเครื่องมือของผู้ใช้เพื่อตอบโต้กับฐานข้อมูล ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลจะประกอบไปด้วยฟังก์ชั่น
หน้าที่ต่าง ๆ ในการจัดการกับข้อมูล รวมทั้งภาษาที่ใช้ทางานกับข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ภาษา SQL
ในการโต้ตอบระหว่างกันกับผู้ใช้ด้วยการสร้าง การเรียกดู และการบารุงรักษาฐานข้อมูล นอกจากนี้
ระบบจัดการฐานข้อมูลยังมีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของข้อมูล รวมถึงการ
สารองข้อมูลและการกู้ข้อมูลคืนข้อมูล ในกรณีข้อมูลเกิดความเสียหาย
Vaibhav Bhatia and Ashima Bhatnagar (2015) ให้ความหมายของระบบการจัดการ
ฐานข้ อมู ล คื อ โปรแกรม หรื อ ซอฟต์ แ วร์ที่ ท าหน้ าที่ ในการบริห ารและจั ด การฐานข้อ มู ล ในการ
สร้าง การเรียกใช้ การปรับปรุงฐานข้อมูล เป็นเสมือนตัวกลางระหว่างผู้ใช้งานกับระบบฐานข้อมูล
Sun Hong-Meia, Jia Rui-Shenga (2012) ได้ มี ก ารใช้ ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ในการ
ออกแบบระบบ เพื่อใช้วิเคราะห์และการออกแบบของคาถามทั่วไปทดสอบได้ ผลการวิจัยพบว่าระบบ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชาญชั ย ศุ ภ อรรถกร (2556) กล่ า วว่ า Database management system (DBMS)
หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือ นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ฐานข้อมูล ซึ่งมีห น้าที่ช่วยให้ ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูล ได้ง่ าย สะดวก และมีประสิทธิภ าพ การเข้าถึงข้อมูล
ของผู้ใช้อาจเป็ น การสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการเรียกดูข้อมูล ตามเงื่อนไขต่าง ๆ
ออกมา โดยผู้ใช้ไม่จาเป็นต้องรับรู้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล และสุดท้ายใน
การที่ จ ะใช้ งานระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล ได้ ก็ ต้ อ งกระท าผ่ านระบบหรือ โปรแกรมที่ เรี ย กใช้ ข้ อ มู ล
(Application programs) ระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล เป็ น โปรแกรมที่ ท าหน้ า ที่ เป็ น ตั ว กลางในการ
ติดต่อกันระหว่างฐานข้อมูลกับผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ เพื่อการสร้าง และบารุงรักษาฐานข้อมูล อีกทั้งยังเป็น
ตัวกลางในการดาเนินการต่าง ๆ กับข้อมูลในฐานข้อมูลด้วยการติดต่อกับข้อมูลในฐานข้อมูล ด้วยคาสั่ง
หรือโปรแกรมต่าง ๆ จะถูกโปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล นามาแปลเป็นการกระทาต่าง ๆ ภายใต้
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คาสั่งนั้น เพื่อนาไปกระทากับตัวข้อมูลภายในฐานข้อมูลต่อไป กระบวนการทางานภายในโปรแกรม
ระบบจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้
2.4.2.1 Query processor เป็ น องค์ ป ระกอบส าคั ญ ของระบบจั ด การฐานข้ อ มู ล
ทาหน้าที่แปรงคาสั่ง คิวรีไปเป็นชุดคาสั่งระดับล่างที่ระบบเข้าใจแล้วส่งไปประมวลผลต่อที่ Database
manager
2.4.2.2 Database manager ทาหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับคิวรี และสิ่งที่ผู้ใช้ร้องขอ
แล้วพิจารณาต่อว่าคิวรีหรือสิ่งที่ร้องขอนั้นมีต่อข้อมูลส่วนใด จากนั้นจึงส่งคาร้องไปยัง File manager
เพื่อดาเนินการตามคาร้องขอต่อไป
2.4.2.3 File manager ดาเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งจัดเก็บข้อมูลตามคาร้องขอ
พร้อมทั้งจัดสรรเนื้อที่ในแหล่งจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ยังทาหน้าที่ในการกาหนด และดูแล
โครงสร้างการจั ดเก็บ ข้อมูล ตลอดจนกาหนด Index เมื่อมีการใช้ Hashing function เพื่ อกาหนด
ตาแหน่งจัดเก็บข้อมูล อย่างไรก็ตาม File manager ไม่ได้ทาหน้าที่ในการนาข้อมูลเข้า และออกจาก
แหล่งจัดเก็บข้อมูลโดยตรง แต่จะส่งหน้าที่ดังกล่าวไปให้ Method ที่รับผิดชอบในหน้าที่นี้แทน
2.4.2.4 DML preprocessor ท าหน้ า ที่ แ ปลงชุ ด ค าสั่ ง ในกลุ่ ม DML ให้ เป็ น ฟั ง ก์ ชั่ น
มาตรฐานเพื่อเข้าถึงข้อมูล โดยฟังก์ชั่นดังกล่าวจะถูกฝังอยู่ในโปรแกรมของฐานข้อมูล และต้องทางาน
ร่วมกับ Query processor
2.4.2.5 DDL compiler ทาหน้าที่แปลงชุดคาสั่งในกลุ่ม DDL ให้เป็น Table ของ Metadata ซึ่ง Table เหล่านี้จะถูกจัดเก็บอยู่ใน Catalog ของระบบต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการ
ประมวลผลข้อมูล
2.4.2.6 Catalog manager ท าหน้ าที่ ดู แล และจั ด การการเข้าถึ ง Catalog ของระบบ
ซึ่งก็คือดูแลการเข้าถึง Table mata-data ของระบบนั้นเอง
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ระบบปฏิบัติการ

ระบบจัดการฐานข้อมูล

ฐานข้อมูล

เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูลและระบบปฏิบัติการ
ที่มา: ดัดแปลงจาก โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2558)
จากภาพที่ 2.1 จะเห็ น ได้ ว่ า ผู้ ใช้ ส ามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล โดยผ่ า นระบบจั ด การ
ฐานข้ อ มู ล โดยที่ ผู้ ใช้ อ าจจะเขี ย นโปรแกรมประยุ ก ต์ ห รื อ ใช้ ภ าษาเรี ย กค้ น ดั งนั้ น ระบบจั ด การ
ฐานข้อมูล จะเป็น ตัวแยกโปรแกรมที่ผู้ใช้เขียนขึ้น ออกจากโครงสร้างข้อมูลทางกายภาพ โดยระบบ
จัดการฐานข้อมูลจะทาหน้าที่ติดต่อกับระบบปฏิบัติการ (Operating system) ในส่วนของการจัดการ
แฟ้ ม ข้ อ มู ล (File management) เพื่ อ ดึ งข้ อ มู ล ในฐานข้ อ มู ล เข้ ามาเก็ บ ไว้ ใน Buffer ส าหรับ การ
ประมวลผล แต่ก็มีข้อเสียคือ ระบบจัดการฐานข้อมูล ประกอบด้วยสิ่งอานวยความสะดวกและเทคนิค
ต่าง ๆ มากมาย ทาให้ ระบบจัดการฐานข้อมูล มีขนาดใหญ่ใช้ทรัพยากรมาก ทาให้มีราคาแพง และยัง
ต้องอาศัยคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีของระบบจัดการฐานข้อมูล (ทวิร พานิชสมบัติ, 2556)
2.5 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็น การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง ที่มีลักษณะเป็นสองมิติ คือแถว
และคอลัมน์ ฐานข้อมูล หนึ่งฐานข้อมูล สามารถประกอบขึ้นจากตาราง ตั้งแต่ 1 ตารางขึ้นไป และ
1 ตารางประกอบขึ้นจากกลุ่มของข้อมูลเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรียกว่าฟิลด์ และข้อมูล ในแต่ละชุด หรือแต่
ละแถวเรี ย กว่า เรคคอร์ ด ในการเชื่ อมโยงกัน ระหว่างข้ อมู ล ในตาราง 2 ตาราง หรือมากกว่าจะ
เชื่อมโยงโดยใช้ฟิลด์ที่มีอยู่ในตารางที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกัน (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2556)
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือการออกแบบฐานข้อมูลให้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ ภายในตารางข้อมูล ไม่มี
ความซ้าซ้อนเกิดขึ้น ด้วยรูปแบบการทา Normalization เพื่อปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลของฐานข้อมูล
ที่มีความช้าช้อนให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นบรรทัดฐาน ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เป็นการจัดเก็บข้อมูลไว้ใน
รู ป แบบตาราง ที่ มี ลั ก ษณะเป็ น สองมิ ติ คื อ คอลั ม น์ และแถว ซึ่ งฐานข้ อ มู ล สามารถประกอบขึ้ น

15
จาก 1 ตารางขึ้นไป และ 1 ตารางประกอบขึ้นจากกลุ่มของข้อมูลใดข้อมูลหนึ่ง เรียกว่า ฟิลด์ และ
ข้อมูลในแต่ละชุด หรือแต่ละแถวเรียกว่า เรคคอร์ด การเชื่อมโยงกันระหว่างข้อมูลใน 2 ตารางหรือ
มากกว่า เชื่อมโยงกันโดยใช้ฟิลด์ที่มีอยู่ ในตารางที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลกัน การเชื่อมโยงข้อมูลใน
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ใช้การเชื่อมโยงข้อมูลด้วย คีย์ ที่มีลักษณะสาคัญ ดังนี้ (ชาญชัย ศุภอรรถกร,
2556)
2.5.1 Primary key จะเป็นฟิลด์ที่มีค่าไม่ซ้ากันเลยในแต่ละเรคคอร์ดในตารางนั้น เราสามารถ
ใช้ ฟิ ล ด์ ที่ เป็ น Primary key นี้ เป็ น ตั ว แทนของตารางนั้ น ได้ ทั น ที ฟิ ล ด์ ที่ จ ะมามารถเลื อ กให้ เป็ น
Primary key ได้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งเดียว (Uniqueness) คือ ค่าของฟิลด์นั้นจะต้องไม่ช้ากัน
2.5.2 Candidate key คีย์ คู่แข่ง เป็นฟิล ด์ห นึ่งหรือหลายฟิล ด์ที่มีคุณ สมบัติที่เป็ น Primary
key ได้ แต่ไม่ได้เป็นคีย์หลัก ในทางปฏิบัติเราสามารถมี Candidate key ได้หลายคีย์ด้วยกันดังนั้นจึง
ต้องมีการเลื อก Candidate key ที่ เหมาะสมมาท าหน้าที่ เป็น Primary key ส่ วน Candidate key
ที่เลือกจะทาหน้าที่เป็น Alternate key แทน
2.5.2 Composite key เป็ น ฟิ ลด์ ที่ ใช้ ร่ ว มกั น กั บ ฟิ ลด์ อื่ น ๆ ที่ เป็ น Composite key
เหมือนกันมาเป็น Primary key ของตาราง เนื่องจากบางครั้งเราสามารถกาหนดเพียงฟิลด์เดียวให้เป็น
Primary key ได้ ต้องใช้ฟิลด์ร่วมกัน
2.5.2 Foreign key เป็ น ฟิ ล ด์ ในตารางหนึ่ ง ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ฟิ ล ด์ ที่ เป็ น Primary key
อีกตารางหนึ่ง
องค์ประกอบของฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ประกอบด้วยองค์ประกอบ
3 ส่วน ดังนี้
2.5.4.1 ส่ ว นโครงสร้ า งของข้ อ มู ล (Data structure) เป็ น ส่ ว นการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ใน
รูปแบบของตารางที่ประกอบด้วยคอลัมน์และแถว
2.5.4.2 ส่วนจัดการข้อมูล (Data manipulation) เป็นส่วนของคาสั่งที่ใช้จัดการข้อมูลที่
ถูกเก็บอยู่ในฐานข้อมูล
2.5.4.3 ส่ว นควบคุมความคงสภาพของข้อมูล (Data integrity) เป็น ข้อกาหนด หรือ
กฎเกณฑ์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ควบคุมความคงสภาพของข้อมูล
2.6 ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล
MySQL คื อ โปรแกรมระบบจัด การฐานข้ อมู ล ที่ พั ฒ นาโดยบริษั ท MySQL AB มี ห น้ าที่ เก็ บ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับคาสั่ง SQL (SQL คือภาษาที่ใช้ในการจัดการกับฐานข้อมูลโดยเฉพาะ
เช่น สร้างฐานข้อมูล เพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล เป็นต้น ) เป็นเครื่องมือสาหรับเก็บข้อมูลที่ต้อง
ใช้ร่ว มกับ เครื่องมือหรื อโปรแกรมอื่น อย่างบูรณาการ เพื่อให้ ได้ระบบงานที่ รองรับ ความต้องการ
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ของผู้ใช้ เช่นทางานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web server) เพื่อให้บริการแก่ภาษาสคริปต์ที่ทางานฝั่ง
เครื่องบริการ (Server-side script) เช่น ภาษา PHP ภาษา APS.NET โดย MySQL จะทาหน้าที่เป็น
ตั ว กลางระหว่ า งผู้ ใ ช้ กั บ ฐานข้ อ มู ล ซึ่ ง MySQL เป็ น ระบ บจั ด การฐานข้ อ มู ล (Database
management system: DBMS) ส า ห รั บ ฐ าน ข้ อ มู ล เชิ งสั ม พั น ธ์ โด ย เร าส า ม า ร ถ ติ ด ต่ อ
กั บ MySQL โดยการเขี ย นโปรแกรมภาษาต่ า ง ๆ ได้ เช่ น PHP, Perl, Java, C#, C, Ruby, C++
เป็นต้น (ชาญชัย ศุภอรรถกร, 2556)
และ Data

2.7 ภาษา SQL (Structured query language)
Structured query language (SQL) คื อ ภาษาที่ ใ ช้ ใ นการเขี ย นโปรแกรม เพื่ อ จั ด การกั บ
ฐานข้อมูลโดยเฉพาะ เป็นภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และเป็นระบบเปิด (Open
system) หมายถึงเราสามารถใช้คาสั่ง SQL กับฐานข้อมูลชนิดใดก็ได้ และคาสั่งงานเดียวกันเมื่อสั่งงาน
ผ่านระบบฐานข้อมูลที่แตกต่างกันจะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน ทาให้เราสามารถเลือกใช้ฐานข้อมูล ชนิดใด
ก็ได้โดยไม่ติดยึดกับฐานข้อมูลใดฐานข้อมูลหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว SQL ยังเป็นชื่อโปรแกรมฐานข้อมูล
ซึ่ ง โปรแกรม SQL เป็ น โปรแกรมฐานข้ อ มู ล ที่ มี โ ครงสร้ า งของภาษาที่ เ ข้ า ใจง่ า ย ไม่ ซั บ ซ้ อ น
มีประสิทธิภาพการทางานสูง สามารถทางานที่ซับซ้อนได้โดยใช้คาสั่งเพียงไม่กี่คาสั่ง โปรแกรม SQL
จึงเหมาะที่จะใช้กับระบบฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ และเป็นภาษาหนึ่ง หรืออาจจะเรียกว่า เอสคิวแอล
คือ ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการฐานข้อมูล และเป็นชื่อโปรแกรมฐานข้อมูล แบ่งการทางาน
ออกเป็น 4 ประเภท (MINDPHP, 2558) คือ
2.7.1 Select query ใช้สาหรับดึงข้อมูลที่ต้องการ
2.7.2 Update query ใช้สาหรับแก้ไขข้อมูล
2.7.3 Insert query ใช้สาหรับการเพิ่มข้อมูล
2.7.4 Delete query ใช้สาหรับลบข้อมูลออกไป
ปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล ที่สนับสนุนการใช้คาสั่ง SQL เช่น Oracle, DB2,
MS-SQL, MS-Access นอกจากนี้ ภ าษา SQL ถูกน ามาใช้เขียนร่ว มกับ โปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่ น
ภาษา C/C++ , Visual basic และ Java
ชาญชัย ศุภอรรถกร (2556) กล่าวว่า ภาษาเอสคิวแอลจัดเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ที่นิยมใช้ในอินเทอร์เน็ตเพราะว่าภาษาเอสคิวแอล เป็นฟรีแวร์ทางด้านฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูง
มี ค วามรวดเร็ ว รองรั บ จ านวนผู้ ใ ช้ แ ละขนาดของข้ อ มู ล จ านวนมาก สนั บ สนุ น การใช้ ง าน
บนระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ซึ่งสถาปัตยกรรม หรือโครงสร้างภายในของภาษา เอสคิวแอล เป็นการ
ออกแบบการทางาน ประกอบส่วนหลัก ๆ 2 ส่วนคือ ส่ วนของผู้ให้ บริการและส่วนของผู้ ใช้บริการ
โดยแต่ละส่วนมีโปรแกรมสาหรับการทางานตามหน้าที่ของตน
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2.7.1 ประโยชน์ของภาษา SQL
2.7.1.1 สร้างฐานข้อมูล และตาราง
2.7.1.2 สนั บ สนุ น การจั ด การฐานข้ อ มู ล ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การเพิ่ ม การปรั บ ปรุ ง
และการลบข้อมูล
2.7.1.3 สนับสนุนการเรียกใช้ หรือค้นหาข้อมูล
2.7.2 ประเภทของคาสั่งภาษา SQL
2.7.2.1 ภาษานิ ย ามข้ อ มู ล (Data definition language: DDL) เป็ น ค าสั่ งที่ ใช้ ในการ
สร้างฐานข้อมูล กาหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามี Attribute ใด ชนิดของข้อมูล รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ตาราง และการสร้างดัชนี คาสั่ง CREATE, DROP, ALTER
2.7.2.2 ภาษาจัดการข้อมูล (Data manipulation language: DML) เป็นคาสั่งที่ใช้ใน
การเรียกใช้ เพิ่ม ลบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลในตารางคาสั่ง SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
2.7.2.3 ภาษาควบคุ ม ข้ อ มู ล (Data control language: DCL) เป็ น ค าสั่ งที่ ใช้ ในการ
กาหนดสิทธิ์การอนุญาต หรือยกเลิก การเข้าถึงฐานข้อมูล เพื่อป้องกันความปลอดภัยของฐานข้อมูล
คาสั่ง GRANT, REVOKE
David Dye, Jonathan Gennick and Wayne Sheffield (2015) กล่าวว่า SQL สามารถใช้ใน
การสืบค้นข้อมูลในฐานข้อมูล ใช้ใส่ข้อมูลเพิ่มเข้าไปยังฐานข้อมูล ใช้ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูล ใช้ลบ
รายการที่ เราไม่ต้อ งการออกจากฐานข้อมูล ใช้ส ร้างฐานข้อมูล ขึ้นมาใหม่ ใช้ส ร้างตาราง (Table)
ในฐานข้อมูล ใช้สร้าง Stored Procedure ในฐานข้อมูล ใช้สร้าง Views ในฐานข้อมูล และสามารถใช้
กาหนดสิทธิ์ให้กับตารางได้
2.8 ภาษา PHP
PHP ย่ อ มาจาก PHP hypertext preprocessor เป็ น ภ าษ าป ระเภ ท Script language
ที่ทางานแบบ Server side script กระบวนการทางานจะทางานแบบโปรแกรมแปลคาสั่ง Interpreter
คือแปลภาษาทุกครั้งที่มีคนเรียกสคริปต์ ข้อดีคือ ไม่ต้องนาไปประมวลผลใหม่ (Compiler) เมื่อจะนา
โปรแกรมไปใช้งาน หรือจะอัปเดตเวอร์ชั่นของโปรแกรม สามารถอัปโหลดขึ้นไปทับไฟล์เดิมแล้วใช้งาน
ได้ทันที ขอเสียที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็คือ กรณี Syntax ผิดจะรู้ก็ต่อเมื่อมีผู้ใช้งานเจอบั๊ก ภาษา PHP
จัดอยู่ในประเภท การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web-based programming) เพราะเราจะเก็บโค้ดคาสั่ง
หรือสคริปต์ทั้งหมดที่เขียนขึ้นมาไว้บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เดียว (Web server) และให้ผู้ใช้งาน (Client)
เรียกใช้งานโปรแกรมผ่านเว็บเบราเซอร์ต่าง ๆ เช่น Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, Opera, Safari ฯลฯ เพื่อนาข้อมูลมาแสดงผลที่หน้าจอของผู้ใช้แต่ละคนนั่นเอง
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2.8.1 ลักษณะเด่นของ PHP (MINDPHP, 2558)
2.8.1.1 เป็นโปรแกรมทีใ่ ช้งานได้ฟรี
2.8.1.2 PHP เป็นโปรแกรมประมวลผลจาก Sever ดังนั้นขีดความสามารถจึงไม่จากัด
2.8.1.3 PHP วิ่งบนเครื่อง Unix, Linux, Windows ได้ห มด สามารถทาเว็บ ได้กับ ทุ ก
server
2.8.1.4 PHP สามารถท างานได้ ใ นเว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์ ห ลายชนิ ด เช่ น Personal web
server (PWS), Apache, OmniHttpd และ Internet information service (IIS) เป็นต้น
2.8.1.5 ภ าษ า PHP สนั บ สนุ นการเขี ย น โป รแกรมเชิ ง วั ต ถุ (Object oriented
programming)
2.8.1.6 PHP มีความสามารถในการทางานร่วมกับระบบจัดการฐานข้อมูลที่หลากหลาย
ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลที่สนับสนุนการทางานของ PHP เช่น Oracle, MySQL, File pro, Solid,
Front base, MSQL และ MS SQL
2.8.1.7 PHP อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างเว็บไซต์ซึ่งทางานผ่านโปรโตคอลชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น
LDAP, IMAP, SNMP, POP3 และ HTTP
2.8.1.8 โค้ด PHP สามารถเขียน และอ่านในรูปแบบของ XML ได้
2.8.2 โครงสร้างของภาษา PHP (เจริญศักดิ์ รัตนวราห, 2554)
ภาษา PHP มีลักษณะเป็น Embedded script หมายความว่าเราสามารถฝังคาสั่ง PHP
ไว้ในเว็บเพจร่วมกับคาสั่ง (Tag) ของ HTML ได้ และสร้างไฟล์ที่ มีนามสกุลเป็น .php, .php3 หรือ
.php4 ซึ่งไวยากรณ์ ที่ใช้ใน PHP เป็นการนารูปแบบของภาษาต่างๆ มารวมกันได้แก่ C, Perl และ
Java ตัวอย่าง เช่น
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<html>
<head>
<title>Example 1 </title>
</head>
<body>
<?
echo"Hi, I'm a PHP script!";
?>
</body>
</html>

จะเห็นได้ว่า จากตัวอย่าง บรรทัดที่ 6 - 8 เป็นส่วนของสคริปต์ PHP ซึ่งเริ่มต้นด้วย <? ตามด้วย
คาสั่งที่เรียกฟังก์ชั่นหรือข้อความ และปิดท้ายด้วย ?> สาหรับตัวอย่างนี้เป็นสคริปต์ที่แสดงข้อความว่า
"Hi, I'm a PHP script" โดยใช้คาสั่ง echo ซึ่งเป็นคาสั่งที่ใช้ในการแสดงผลของภาษาสคริปต์ PHP ซึ่ง
จะแสดงผลดังนี้
Hi, I'm a PHP script!
2.9 ภาษาเอชทีเอ็มเอล
ภุชงค์ จันทร์เปล่ง (2558) กล่าวว่า HTML คือภาษาที่ใช้สร้างเอกสารข้อมูลในลักษณะมัลติมีเดีย
เพื่ อ แสดงบนระบบเครื อ ข่ายอิน เตอร์เน็ ต เครื่อ งมื อ หรือโปรแกรมที่ จ ะใช้ เขี ยนภาษา HTML นั้ น
เรี ย กว่ า HTML Editor เช่ น Edit plus, Active X, Cute HTML เป็ น ต้ น นอกจากจะใช้ HTML
Editor สร้างแล้ว ยังสามารถใช้ Text editor เขียนได้เช่น Node pad, Word pad ฯลฯ แต่จะต้อง
บันทึกให้อยู่ในรูปแบบนามสกุล .html เสมอ
บัญชา ปะสีละเตสัง (2556) กล่าวว่า ภาษาเอชทีเอ็มแอลเป็นรูปแบบของภาษาที่ใช้ในลักษณะ
การเขียนโปรแกรมในเว็บ เพจเพื่อแสดงผลบนเว็ บบราวเซอร์ คาสั่งภาษาของภาษา เอชทีเอ็มแอล
เรียกว่า แท็ก (Tag) ซึ่งแท็กนี้ โดยทั่วไปมักอยู่ในรูปแบบ <…….> </…….> ซึ่งเว็บบราวเซอร์แปลง
แท็กนี้แล้วทาการแสดงผล
ภาษาเอชทีเอ็มแอลมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นส่วนหัว(Head)และส่วนที่เป็นเนื้อหา
(Body) รูปแบบพื้นฐานโครงสร้างของเอกสาร HTML สามารถแสดงดังรูปแบบต่อไปนี้
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<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ชื่อโปรแกรมหรือข้อมูลที่ต้องการแสดงในส่วนหัว</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
คาสั่งหรือข้อความที่ต้องการให้แสดงบนเว็บบราวเซอร์
</BODY>
</HTML>

2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สมฤทัย มานิตย์ (2554) ทาการวิจัยในหัวข้อปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
ของเจ้ าหน้ าที่องค์การบริห ารส่ ว นตาบลในเขตจังหวัด สิ งห์ บุ รี มีวัตถุป ระสงค์เพื่ อศึก ษาปั จจัยที่ มี
ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในจั งหวัดสิงห์บุรี โดยประเมิน
จากผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่า พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีบารุง
ท้ อ งที่ นั้ น คื อ ปั จ จั ย ด้ า นความรู้ เกี่ ย วกั บ กฎ ระเบี ย บการเก็ บ ภาษี ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของผู้ เสี ย ภาษี
การประชาสัมพันธ์การให้บริการ และปัจจัยด้านการจัดเก็บภาษีบารุงท้องที่
นุ จ ริ ญ วงษ์ สุ ภ าพ (2559) ท าการวิจั ย ในหั ว ข้ อ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนต่ อ สภ าพในการจั ด เก็ บ ภาษี ใ นเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นป้ อ ม
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปรียบเทียบสภาพและปัญหาในการจัดเก็บภาษี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาความคิดเห็น
ของประชาชนต่ อ สภาพในการจั ด เก็ บ ภาษี ใ นเขตพื้ น ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นป้ อ ม
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และศึกษาความ
คิดเห็ น ของประชาชนต่อปั ญ หาในการจัดเก็บภาษีในเขตพื้นที่องค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านป้อม
อาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมประชาชนมีความ
คิดเห็นต่อสภาพในการจัดเก็บภาษีภาพรวมอยู่ในระดับมาก ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และรายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นต่ างกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สภาพการจัด เก็ บ ภาษี โดยรวมไม่ แ ตกต่ างกั น
และประชาชนที่ มี ส ถานภาพ และอาชีพ ต่ างกั น มีค วามคิด เห็ นต่ อสภาพการจั ดเก็ บภาษี โดยรวม
แตกต่างกัน และปัญหาการจัดเก็บภาษี องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป้อม อาเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ ขาดการสร้างความเข้าใจที่ดีในการจัดเก็บภาษี ขาดช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยและทั่วถึง และภาษีที่จัดเก็บมีหลายประเภทและมีความซ้าซ้อน
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ศิริพร สีสว่าง และสิทธิเดช สิริสุขะ (2558) ได้ทาการวิจัยในหัวข้อ ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด เก็ บ ภาษี ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด เก็ บ ภาษี และ
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กับประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนที่มี
หน้าที่ในการชาระภาษีในเขตอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และบุคลากรที่ทาหน้าที่จัดเก็บภาษีของ
องค์การบริห ารส่ ว นตาบลในเขตอาเภอท่ ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิ จัยพบว่าปัจจัยที่มีผ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการจั ดเก็บ ภาษีโดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาจากด้านสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์
รองลงมาคือ ด้านบุคลากร ด้านโครงสร้างภาษีและการบริหารจัดการ และด้านงบประมาณ ตามลาดับ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีโดยรวมอยู่ในระดับมาก พิจารณาค่าเฉลี่ย ด้านค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ
ภาษี รองลงมาคื อ ด้ านประชาชนผู้ เสี ย ภาษี ได้ รับ ความสะดวก และด้ านการจัด เก็ บ ภาษี ได้ ต าม
เป้าหมาย ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีมีความสัมพันธ์ทางบวกในทิศทางเดียวกันกับ
ประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
สุธิดา อรรคนิมาตย์ และ จีรวัฒน์ เจริญสุข (2557) ทาการวิจัยในหัวข้อ ปัญหาการจัดเก็บรายได้
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบึงเกลือ อาเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
สภาพปั ญ หาของการจั ด เก็ บ รายได้ ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล บึ ง เกลื อ อ าเภอเสลภู มิ
จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลบึ งเกลื อ อาเภอเสลภูมิ จั งหวัดร้อยเอ็ด ปัญหาและอุปสรรคที่สาคัญคือ ปัญ หาเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบทะเบี ย นผู้ เสี ย ภาษี ข้อมูล แผนที่ผู้ เสี ยภาษี และทะเบี ยนทรัพ ย์สิ นหรือป้ ายที่ปรากฏไม่
ละเอียด และปัญหาเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ในการจั ดเก็บภาษีการขาดเทคโนโลยีที่ช่วยอานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
อาภา จาลองศักดิ์ (2554) ทาการวิจัยในหัวข้อ ปัญหาและอุปสรรคการบริหารจัดเก็บรายได้ของ
เทศบาลตาบลขุนยวม อาเภอขุนยวม จั งหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคการ บริหารงาน ด้านการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลขุนยวม และเพื่อศึกษาแนวทางการ
แก้ ไขปั ญ หาการบริ ห ารงานด้ านการจั ด เก็ บ รายได้ ข องเทศบาลต าบลขุ น ยวม ผลการศึ ก ษาการ
บริ ห ารงานการจั ด เก็ บ รายได้ ด้ านคน พบว่ า บุ ค ลากรมี จ านวนไม่ เพี ย งพอกั บ ปริ ม าณงานที่ ต้ อ ง
รับ ผิ ดชอบ และบุ คลากรขาดความรู้ค วามเข้ าใจในการปฏิ บั ติ งานด้ านการจั ดเก็ บ ภาษี ส่ ว นใหญ่
มีสาเหตุมาจากการโยกย้ายบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา ผลการศึกษาปัญหาจากการบริหารงาน
ด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่า เกิดจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ จึงทาให้การจัดหา
วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในด้านการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
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Liu Zhaohui, Yang Liming and Cai Ning (2012) ทาการวิจัยในหั วข้อ แนวทางปฏิบัติและ
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสารสนเทศการจัดการภาษี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารการจัดเก็บภาษีในรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลและท้องถิ่น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านเทคนิค
และข้อมูล เพื่อการจัดเก็บภาษีแบบครบวงจร
Matthias Kalkuhl et al. (2018) ท าการวิจัย ในหั ว ข้อ ภาษี ที่ดิ นสามารถส่ งเสริมการพั ฒ นา
อย่ างยั่ งยืน ได้ห รือไม่ ซึ่งทาการศึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีจากการเช่าที่ดินเพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนาประเทศ โดยเริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลภาษีที่ดินในประเทศที่กาลังพัฒนา ในการวิจัยได้มีการ
ทดลองใช้รูปแบบการจัดเก็บภาษีสาหรับประเทศอินโดนีเซีย จากการวิจัยพบว่าการจัดเก็ บภาษีที่ดิน
มีผลกระทบต่อครัวเรือนที่ยากจน
Rong Liu (2011) ท าการวิ จั ย ในหั ว ข้ อ การใช้ ระบบคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ การจั ด เก็ บ ภาษี แ ละ
การจัดการ การตรวจสอบคุณ ภาพการจัดเก็บภาษี และการบริห ารจัดการมีความส าคัญ อย่างยิ่งที่
จะต้องเปิดเผยปัญหาที่มีอยู่ในการจัดเก็บภาษีและการจัดการของหน่วยงานด้านภาษีและส่งเสริมการ
ก ากั บ ดู แ ลด้ า นภาษี ต ามกฎหมาย การวิ จั ย จะท าการวิ เคราะห์ ก ารด าเนิ น การตามปกติ ข อง
การตรวจสอบ การเก็บรวบรวม และการจัดการภาษีแบบใช้แพลตฟอร์มของ ORACLE ชี้ให้เห็นว่า
พบปัญหาบางอย่างจากขั้นตอนนี้ จากนั้นจึงทาการวิเ คราะห์ข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้การตรวจสอบ
การเก็บภาษี และการจัดการที่สมบูรณ์แบบ
Amit Yadav, et al. (2015) ได้ศึกษาการเก็บภาษีเงินได้ของประเทศเนปาล ที่มีการเก็บภาษีที่
ต่ากว่าเป้าหมาย และพบมีการหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี และเสนอให้มีการพัฒนาระบบการเสียภาษีแบบ
ออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาการติดตามเก็บภาษีให้ได้ครบถ้วน และเป็นการอานวยความ
สะดวกให้กับผู้เสียภาษี
Benaihia Kiptoo Bett and Omondi Aguok Yudah (2017) ได้ ศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ระบบจั ด เก็ บ ภาษี อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (iTax) มาใช้ ในการจั ด เก็ บ รายได้ ข องประเทศเคนย่ า ด้ ว ยการ
สอบถามกลุ่มตัวอย่าง 76 คน พบว่าเมื่อนาระบบการเก็บภาษีออนไลน์มาใช้ ทาให้การจัดเก็บรายได้
การท าบั ญ ชี ส าหรั บ ภาษี ที่ จ่ า ย การตรวจสอบของผู้ เสี ย ภาษี การคื น ภาษี และการปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบปรับตัวดีขึ้น และได้แนะนาให้ผู้บริหารควรคานึงถึงความอานวยความสะดวกของผู้เสี ยภาษี
อากรผ่ านระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สร้างความมั่ น ใจส าหรับ ผู้ ม าลงทุ น ภายในประเทศ เพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์ในระยะยาว
Kwaji, Sini Fave and Ishaya John Dabari (2017) ได้ วิ เ คราะห์ ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ร ายได้
ของรัฐบาลกลางรัฐบาลไนจีเรีย ของภาษีสินค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ในปี พ.ศ.2554-2559 พบว่า มูลค่าการลงทุนเงินทุนในประเทศ ไม่สอดคล้องกับจานวนภาษีมูลค่าเพิ่ม
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ที่จัดเก็บ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ และแนะนาให้เพิ่มการเก็บรวบรวมรายได้จากภาษี และมีมาตรการ
ป้องกัน และลงโทษผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษี
จากการศึกษางานวิจัยของแต่ละท่านพบว่า ระบบการจัดเก็บภาษีขาดการนาเทคโนโลยีมาช่วย
อานวยความสะดวกในการปฏิบั ติงานด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งการจัดเก็บภาษีเป็นสิ่ งสาคัญ ต่อการ
บริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะศึกษาในหัวข้อ “ระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีส ะเกษ” ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษีส่ วน
ท้องถิ่น และสนับสนุนการประมวลผล การส่งออกข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 3
วิธีการดาเนินการศึกษา
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษา และวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ดังนี้
3.1 ศึกษารูปแบบของระบบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
การศึ ก ษาระบบการจั ด เก็บ ภาษี ข ององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล เป็ น การศึ ก ษาเชิ ง ประเมิ น
(Evaluation research) เพื่อประเมินรูปแบบของระบบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตาบล
ในรูปแบบการประเมิน ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลด้าน
การจัดเก็บภาษี และได้ดาเนินการศึกษาดังนี้
3.1.1 เครื่องมือในการศึกษา
เครื่องมือในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น
3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1: สอบถามข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ปฏิบัติงาน การมีคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์ โ น้ ต บุ๊ ก สมาร์ ท โฟน แท็ บ เล็ ต การใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต ใช้ แ บบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ส่วนที่ 2: สอบถามข้อมูลด้านข้อมูลด้านระบบสารสนเทศ ได้แก่ การมีคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การใช้อินเตอร์เน็ต ใช้แบบตรวจสอบรายการ
(Checklist)
ส่วนที่ 3: ข้ อ มู ล ด้ า นการจั ด เก็ บ ภาษี ได้ แ ก่ รู ป แบบการจั ด เก็ บ ภาษี ใ นปั จ จุ บั น
ความต้องการในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ใช้แบบตรวจสอบรายการ (Checklist)
3.1.2 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษาเป็นบุคลากรของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด
200 คน ประกอบ ด้วย ผู้บริหารระดับต่าง ๆ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษี ซึ่งกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการใช้สูตรคานวณกลุ่ม ตัวอย่างของ Taro Yamane (ศิริศักดิ์, 2555 อ้างจาก Yamane,
1973) ซึ่งกาหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 และได้กลุ่มตัวอย่าง 163 คน
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𝑁

สูตรคานวณกลุ่มตัวอย่าง 𝑛 =
1+𝑁𝑒 2
𝑛
หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้
𝑁
หมายถึง ขนาดของประชากรที่ทราบค่า
𝑒
หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้

(3.1)

สาหรับเทคนิคการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยทาการสุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดสุรินทร์
3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล แบบสอบถามผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ ว ยตนเอง (SelfAdministered Questionnaire) โดยใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ –
30 มีนาคม 2561 รวมระยะเวลา 47 วัน
3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (̅X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard division: SD) โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยจากข้อมูลที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) ดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยมากหรือไม่มี
3.2 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อกาหนดปัญหา
จากการศึกษาวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล ด้านการจัดเก็บภาษี ขององค์การบริห ารส่ว นตาบล
เมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ มีการสารวจพื้นที่เพื่อใช้สาหรับคานวณอัตราการเสีย
ภาษีบารุงท้องที่ และบันทึกข้อมูลเป็นเอกสาร แล้วจึงรวบรวมข้อมูลที่ได้นามาคานวณอัตราการเก็บ
ภาษี ซึ่งในขั้นตอนการจัด เก็บภาษีนั้นเกิดความซ้าซ้อนในการเก็บภาษี ผู้วิจัยจึงสรุปปัญหาของการ
ดาเนินการได้ ดังนี้
3.2.1 เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษีเก็บข้อมูลไม่ครบถ้วน ทาให้ข้อมูลที่ได้ไม่สมบูรณ์และไม่สามารถใช้
งานได้ ต้องทาการเก็บข้อมูลใหม่ ซึ่งเป็นการเสียเวลา และเกิดการทางานที่ซ้าซ้อน
3.2.2 มีการจัดเก็บภาษีที่ซ้าซ้อนเนื่องจากระบบการจัดเก็บภาษีไม่เป็นปัจจุบัน
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3.3 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3.3.1 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม
ปัจ จุบั น องค์การบริ หารส่ว นตาบลองค์การบริห ารส่ วนตาบลเมืองน้อย ยังไม่มีการนา
ระบบสารสนเทศเข้าไปใช้ในกระบวนการจัดเก็บภาษี ยังคงใช้การบันทึกลงแฟ้มจัดเก็บข้อมูลและการ
ประมวลผลในรูปแบบเอกสาร ซึ่งข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูล การสืบค้นข้อมูล
จึงทาได้ยาก ทาให้เจ้าหน้าที่เกิดความยุ่งยากในการปฏิบัติงาน เช่น การเก็บข้อมูลซ้าซ้อน การค้นหา
เอกสาร การจัดทารายงานเอกสารไม่เป็นระบบ ทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการกับผู้มาเสียภาษี
ข้อมูลในบางส่วนสูญหายและไม่เป็นปัจจุบัน ผู้เสียภาษีไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การชาระภาษีของตนได้ ภาพรวมของระบบการทางานเดิมสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3.1

ข้อมูล
รูปแบบกระดาษ
เจ้ าหน้ าที่สารวจข้ อมูล
สาหรับการจัดเก็บภาษี

เจ้ าหน้ าที่บันทึก
ข้ อมูล

เจ้ าหน้ าที่ทาการ
จัดเก็บภาษี

ข้อมูล
รูปแบบไฟล์งานเอกสาร

ภาพที่ 3.1 ขั้นตอนการทางานของระบบการจัดเก็บภาษีแบบเดิมขององค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จากภาพที่ 3.1 เห็นได้ว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ สารวจข้อมูลทาการรวบรวมข้อมูล ผู้เสียภาษีเพื่อ
รวบรวมข้อมูล สาหรับ ใช้ในการประเมินราคาภาษี เพื่อทาการจัดเก็บภาษี โดยมีการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบที่เป็นเอกสาร ข้อมูล รูปแบบไฟล์งานเอกสาร ซึ่งลักษณะระบบงานเดิม มีความล่าช้าในการ
ให้บริการกับผู้มาเสียภาษี ข้อมูลในบางส่วนสูญหายและไม่เป็นปัจจุบัน ผู้เสียภาษีไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลการชาระภาษีของตนได้
3.3.2 การวิเคราะห์ระบบงานใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชันเพื่อการจัดเก็บ ภาษีส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งพัฒนาด้วยโปรแกรมภาษาพีเอชพีเชื่อมต่อฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล สามารถเรียกใช้งาน
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เจ้าหน้าที่สามารถค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี และใช้ข้อมูลที่แสดงบนหน้าระบบได้
สามารถแสดงได้ดังภาพที่ 3.2
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ภาพที่ 3.2 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
การออกแบบและวิเคราะห์ระบบสารสนเทศ เป็นขั้นตอนที่ดาเนินการหลังจากที่ได้ศึกษา
ระบบงานเดิม และกาหนดปัญหาของระบบงานเดิม เพื่อให้ได้มาซึ่งความต้องการและความสามารถ
ของระบบสารสนเทศที่จ ะพัฒ นาขึ้นมาใหม่ การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ถือเป็นขั้นตอนที่ มี
ความสาคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเมื อ งน้ อ ย อ าเภอกั น ทรารมย์ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
โดยประกอบด้วยระบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
3.3.2.1 ระบบการ Login เข้าถึงเมนูการใช้งานในระดับต่างๆ
3.3.2.2 การค้นหาข้อมูลและการจัดเก็บภาษี
3.3.2.3 การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลด้านการจัดเก็บภาษี
3.3.2.4 การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข้อมูลผู้ใช้งานในระบบ
3.3.2.5 การแสดงรายงาน
3.4 การออกแบบฐานข้อมูล
3.3.1 ผังแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล (Entity Relationship Diagram)
ในขั้น ตอนการออกแบบฐานข้อมูล ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยนา
รายละเอียดจาก Use case diagram, Activity diagram, Sequence diagram Class diagram และ
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Entity relationship diagram ที่ได้ออกแบบไว้มาประยุกต์ใช้ และทาการแยกฐานข้อมูล ออกเป็น
ตารางต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 3.3

ภาพที่ 3.3 Use case diagram ระบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น:
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จากภาพที่ 3.3 แสดง Use case diagram ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่ ว น
ท้องถิ่นกรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อธิบายได้
ว่าระบบจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 1 ระดับ คือ ผู้ใช้งาน (User) ซึ่งจะมีสิทธิการเข้าถึงฐานข้อมูลและ
เมนูการใช้ งานทั้งหมด ได้แก่ สามารถเข้าสู่ระบบ จัดการผู้ใช้งานได้ โดยสามารถสร้างผู้ใช้งานใหม่
แก้ไขผู้ ใช้งานเดิม หรื อลบผู้ ใช้งานออกจากระบบ สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไขข้อมูล การจัดเก็บภาษี
ชาระภาษี ดูรายงานและนาออกข้อมูลการจัดเก็บภาษีได้
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ภาพที่ 3.4 Class diagram ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา:
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จากภาพที่ 3.4 แสดงการออกแบบคลาสไดอะแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษี
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริห ารส่ วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
แบ่งคลาสต่าง ๆ ดังนี้
(1) Class account จัดเก็บข้อมูลการชาระภาษี
(2) Class land_account จัดเก็บ และจัดการข้อมูลรายละเอียดการชาระภาษี
(3) Class land_data จัดเก็บ และจัดการข้อมูลผู้เสียภาษี
(4) Class village จัดเก็บ ข้อมูลหมู่บ้าน
(5) Class officer จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน
(6) Class month จัดเก็บข้อมูลเดือน
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ภาพที่ 3.5 Activity การ Login เข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น
จากภาพ 3.5 แสดง Activity diagram การ loginเข้าใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
จั ด เก็ บ ภาษี ส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยการเข้ า ใช้ ง านระบบทุ ก ครั้ ง ผู้ ใ ช้ ง านจะต้ อ งท าการ Login โดยใส่
Username และ Password จากภาพหากผู้ ใช้งานใส่ รหั ส ถูก ต้อง เมื่อระบบตรวจสิ ทธ์การใช้งาน
เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถเข้าสู่การทารายการต่างๆได้ หากผู้ใช้งานใสรหัสไม่ถูกต้อง จะไม่
สามารถทารายการต่อไปได้ เพื่อป้องกันการเข้าใช้งานของผู้ ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบงานด้าน
การจัดเก็บภาษี และป้องกันการแก้ไขข้อมูลต่างๆของระบบ
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ภาพที่ 3.6 Activity การทารายการ เพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ
ภาษีส่วนท้องถิ่น
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ภาพที่ 3.7 Sequence diagram ขั้นตอนการทางานของระบบ
จากภาพที่ 3.7 เมื่อผู้ใช้งานลงชื่อ เข้าสู่ ระบบแล้ว ระบบจะทาการแสดงสถานะของผู้ใช้งาน
ระบบ จากนั้นผู้ใช้งานเลือกเมนูการใช้งานระบบ ระบบจะทาการประมวลผลตามรายการที่ผู้ใช้เลือกใช้
งานระบบ และจะทาการแสดงผลข้อมูลนั้นออกมา และสามารถนาออกข้อมูลรายงานได้
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ภาพที่ 3.8 Entity relationship diagram ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น
กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จากขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบพัฒนาข้อมูลโดยออกแบบฐานข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์ ได้กาหนดเอ็นติตี้ (Entity) ดังตามตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 เอ็นติตี้ (Entity) ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา:
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ลาดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อเอ็นติตี้

รายระเอียดข้อมูล
เก็บข้อมูลการชาระภาษี
เก็บข้อมูลรายละเอียดการชาระภาษี
เก็บข้อมูลของผู้เสียภาษี
เก็บข้อมูลผู้ใช้งาน
เก็บข้อมูลหมู่บ้าน
เก็บข้อมูลเดือน

account
land_account
land_data
officer
village
month

3.3.2 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)
เนื่ อ งจากฐานข้ อ มู ล ระบบเป็ น ฐานข้ อ มู ล เชิ ง สั ม พั น ธ์ ผู้ ศึ ก ษาจึ ง ได้ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์
แฟ้มข้อมูลหรือตารางที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ตารางที่ 3.2 โครงสร้างตาราง account
ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

account_id
land_id
land_acc_id

smalling
smalling
smalling

ขอบเขต
ข้อมูล
5
4
5

ชนิดฟิลด์

รายละเอียดข้อมูล

Primary Key รหัสการชาระภาษี เช่น 000001
Foreign Key รหัสผู้เสียภาษี เช่น 0001
Foreign Key รหัสข้อมูลภาษี เช่น 00001

ตารางที่ 3.3 โครงสร้างตาราง land_account
ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

land_acc_id
acc_date
land_no
vill_id
acc_land_tax

smalling
date
varchar
varchar
decimall

ขอบเขต
ข้อมูล
5
4
2
5, 2

ชนิดฟิลด์

รายละเอียดข้อมูล

Primary Key รหัสข้อมูลภาษี เช่น 00001
วันที่เสียภาษี เช่น 2018-11-23
Foreign Key รหัสเลขหน้าสารวจ เช่น 001
Foreign Key หมู่บ้าน เช่น 01 02 03
ยอดภาษี เช่น 125 230
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ตารางที่ 3.3 โครงสร้างตาราง land_account (ต่อ)
ชื่อฟิลด์
acc_fine
acc_bill
acc_user_id
acc_year

ชนิดข้อมูล
decimall
varchar
varchar
varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
5, 2
10
2
4

ชนิดฟิลด์

รายละเอียดข้อมูล

ยอดค่าปรับ เช่น 24 29
เลขที่ใบเสร็จ เช่น 254597-01
Foreign Key ผู้ใช้งาน เช่น ผู้ดูแลระบบ
ปีทชี่ าระภาษี เช่น 2561

ตารางที่ 3.4 โครงสร้างตาราง land_data
ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

land_id
smalling
vill_id
varchar
land_no
smalling
land_name1
varchar
land_name2
varchar
land_address varchar
land_tambon varchar
land_ampur
varchar
land_province varchar
land_post
varchar
land_tax
decimall
land_date
date

ขอบเขต
ข้อมูล
4
2
3
100
100
250
50
50
50
5
5, 2

ชนิดฟิลด์

รายละเอียดข้อมูล

Primary Key รหัสผู้เสียภาษี เช่น 0001
Foreign Key เลขหมู่บ้าน เช่น 01 02 03
เลขหน้าสารวจ เช่น 001
ชื่อ เช่น ณัฐธิดา
นามสกุล เช่น เหรียญตะคุ
ที่อยู่ เช่น 150 ม.1
ตาบล เช่น เมืองน้อย
อาเภอ เช่น กันทรารมย์
จังหวัด เช่น ศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ เช่น 33130
ยอดชาระภาษี เช่น 125 230
วันที่ชาระภาษี เช่น 2018-11-23
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ตารางที่ 3.5 โครงสร้างตาราง user

user_id
user_name

tinyint
varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
2
50

user_login
password
rank

varchar
varchar
varchar

15
15
50

ชื่อฟิลด์

ชนิดข้อมูล

ชนิดฟิลด์

รายละเอียดข้อมูล

Primary Key รหัสผู้ใช้งาน เช่น 01
ชื่อ-นามสกุล เช่น ศิริพร ครอง
ยุติ
ชื่อผู้ใช้ เช่น admin
รหัสผ่าน เช่น 4233
ตาแหน่งงาน เช่น นักวิช าการ
จัดเก็บรายได้

ตารางที่ 3.6 โครงสร้างตาราง village
ชื่อฟิลด์
Vill_id
village

ชนิดข้อมูล
tinyint
varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
2
30

ชนิดฟิลด์

รายละเอียดข้อมูล

Primary Key รหัสหมู่บ้าน เช่น 01 02
ชื่อหมู่บ้าน เช่น บ้านเมืองน้อย

ตารางที่ 3.7 โครงสร้างตาราง month
ชื่อฟิลด์
month_id
month

ชนิดข้อมูล
tinyint
varchar

ขอบเขต
ข้อมูล
2
15

ชนิดฟิลด์

รายละเอียดข้อมูล

Primary Key รหัสเดือน เช่น 01 02
ชื่อเดือน เช่น มกราคม

3.5 การพัฒนาและออกแบบระบบ
3.5.1 หน้าจอหลักของระบบ
หน้าจอหลักจะเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูได้ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
ส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ผู้ใช้
สามารถใช้งานได้ตามแถบเมนูที่เตรียมไว้ให้ ที่หน้าจอหลักนี้เช่นกัน ดังแสดงในภาพที่ 3.9
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1
2

3

4

5
ภาพที่ 3.9 หน้าจอหลักระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา:
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
จากภาพที่ 3.9 สามารถอธิบายโครงสร้างระบบได้เป็น 5 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่แสดงโลโก้ และชื่อระบบ
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของการเข้าถึงเมนูย่อยต่าง ๆ รวมถึงการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้งาน
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนที่เชื่อมโยงไปยังเมนูต่าง ๆ ของระบบ
ส่วนที่ 4 เป็นส่วนที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 5 เป็นส่วนท้ายของระบบ
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3.5.2 หน้าจอการลงชื่อเข้าใช้ระบบ
หน้าจอเนื้อหาของระบบจะเป็นส่ วนที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าดูเนื้อหาของข้อมูลรายงาน
และส่ ง ออกข้ อ มูล ระบบสารสนเทศเพื่อ การจั ดเก็ บ ภาษี ส่ ว นท้อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ดังแสดงในภาพที่ 3.10

ภาพที่ 3.10 หน้าจอการลงชื่อเข้าสู่ระบบ
จากภาพที่ 3.10 สามารถอธิบายโครงสร้างระบบได้เป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่แสดงโลโก้
ส่วนที่2 เป็นส่วนที่ใช้ลงชื่อเข้าสู่ระบบ โดยมีการกรอกข้อมูล Username และ Password
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของการเข้าถึงเมนูต่าง ๆ
3.6 การประเมินประสิทธิภาพระบบ
การประเมินประสิทธิภ าพของระบบเพื่อหาประสิทธิภาพในการทางานของระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย ว่าสามารถทางาน
ได้ตรงตามขอบเขตที่กาหนดไว้ และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานหรือไม่ จึงได้จัดทาแบบประเมิน
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ประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ โดยการทดสอบระบบใช้วิธี Black box testing และแบ่งการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบ ดังนี้
3.6.1 ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3.6.2 ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
3.6.3 ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ
3.6.4 ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ
ผู้ทาการทดสอบและประเมินระบบต้องทาการทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
ส่ ว นท้ องถิ่น กรณีศึก ษาองค์การบริห ารส่ ว นตาบลเมื องน้ อยที่ไ ด้พัฒ นาขึ้น และทาแบบประเมิ น
โดยแบ่ง ผู้ประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ 1 เป็นเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 10 ท่าน
กลุ่มที่ 2 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 7 ท่าน
จากนั้นนาผลที่ได้มาสรุปผล เพื่อประเมินระบบที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ โดยใช้สถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ชูศรี วงศ์รัตนะ (2553) ได้ให้ความหมายของ ค่าเฉลี่ยไว้ คือ ค่าที่ได้จากการนาข้อมูลทั้งหมด
มารวมกัน แล้วหารด้วยจานวนข้อมูลทั้งหมด เขียนเป็นสูตรได้ ดังนี้
n

X 

X
i 1

i

(3.2)

N

เมื่อกาหนดให้
X
Xi
N

n

แทนค่าเฉลี่ย
แทนค่าของข้อมูล
แทนจานวนข้อมูลทั้งหมด
แทนจานวนนับข้อมูล

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) คือ ค่าเฉลี่ยที่แสดงถึงการกระจาย ของ
ข้อมูลแต่ละตัวที่เบี่ยงเบนไปจากค่าเฉลี่ย ซึ่งทาให้ทราบว่าโดยเฉลี่ยข้อมูลแต่ละตัวเบี่ยงเบนไป จาก
ค่าเฉลี่ยเท่าใด คานวณได้จากสูตร
 X
n

SD 

i 1

N

เมื่อกาหนดให้
SD

 X

2

i

แทนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

(3.3)

40
แทนค่าเฉลี่ย
Xi
แทนค่าของข้อมูล
N
แทนจานวนข้อมูลทั้งหมด
แทนจานวนนับข้อมูล
n
ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน แสดงความแตกต่างระหว่างข้อมูล ในกลุ่ม ถ้าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่ามากแสดงว่าข้อมูลนั้นมีค่าแตกต่างกันมาก คือมีทั้งค่าต่า และค่าสูง ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีค่าน้อยแสดงว่า ข้อมูลมีค่าใกล้เคียงกันเป็นส่วนมาก
X

บทที่ 4
การทดสอบระบบ
การพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด เก็ บ ภาษี ส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ทาการศึกษาความพร้อมสาหรับการใช้
งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ว่าระบบสารสนเทศที่
พัฒ นาขึ้น สามารถน าไปใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด โดยผู้ วิจัยได้ดาเนินการ
ประเมินประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศ ด้วยวิธี Black box testing เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง และค้นหาข้อผิดพลาดจากการทางานของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น จากนั้นนาผล
จากการประเมินประสิทธิภาพของระบบมาทาการวิเคราะห์ หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมี
ขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น
4.2 ผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
4.3 สรุปผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
4.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อการวิจัยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น
การวิเคราะห์แบบสอบถามเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ทาการตอบ
แบบสอบถาม จานวน 163 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายจานวน 19 และเพศหญิงจานวน 144 คน
ตาแหน่งผู้อานวยการกองคลัง ร้อยละ 22.09 เจ้าหน้าที่การเงิน ร้อยละ 6.13 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ร้อยละ 49.69 อื่น ๆ ร้อยละ 22.09 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 1 ปี มีร้อยละ 3.07 ระหว่าง
1–5 ปี มีร้อยละ 20.86 ระหว่าง 6 – 10 ปี มีร้อยละ 28.22 และมากกว่า 10 ปี มีร้อยละ 47.85
บุ ค ลากรมี ค วามสามารถใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ร้ อ ยละ 98.77 ไม่ มี ร้ อ ยละ 1.23 มี ค วามสามารถใช้
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร้อยละ 98.15 ไม่มีร้อยละ 1.85 มีความสามารถใช้งานสมาร์ทโฟน และมีการเข้า
ใช้งานอินเตอร์เน็ตเป็นประจาทุกวัน ร้อยละ 96.32 มีการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต 2-3 วัน/ครั้ง ร้อยละ
3.07 กลุ่มตัวอย่างไม่มีหน่วยงานใดเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตน้อยกว่า 2-3 วัน/ครั้ง การเข้าใช้งานอีเมล์
ร้อยละ 62.57 สังคมออนไลน์ ร้อยละ 82.82 ธนาคารออนไลน์ ร้อยละ 42.94 แสดงดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
หัวข้อประเมิน

คาตอบ

ชาย
หญิง
ผู้อานวยการกองคลัง
เจ้าหน้าที่การเงิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
อื่น ๆ
น้อยกว่า 1 ปี
1 - 5 ปี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสบการณ์
ปฏิบัติงาน
6 - 10 ปี
มากกว่า 10 ปี
มี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ไม่มี
มี
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถใช้
งานคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
ไม่มี
เป็นประจาทุกวัน
2-3 วัน/ครั้ง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความถี่ในการ
เข้าใช้งานสัปดาห์ละครั้ง
เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต
มากกว่า 1 สัปดาห์ในการ
เข้าใช้งานแต่ละครั้ง
อีเมล์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน
สังคมออนไลน์
ธนาคารออนไลน์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพศ

จานวน

ร้อยละ

19
144
36
10
81
36
5
34
46
78
161
2
160
3
157
5
-

11.66
88.34
22.09
6.13
49.69
22.09
3.07
20.86
28.22
47.85
98.77
1.23
98.15
1.85
96.32
3.07
-

-

-

102
135
70

62.57
82.82
42.94

ข้อมูล ด้านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ พบว่า เครื่อ งคอมพิว เตอร์ PC และเครื่ องโน้ตบุ๊ ก ภายใน
ส านั ก งานขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล มี เ พี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 73.01
และไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 26.99 ภายในสานักงานใช้ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบดอส
(Disk operating system: DOS) ร้อยละ 4.91 ระบบวินโดวส์ (Windows) ร้อยละ 98.77 ในกลุ่ ม
ตั ว อย่ า งไม่ มี ห น่ ว ยงานใดใช้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ารยู นิ ก ซ์ ลี นุ ก ซ์ และระบบปฏิ บั ติ ก ารแมคอิ น ทอช
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การเชื่อมต่อใช้งานอินเตอร์เน็ตภายในสานักงาน เพียงพอ ร้อยละ 68.09 ไม่เพียงพอ ร้อยละ 88.34
ความเร็วของอินเตอร์เน็ตภายในสานักงาน เพียงพอ ร้อยละ 71.78 ไม่เพียงพอ ร้อยละ 28.22 แสดง
ดังตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวข้อประเมิน

คาตอบ

เพียงพอ
ไม่เพียงพอ
ดอส (DOS)
วินโดวส์ (Windows)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระบบปฏิบัติการ
ยูนิกซ์ (Unix)
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสานักงาน
ลีนุกซ์ (Linux)
แมคอินทอช (Macintosh)
แบบสาย (LAN)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมต่อใช้
งานอินเตอร์เน็ตภายในสานักงาน
แบบไร้สาย (WI-FI)
เพียงพอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความเร็วของ
อินเตอร์เน็ตภายในสานักงาน
ไม่เพียงพอ
ผลการวิเคราะห์จานวนคอมพิวเตอร์ตั้ง
โต๊ะและโน้ตบุ๊กเพียงพอต่อการใช้งาน

จานวน

ร้อยละ

119
44
8
161
111
144
117
46

73.01
26.99
4.91
98.77
68.09
88.34
71.78
28.22

ข้อมูลด้านการจัดเก็บภาษี พบว่า ระบบการจัดเก็บภาษีในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบระบบกระดาษ
คิดเป็ นร้อยละ 85.28 ระบบไฟล์คอมพิวเตอร์ เช่น Excel, Word ร้อยละ 68.71 ระบบโปรแกรม
สาเร็จรูปไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ร้อยละ 15.95 ระบบโปรแกรมสาเร็จรูปเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ร้อยละ
46.63 ระบบอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 1.23 กรณีที่หน่วยงานใช้โปรแกรมสาเร็จรูป วิธีที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบคื อ พัฒ นาโดยเจ้ า หน้ า ที่ ในหน่ ว ยงาน คิด เป็น ร้อ ยละ 65.64 พั ฒ นาโดยการจัด ซื้อ จั ดจ้ า ง
บริษัทเอกชน ร้อยละ 19.63 พัฒนาโดยซอฟต์แวร์ฟรี ร้อยละ 12.88 พัฒนาโดยวิธีอื่น ๆ คิดเป็นร้อย
ละ 14.72 หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความต้องการโปรแกรมสาเร็จรูปใช้ในการ
จัดเก็บภาษี คิดเป็นร้อยละ 93.25 และไม่ต้องการ ร้อยละ 6.75 แสดงดังตารางที่ 4.3
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ตารางที่ 4.3 ผลการวิเคราะห์ด้านการจัดเก็บภาษี
หัวข้อประเมิน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบในการ
จัดเก็บภาษี

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนา
โปรแกรมสาเร็จรูป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการ
โปรแกรมสาเร็จรูปใช้ในการจัดเก็บภาษี

คาตอบ

จานวน

ร้อยละ

กระดาษ
ไฟล์คอมพิวเตอร์ เช่น
Excel, Word
โปรแกรมสาเร็จรูปไม่
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ระบบโปรแกรมสาเร็จรูป
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ระบบอื่น ๆ
พัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน
พัฒนาโดยการจัดซื้อ
จัดจ้าง บริษัทเอกชน
พัฒนาโดยซอฟต์แวร์ฟรี
อื่น ๆ
ต้องการ
ไม่ต้องการ

139

85.28

112

68.71

26

15.95

76

46.63

2

1.23

107

65.64

32

19.63

21
24
152
11

12.88
14.72
93.25
6.75

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ในส่วนกระบวนการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เป็นการทดสอบการทางานของ
ระบบสารสนเทศ โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Black box testing ทาการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งาน จานวน 17 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จ านวน 7 คน และกลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล จ านวน 10 คน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่ว นท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริห ารส่ว นตาบลเมืองน้อย
อาเภอกันทรารมย์ จังกวัดศรีสะเกษ ได้จัดทาเป็นแบบประเมินประสิทธิภาพของระบบ แบ่งออกได้เป็น
4 ด้าน ดังนี้
4.2.1 ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ
4.2.2 ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
4.2.3 ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
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4.2.4 ด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ
โดยใช้แบบประเมินประประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศกาหนดเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Rating
scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ และเกณฑ์เชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 4.4 เกณฑ์การให้คะแนนของแบบประเมิน
ระดับเกณฑ์
เชิงคุณภาพ เชิงประมาณ
ดีมาก
4.50 - 5.00
ดี
3.50 - 4.49
พอใช้

2.50-3.49

น้อย
น้อยมาก

1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

ความหมาย
ระบบสารสนเทศงานที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดีมาก
ระบบสารสนเทศงานที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี
ระบบสารสนเทศงานที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับปาน
กลาง
ระบบสารสนเทศงานที่พัฒนาต้องปรับปรุงแก้ไข
ระบบสารสนเทศงานที่พัฒนาไม่สามารถนาไปใช้งานได้

4.2.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ กลุ่มผู้เชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การคานวณหาค่าประสิ ทธิภ าพของระบบสารสนเทศ โดยผู้ เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 7 คน ได้ทาการประเมินเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ข้อมูลผู้ประเมิน

ตาแหน่งงาน

วุฒิการศึกษา

คาตอบ
เจ้าหน้าที่ IT
Application Support
IT Operation
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
นักวิชาการศึกษา
ปริญญาตรี

จานวน

ร้อยละ

1
2
1
1
1
1
7

14.28
28.57
14.28
14.28
14.28
14.28
100.00
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ตารางที่ 4.5 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ต่อ)
ข้อมูลผู้ประเมิน

สาขาที่เรียน

ประสบการณ์ทางาน

เพศ

คาตอบ
ระบบสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
1 – 5 ปี
6 - 10 ปี
11 - 15 ปี
15 ปีขึ้นไป
ชาย
หญิง

จานวน

ร้อยละ

1
2
1
2
1
3
1
3
4
3

14.2
28.57
14.28
28.57
14.28
42.86
14.28
42.86
40.00
30.00

ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศแสดงดังตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ประเมินเป็นเพศชายจานวน 4 คน
และเพศหญิงจานวน 3 คน ตาแหน่งงานผู้ประเมินประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ IT Application Support
IT Operation นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการศึกษา ผู้ประเมินทั้ง
7 คน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านประสบการณ์ทางานเริ่มตั้งแต่ 1ปี จนถึง 15 ปี
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ตารางที่ 4.6 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านความสามารถของระบบ
สารสนเทศ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความคิดเห็น
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี
ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลการชาระภาษี
ความสามารถของระบบเหมาะสม และ
สอดคล้องกับระบบงานจัดเก็บภาษี
ความสามารถในการแสดงรายงานการจัดเก็บ
ภาษี
เฉลี่ย

3.71

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.75

3.28

0.95

พอใช้

3.71

0.95

ดี

4.14

0.89

ดี

3.71

0.88

ดี

ค่าเฉลี่ย
(X )

ความหมาย
ดี

ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิเคราะห์ ความสามารถ
ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงดังตารางที่
4.6 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88 ระดับความสามารถด้าน
ความสามารถของระบบสารสนเทศโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศอยู่ ใ นระดั บ ดี
ความสามารถในการค้นหาข้อมูล ผู้เสียภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.75 ความสามารถในการค้นหาข้อมูล ผู้เสียภาษีอยู่ในระดับดีความสามารถในการแสดงรายละเอียด
ของข้อมูลการชาระภาษีมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 ความสามารถ
ในการแสดงรายละเอียดของข้อมูลการชาระภาษีอยู่ในระดับพอใช้ความสามารถของระบบเหมาะสม
และสอดคล้องกับระบบงานจัดเก็บภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.95 ความสามารถของระบบเหมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ ระบบงานจั ด เก็ บ ภาษี อ ยู่ ใ นระดั บ ดี
ความสามารถในการแสดงรายงานการจัดเก็บภาษีมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.14 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.89 ความสามารถในการแสดงรายงานการจัดเก็บภาษีอยู่ในระดับดี
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ตารางที่ 4.7 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านความถูกต้องในการทางาน
ของระบบ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความคิดเห็น
ความถูกต้องในการเข้าระบบ
ความถูกต้องในการแสดงการประมวลผลข้อมูล
ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลของระบบ
ความถูกต้องต่อการแสดงข้อมูลในการสืบค้น
ความถูกต้องในการแจ้งเตือนการทางานของ
ระบบ
เฉลี่ย

3.71
3.57
3.42
3.57

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.75
0.78
1.39
0.78

4.14

0.89

ดี

3.68

0.92

ดี

ค่าเฉลี่ย
(X )

ความหมาย
ดี
ดี
พอใช้
ดี

ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิเคราะห์ ความสามารถ
ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงดังตารางที่
4.7 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.92 ผลการวิเคราะห์ ความ
คิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางานของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับ
ดี ความถูกต้องในการเข้าระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ความ
ถูกต้องในการเข้าระบบอยู่ในระดับดี ความถูกต้องในการแสดงการประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.57 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.78 ความถูกต้องในการแสดงการประมวลผลข้อมูล อยู่ใน
ระดับดี ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.42 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.39 ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลของระบบอยู่ในระดับพอใช้ ความถูกต้องต่อการแสดง
ข้อมูล ในการสื บค้น มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.57 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ความถูกต้อง
ต่อการแสดงข้อมูลในการสืบค้น อยู่ในระดับดี ความถูกต้องในการแจ้งเตือนการทางานของระบบมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 ความถูกต้องในการแจ้งเตือนการทางาน
ของระบบอยู่ในระดับดี
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านความสะดวก และง่ายต่อ
การใช้งานระบบ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความคิดเห็น
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการ
ทางาน
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้สื่อสาร
ความสวยงามของระบบ
ความสะดวกต่อการใช้งานระบบ
เฉลี่ย

3.85

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.89

3.71

0.75

ดี

3.85
3.57
4.00
3.80

0.69
0.78
0.81
0.78

ดี
ดี
ดี
ดี

ค่าเฉลี่ย
(X )

ความหมาย
ดี

ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิเคราะห์ ความสามารถ
ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงดัง
ตารางที่ 4.8 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ผลการวิเคราะห์
ความคิดเห็นด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในระดับดี ความง่ายต่อการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.89 ความง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับ ดี ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการทางาน
มีค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 3.71 ค่าความเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75 ความเหมาะสมในการออกแบบ
หน้าจอการทางานอยู่ในระดับดี ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้สื่อสารมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.69 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้สื่อสารอยู่ในระดับดี ความสวยงาม
ของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 ความสวยงามของระบบ
อยู่ในระดับดี ความสะดวกต่อการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.81 ความสะดวกต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี
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ตารางที่ 4.9 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของระบบด้านการรักษาความปลอดภัย
และความถูกต้องของระบบ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความคิดเห็น
ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
สอดคล้องกับระบบการทางาน
การป้องกันการแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบการ
ทางาน
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
(X )

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

ความหมาย

3.71

0.95

ดี

3.42

0.78

พอใช้

3.57

0.86

ดี

ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิเคราะห์ความสามารถ
ด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แสดงดังตารางที่ 4.9 พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.57 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 ผลการ
วิเคราะห์ ความคิดเห็ น ด้านการรั กษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบโดยผู้ เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับดี ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งาน สอดคล้อง
กับระบบการทางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.95 ความเหมาะสม
ของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งานสอดคล้องกับระบบการทางานอยู่ในระดับดี การป้องกันการแก้ไข
ข้อมูลสอดคล้องกับระบบการทางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78
การป้องกันการแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบการทางานอยู่ในระดับพอใช้
4.2.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
การทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศใช้วิธี Black box testing
โดยทาการออกแบบตารางเพื่อทดสอบความถูกต้องในส่ว นต่าง ๆ ของระบบ ซึ่งผู้ทาการทดสอบ
ต้องทาเครื่องหมาย  ลงในช่องของการทดสอบ (ภาคผนวก ข)
การคานวณหาค่าประสิ ทธิ ภ าพของระบบสารสนเทศ โดยเจ้า หน้ าที่อ งค์ การบริ ห าร
ส่วนตาบล จานวน 10 คน ได้ทาการประเมินเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
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ตารางที่ 4.10 ข้อมูลทั่วไปผู้ประเมินประสิทธิภาพของระบบ กลุม่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
ข้อมูลผู้ประเมิน

ตาแหน่งงาน

ตาแหน่งงาน

วุฒิการศึกษา

สาขาการศึกษา

ประสบการณ์ทางาน

เพศ

คาตอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้อานวยการกองคลัง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล
นายช่างโยธา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ปวช. – ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รัฐประศาสนศาตร
การจัดการทั่วไป
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การบัญชี
บริหารธุรกิจ
ช่างก่อสร้าง
1 – 5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
15 ปีขึ้นไป
ชาย
หญิง

จานวน

ร้อยละ

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
6
3
3
1
2
2
1
1
2
5
3
2
8

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
20.00
10.00
60.00
30.00
30.00
10.00
20.00
20.00
10.00
10.00
20.00
50.00
30.00
20.00
80.00
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ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมินแสดงดังตารางที่ 4.10 พบว่า ผู้ประเมินเป็นเพศ
ชายจ านวน 3 คน และเพศหญิ ง จ านวน 7 คน ต าแหน่ ง งานผู้ ประเมิ น มี ค วามแตกต่ า งกั น ซึ่ ง มี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ผู้อานวยการกองคลัง นักวิชาการ
จั ดเก็บ รายได้ นั ก วิช าการเงิ น และบัญ ชี นัก จัด การงานทั่ว ไป นั กทรัพ ยากรบุค คล นายช่า งโยธา
และผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ การศึกษาผู้ประเมินมีทั้งวุฒิ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ไม่มีผู้จบ
ปริญญาเอกทาการประเมิน ด้านประสบการณ์ทางานมีตั้งแต่ 6 ปี จนถึงมากกว่า 15 ปีขึ้นไป
ตารางที่ 4.11 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านความสามารถของระบบ
สารสนเทศ กลุม่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล

ระดับความคิดเห็น
ความสามารถในการค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี
ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของ
ข้อมูลการชาระภาษี
ความสามารถของระบบเหมาะสม และ
สอดคล้องกับระบบงานจัดเก็บภาษี
ความสามารถในการแสดงรายงานการจัดเก็บ
ภาษี
เฉลี่ย

4.70

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.48

4.60

0.51

4.70

0.48

4.60

0.69

4.65

0.54

ค่าเฉลี่ย
(X )

ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิเคราะห์ความสามารถ
ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลแสดงดังตารางที่
4.11 พบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.65 ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.54 ความสามารถ
ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศโดยผู้ใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก ความสามารถในการค้นหา
ข้อมูลผู้เสียภาษี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.70 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ความสามารถในการ
ค้นหาข้อมูล ผู้เสียภาษีอยู่ในระดับ ดีมาก ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของข้อมูลการชาระ
ภาษีมี ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.60 ค่า ความเบี่ย งเบนมาตรฐานเท่ากั บ 0.51 ความสามารถในการแสดง
รายละเอี ย ดของข้ อ มู ล การช าระภาษี อ ยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก ความสามารถของระบบเหมาะสม
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และสอดคล้องกับระบบงานจัดเก็บภาษี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ
0.48 ความสามารถของระบบเหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานจัดเก็บภาษี อยู่ในระดับดีมาก
ความสามารถในการแสดงรายงานการจัดเก็บภาษีมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.60 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.69 ความสามารถในการแสดงรายงานการจัดเก็บภาษีอยู่ในระดับดีมาก
ตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านความถูกต้องในการ
ทางานของระบบ กลุม่ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล

ระดับความคิดเห็น
ความถูกต้องในการเข้าระบบ
ความถูกต้องในการแสดงการประมวลผลข้อมูล
ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลของระบบ
ความถูกต้องต่อการแสดงข้อมูลในการสืบค้น
ความถูกต้องในการแจ้งเตือนการทางานของ
ระบบ
เฉลี่ย

4.70
4.40
4.30
4.40

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.48
0.51
0.67
0.51

4.30

0.48

ดี

4.42

0.53

ดี

ค่าเฉลี่ย
(X )

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ดี
ดี

ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิเคราะห์ ความสามารถ
ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลแสดงดังตารางที่
4.12 พบว่า มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.42 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.53 ผลการวิเคราะห์ความ
คิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางานของระบบอยู่ในระดับดี ความถูกต้องในการเข้าระบบ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.70 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ความถูกต้องในการเข้าระบบอยู่ในระดับดีมาก
ความถูกต้องในการแสดงการประมวลผลข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.51 ความถูกต้องในการแสดงการประมวลผลข้อมูล อยู่ในระดับดี ความถูกต้องในการบันทึก
ข้อมูลของระบบ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.67 ความถูกต้องในการ
บันทึกข้อมูลของระบบอยู่ในระดับดี ความถูกต้องต่อการแสดงข้อมูลในการสืบค้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.40 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ความถูกต้องต่อการแสดงข้อมูลในการสืบค้น อยู่ใน
ระดับดี ความถูกต้องในการแจ้งเตือนการทางานของระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.48 ความถูกต้องในการแจ้งเตือนการทางานของระบบอยู่ในระดับดี
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ตารางที่ 4.13 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านความสะดวก และง่ายต่อ
การใช้งานระบบ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล

ระดับความคิดเห็น
ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการ
ทางาน
ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้สื่อสาร
ความสวยงามของระบบ
ความสะดวกต่อการใช้งานระบบ
เฉลี่ย

4.50

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.97

4.40

0.51

ดี

4.50
4.50
4.50
4.48

0.52
0.52
0.84
0.67

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

ค่าเฉลี่ย
(X )

ความหมาย
ดีมาก

ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิเคราะห์ ความสามารถ
ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่ว นตาบลแสดง
ดังตารางที่ 4.13 พบว่า มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.48 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ผลการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับดี ความง่ายต่อการใช้
งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.97 ความง่ายต่อการใช้งาน
ระบบอยู่ในระดับ ดีมาก ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการทางานมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.40
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการทางานอยู่ในระดับ
ดี ความเหมาะสมของภาษาที่ ใ ช้ สื่ อ สารมี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.50 ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.52 ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้สื่อสารอยู่ในระดับดีมาก ความสวยงามของระบบมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.50 ค่าความเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.52 ความสวยงามของระบบอยู่ในระดับ ดีมาก
ความสะดวก ต่อการใช้งานระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84
ความสะดวก ต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับดีมาก
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ตารางที่ 4.14 ผลการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิภาพของระบบ ด้านการรักษาความปลอดภัย
และความถูกต้องของระบบ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล

ระดับความคิดเห็น
ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
สอดคล้องกับระบบการทางาน
การป้องกันการแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบการ
ทางาน
เฉลี่ย

ค่าเฉลี่ย
(X )

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)

ความหมาย

4.30

0.48

ดี

4.20

0.78

ดี

4.25

0.63

ดี

ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ ผลการวิเคราะห์ ความสามารถ
ด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ โดยกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
แสดงดั ง ตารางที่ 4.14 พบว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 4.25 ค่ า ความเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ า กั บ 0.63
ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบอยู่ในระดับดี
ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งาน สอดคล้องกับระบบการทางานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.48 ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งานสอดคล้อง
กับระบบการทางานอยู่ในระดับดี การป้องกันการแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบการทางานมีค่าเฉลี่ย
เท่า กับ 4.20 ค่ าความเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่า กับ 0.78 การป้ องกันการแก้ไ ขข้อ มูล สอดคล้ อ งกั บ
ระบบการทางานอยู่ในระดับดี
4.3 สรุปผลการวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ
การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศโดยใช้หลักเกณฑ์เชิงคุณภาพ (Rating scale)
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน โดยแบ่งผู้ทาการประเมินออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
4.3.1 สรุ ป ผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบสารสนเทศ กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 7 คน การประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน สรุปผลได้ดังตารางที่ 4.15
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ตารางที่ 4.15 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ กลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการทดสอบด้านการประเมิน
ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ
ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
ด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้อง
ของระบบ
เฉลี่ย

3.71
3.68
3.80

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.88
0.92
0.78

3.57

0.86

ดี

3.69

0.86

ดี

ค่าเฉลี่ย
(X )

ความหมาย
ดี
ดี
ดี

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จานวน 7 คน ซึง่ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้ผลการประเมินดังนี้
(1) ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ย 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.88 ระดับเกณฑ์เชิงคุณภาพ อยู่ในระดับดี
(2) ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ ได้ค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.92 ระดับเกณฑ์เชิงคุณภาพ อยู่ในระดับดี
(3) ด้า นความสะดวก และง่า ยต่อ การใช้ งานระบบ ได้ค่ า เฉลี่ ย 3.80 ส่ ว นเบี่ย งเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.78 ระดับเกณฑ์เชิงคุณภาพ อยู่ในระดับดี
(4) ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย และความถู ก ต้ อ งของระบบ ได้ ค่ า เฉลี่ ย 3.57
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.86 ระดับเกณฑ์เชิงคุณภาพ อยู่ในระดับดี
ผลการประเมิน ประสิท ธิภ าพของระบบสารสนทศ โดยผู้ เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ถือว่าภาพรวมของระบบมีประสิทธิภาพ โดยผลรวมค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.86 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เชิงคุณภาพ ในระดับดี
4.3.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 10 คน การประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้าน สรุปผลได้ดังตารางที่ 4.16
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ตารางที่ 4.16 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ กลุม่ เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนตาบล
ผลการทดสอบด้านการประเมิน
ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ
ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
ด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้อง
ของระบบ
เฉลี่ย

4.65
4.42
4.48

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.55
0.53
0.67

4.25

0.63

ดี

4.45

0.59

ดี

ค่าเฉลี่ย
(X )

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ดี

สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตาบล จานวน 10 คน ซึง่ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ด้าน ได้ผลการประเมินดังนี้
(1) ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ย 4.65 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.55 ระดับเกณฑ์เชิงคุณภาพ อยู่ในระดับดีมาก
(2) ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ ได้ค่าเฉลี่ย 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.53 ระดับเกณฑ์เชิงคุณภาพ อยู่ในระดับดี
(3) ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ ได้ ค่ า เฉลี ่ ย 4.48 ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.67 ระดับเกณฑ์เชิงคุณภาพ อยู่ในระดับดี
(4) ด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย และความถู ก ต้ อ งของระบบ ได้ ค่ า เฉลี่ ย 4.25
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ระดับเกณฑ์เชิงคุณภาพ อยู่ในระดับดี
ผลการประเมิน ประสิทธิภ าพของระบบสารสนทศโดยกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่ ว นตาบล ถือ ว่า ภาพรวมของระบบมีประสิ ทธิภ าพผลรวมค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.45 ส่ ว นเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.59 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์เชิงคุณภาพ ในระดับดี

บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
อ าเภอกั น ทรารมย์ จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ อ อกแบบและพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ให้ระบบการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น สามารถใช้งานได้สะดวก และช่วยป้องกันความ
เสียหายของข้อมูล ลดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลภาษี การชาระภาษี และการทวงหนี้ ซึ่งจะทาให้
ประชาชนผู้ มาช าระภาษี ได้รั บ ความสะดวก รวดเร็ว ในการมาช าระภาษี โดยระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น มีการออกแบบให้สามารถใช้งานผ่ านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
พัฒนาด้วยโปรแกรมภาษาพีเอชพี เชื่อมต่อฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล
5.1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ผลสรุ ปจากการประเมินประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น โดยกลุ่ ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล สามารถสรุปผลได้
ดังแสดงในตารางที่ 5.1 และตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.1 ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพด้านการทางานของระบบ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการทดสอบด้านการประเมิน
ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ
ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
ด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้อง
ของระบบ
เฉลี่ย

3.71
3.68
3.80

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.88
0.92
0.78

3.57

0.86

ดี

3.69

0.86

ดี

ค่าเฉลี่ย
(X )

ความหมาย
ดี
ดี
ดี
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ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ แสดงดั ง ตารางที่ 5.1 ผลสรุ ป
การประเมิน ประสิ ทธิ ภ าพด้านการทางานของระบบสารสนเทศ กลุ่ ม ผู้ เชี่ ยวชาญด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถแบ่งสรุปเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
5.1.1 ผลสรุ ป การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ า นความสามารถของ ระบบสารสนเทศ
กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จากตารางที่ 5.1 ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.71 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.88 อยู่ในระดับดี พบว่า มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษี
5.1.2 ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จากตารางที่ 5.1 ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.92 อยู่ในระดับ ดี พบว่าระบบมีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการใช้งาน สามารถแสดง
ข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้ และแสดงรายงานได้ถูกต้อง
5.1.3 ผลสรุ ป การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นความสะดวก และง่ า ยต่ อ การใช้ ง านระบบ
กลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จากตารางที่ 5.1 ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.78 อยู่ในระดับดี พบว่า การออกแบบระบบง่ายต่อ การใช้งานด้านจัดเก็บภาษี
การใช้งานการเข้ารายการง่ายไม่ซับซ้อน
5.1.4 ผลสรุ ป การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ด้ า นการรั ก ษาความ ปลอดภั ย ของระบบ
กลุ่ม ผู้เชี่ย วชาญด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ จากตารางที่ 5.1 ได้ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.57 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.86 อยู่ในระดับดี พบว่า ระบบมีความปลอดภัย ป้องกันการเข้าใช้งานและดูข้อมูล
ของบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดเก็บภาษี
หลั ง จากทราบผลการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพเชิ ง คุ ณ ภาพของระบบใน กลุ่ ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ละด้านแล้ว ได้นาผลการประเมินในแต่ละด้านผ่านกระบวนการวิเคราะห์
ทางสถิติเพื่อหาค่าเฉลี่ย พบว่าได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.86 ซึ่งอยู่ใน
ระดั บ ดี ดั ง นั้ น จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า ระบบสารสนเทศ ที่ พั ฒ นาขึ้ น สามารถน าไปใช้ ใ นการจั ด เก็ บ ภาษี
ส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 5.2 ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพด้านการทางานของระบบสารสนเทศ
กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
ผลการทดสอบด้านการประเมิน
ด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ
ด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
ด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
ด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้อง
ของระบบ
เฉลี่ย

4.65
4.42
4.48

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
(SD)
0.55
0.53
0.67

4.25

0.63

ดี

4.45

0.59

ดี

ค่าเฉลี่ย
(X )

ความหมาย
ดีมาก
ดี
ดี

ในการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของระบบ แสดงดังตารางที่ 5.2 ผลสรุป
การ
ประเมินประสิทธิภาพด้านการทางานของระบบสารสนเทศ กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล
สามารถแบ่งสรุปออกเป็นด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ จากตารางที่ 5.2
กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล ความสามารถของระบบสารสนเทศ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 อยู่ในระดับดีมาก พบว่า ความสามารถของระบบสารสนเทศตรง
ต่อ ความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ งานระบบ มี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ การท างาน ของ ระบบ
สารสนเทศได้เป็นอย่างดี
2. ผลสรุปการประเมินประสิ ทธิภาพด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ กลุ่มเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตาบล จากตารางที่ 5.2 การประเมินด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ ได้
ค่าเฉลี่ ย เท่า กับ 4.42 ค่ าเบี่ ย งเบนมาตรฐานเท่ ากับ 0.53 อยู่ใ นระดั บ ดี พบว่า มี การประมวลผล
รายงานด้านการจัดเก็บภาษีได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
3. ผลสรุ ป การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพด้ า นความสะดวก และง่ า ยต่ อ การใช้ ง านระบบ
กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งานระบบ จากตารางที่
5.2 ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 ซึ่งอยู่ในระดับดี พบว่า มีความสะดวก
และง่ า ยต่ อ การเข้ า ใช้ ง าน สามารถเข้ า ใช้ ไ ด้ จ ากหลายอุ ป กรณ์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ น คอมพิ ว เตอร์
หรือสมาร์ทโฟน
4. ผลสรุปการประเมินประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้อง ของระบบ
กลุ่มเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบล ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบ จากตารางที่ 5.2
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ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 อยู่ในระดับดี พบว่า ระบบสารสนเทศ
ที่พัฒนาขึ้นมีความปลอดภัย ในระดับที่ดี สามารถเข้าระบบได้เฉพาะผู้ที่มีรหัสผ่านเท่านั้น บุคคลอื่น
ที่ไม่มีรหัสผ่านจะไม่สามารถดูข้อมูลหรือเข้าระบบต่าง ๆ ได้ แต่ยังไม่มีการกาหนดสิทธิ์ของผู้ที่เข้าใช้
งานในส่วนต่าง ๆ ของระบบ
หลังจากทราบผลการประเมินประสิทธิภาพเชิงคุณภาพของระบบสารสนเทศในกลุ่มผู้ใช้งาน
ทั่วไปแต่ละด้านแล้ว ได้นาผลการประเมินในแต่ละด้านผ่านกระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหา
ค่าเฉลี่ย พบว่าได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.45 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี ดังนั้น
จึ งสรุ ป ได้ ว่า ระบบสารสนเทศที่พัฒ นาขึ้น นี้ส ามารถนาไปใช้ง านและตอบสนองต่ อความต้อ งการ
ของผู้ ใ ช้ ง านได้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ มี ร ะบบการท างานที่ ส มบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น มี ก ารออกรายงาน
และสรุปภาพรวมของข้อมูล รวมถึงมีความสามารถในการเข้าถึงระบบที่ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากผลของการประเมิน ประสิ ทธิภ าพของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่ ว นท้องถิ่น
กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และกลุ่ ม เจ้ า หน้ า ที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ระบบสารสนเทศ
เพือ่ การจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นช่วยให้เกิดผลดีในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษี
ส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
5.2.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น เป็นระบบที่พัฒนาให้สามารถใช้งานบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต จัดเก็บข้อมูล อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการสูญหายของข้อมูล สามารถ
ลดความผิ ดพลาดในการเก็บ ข้อมูลภาษี การชาระภาษี และการทวงหนี้ โดยระบบมีความสามารถ
แสดงผลภาพรวมของการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ยังอานวยความสะดวกในด้านการจัดเก็บ
ภาษีให้แก่ผู้มาใช้บริการชาระภาษี รวมถึงมีการแยกข้อมูลของแต่ละปี มาในรูปแบบของแผนภูมิข้อมูล
และตารางข้ อ มู ล โดยระบบสามารถรายงานสรุ ป ข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง อี ก ทั้ ง ยั ง มี
การกาหนดสิทธิ์ของผู้ที่สามารถเข้าใช้งานระบบ ทาให้ระบบมีความปลอดภัยมากขึ้น
5.2.2 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถลดการทางานที่ซ้าซ้อนของการบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อความผิดพลาด และเกิดการสูญหายได้ง่าย
5.2.3 ระบบสารสนเทศที่พัฒ นาขึ้นสามารถเก็บ ข้อมูล ผู้ เสี ยภาษี ซึ่ งผู้ ใช้งานระบบสามารถ
เข้าระบบเพื่อทาการเพิ่ม หรือแก้ไขข้อมูลผู้เสียภาษีได้
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5.2.4 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถเปิดให้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งเหมาะ
กับปัจจุบันที่ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสาคัญในชีวิตประจาวัน และสามารถใช้ งาน
ด้านการชาระภาษีส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
5.2.5 ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นสามารถใช้ในการรายงานข้อมูลต่าง ๆ ของการจัดเก็บภาษี
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น ท าให้ ผู้ บ ริ ห ารหรื อ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งสามารถน าข้ อ มู ล สถิ ติ ต่ า ง ๆ เหล่ า นี้ ไ ปใช้
ในการกาหนดนโยบาย และวางแผนในการพัฒนาองค์กรได้
5.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศในครั้งนี้ ได้รับข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยสามารถสรุปได้ ดังนี้
5.3.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นควรมีการกาหนดสิทธ์การเข้าถึงข้อมูล
ในแต่ละระดับ ของผู้ใช้งานระบบ เช่น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดเก็บภาษี ผู้บริหาร
5.3.2 ระบบสารสรเทศเพื่อการจั ดเก็บภาษี ส่ ว นท้องถิ่น ควรเพิ่ มข้อ มูล แสดงพิกั ดของพื้ นที่
จัดเก็บภาษี
5.3.3 การน าระบบสารสนเทศเพื่อการจัด เก็ บภาษีส่ ว นท้อ งถิ่ นไปใช้ งาน จาเป็น ต้อ งได้รั บ
การสนั บ สนุ น ด้า นงบประมาณในการด าเนิ น การด้ า นต่ าง ๆ ทั้ ง ในด้า นอุ ป กรณ์ และการบริ ก าร
ด้านอินเตอร์เน็ต
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
การค้นคว้าอิสระเรื่อง: ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา: องค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
…………………………………………………………………………………..
คาชี้แจง : กรุณาตอบคาถามในแต่ละส่วนโดยทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ที่ท่านเห็นว่าตรง
หรือใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด และโปรดตอบทุกข้อเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ในภาพรวม
1. แบบสอบถามนี้ใช้สอบถามรูปแบบของระบบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วน
ตาบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาการค้นคว้าอิสระเรื่อง “ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วน
ท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ” ซึ่งการ
ตอบแบบสอบถามเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาข้อมูลเท่านั้น จึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
ดังนี้
2. แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านการจัดเก็บภาษี
ผู้ศึกษารับรองว่า ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จะถูกใช้ในการศึกษาการค้นคว้าอิสระ
เท่านั้น โดยไม่มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝงใดๆ และหวังอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากทุก
ท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ โดยการตอบแบบสอบถามนี้จะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน จึงใคร่ขอ
ความร่ ว มมื อ ให้ ท่ า นตอบแบบสอบถามทุ ก ข้ อ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ์ และมี ป ระโยชน์ ต่ อ การ
สังเคราะห์ข้อมูลสาหรับการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จาก
ท่าน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาวณัฐธิดา เหรียญตะคุ
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเกษตรและพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ชื่อผู้ประเมิน .............................................................. เบอร์โทร ...............................................
หน่วยงาน ........................................ อาเภอ .................................. จังหวัด ..................................
ส่วนที่ 1: ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง: กรุณาทาเครื่องหมาย  ใส่ในช่องสี่เหลี่ยม 
1.1. เพศ
 ชาย
 หญิง
1.2 ตาแหน่ง
 ผู้อานวยการกองคลัง
 เจ้าหน้าที่การเงิน
 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
 อื่นๆ .....................................
1.3 ประสบการณ์ปฏิบัติงาน
 น้อยกว่า 1 ปี
 1 – 5 ปี
 6 - 10 ปี
 มากกว่า 10 ปี
1.4 ท่านมีและใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Desktop) หรือไม่
 มี
 ไม่มี
1.5 ท่านมีและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (Notebook) หรือไม่
 มี
 ไม่มี
1.6 ท่านมีและแท็บเล็ต / โทรศัพท์สมาร์ทโฟน (Tablet/Smartphone) หรือไม่
 มี
 ไม่มี
1.7 ท่านใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจา หรือไม่
 ใช้ประจา
 ใช้บ้างไม่ใช้บ้าง  ไม่ได้ใช้
1.8 ความถี่ในการใช้อินเตอร์เน็ต
 เข้าใช้งานเป็นประจาทุกวัน  เข้าใช้งาน 2-3 วันต่อครั้ง
 เข้าใช้งานสัปดาห์ละครั้ง  มากกว่า 1 สัปดาห์ในการเข้าใช้งานแต่ละครั้ง
1.9 ท่านเข้าใช้งาน บริการใดบ้างดังต่อไปนี้
 อีเมล์
 Social Media เช่น Facebook, LINE
 ธนาคารออนไลน์ (Internet Banking)
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ส่วนที่ 2: ข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ PC และเครื่องโน้ตบุ๊ก ภายในสานักงานขององค์การบริหารส่วน
ตาบล
 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จานวน .............. เครื่อง
 มีเครื่องโน้ตบุ๊ก
จานวน .............. เครื่อง
2.2 จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และเครื่องโน้ตบุ๊กที่มีพอเพียงต่อการใช้งานหรือไม่

 ไม่เพียงพอ
2.3 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในสานักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
 ดอส (Disk Operating System : DOS)
 วินโดวส์ (Windows)
 ยูนิกซ์ (Unix)
 ลีนุกซ์ (linux)
 แมคอินทอช (macintosh)
2.4 อินเตอร์เน็ตภายในองค์การบริหารส่วนตาบล ใช้แบบไหนบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 แบบสาย (LAN)
 แบบไร้สาย (Wi-Fi)
2.5 ความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตาบลพอเพียงต่อการใช้งาน
หรือไม่
 เพียงพอแล้ว
 ไม่เพียงพอ
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ส่วนที่ 3: ข้อมูลด้านการจัดเก็บภาษี
3.1 ระบบการจัดเก็บภาษีในปัจจุบันอยู่ในรูปแบบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 กระดาษ
 ระบบไฟล์คอมพิวเตอร์ เช่น Excel, Word
 ระบบโปรแกรมสาเร็จรูปไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 ระบบโปรแกรมสาเร็จรูปเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ .............................................................
3.2 กรณีที่หน่วยงานของท่านใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ได้มาในรูปแบบใด
 พัฒนาโดยเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
 จัดซื้อจัดจ้างบริษัทเอกชน
 ซอฟต์แวร์ฟรี
 อื่นๆ ............................................................
3.3 กรณีที่หน่วยงานของท่านไม่ได้ใช้โปรแกรมสาเร็จรูป หน่วยงานของท่านต้องการใช้
โปรแกรม
สาเร็จรูปหรือไม่
 ต้องการ
 ไม่ต้องการ เพราะ ......................................................................
3.4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านระบบการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
............................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................
ขอขอบพระคุณท่านอย่างมาก ที่สละเวลาที่มีค่าในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ด้วย
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แบบประเมิน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
คาชี้แจง
แบบประเมินการศึกษาค้นคว้า ชุดนี้ ใช้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการจัด เก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอ
กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่พัฒนาขึ้นกับ
การปฏิบัติงานจริง โดยแบ่งการประเมินประสิทธิภาพออกเป็น 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของผู้ประเมิน
ส่วนที่ 3 การให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบ
วิธีการ: 1. ทาการทดสอบระบบ เข้าไปที่
website: http://tmn.ssk.in.th/
ใส่ Username : admin และ Password : 4233
ตัวอย่างการประเมิน
ระดับประสิทธิภาพ
รายการประเมิน
ดีมาก ดี ปาน พอใช้ ควร
กลาง
ปรับปรุง
1. 1) ความสะดวกในการใช้งาน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ประเมิน
1) ชื่อ – สกุล:………………………………………………………………………………………………………..
2) ตาแหน่งงาน .................................................................................................................
3) หน่วยงาน …………………………………………………………………………………………………….
4) วุฒิการศึกษาสูงสุด:
 ปวช - ปวส
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ ระบุ....................................................................
5) สาขา:…………………………….........…………….……………………………………………………………..
6) ประสบการณ์ทางาน:
 1-5 ปี
 6-10 ปี
 11-15 ปี
 15 ปีขึ้นไป
7) เพศ:
 ชาย
 หญิง
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ส่วนที่ 2 การแสดงความคิดเห็นของผู้ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ เพื่อการ
จั ด เก็ บ ภาษี ส่ ว นท้ อ งถิ่ น กรณี ศึ ก ษาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเมื อ งน้ อ ย อ าเภอกั น ทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ ที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยคาถามที่อยู่ด้านซ้าย และระดับความคิดเห็น อยู่ด้านขวา
จ านวน 5 ช่ อ ง โดยท าเครื่ อ งหมายถู ก () ลงในช่ อ งว่ า งด้ า นขวาให้ ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น โดย
กาหนดค่าคะแนนดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง ดีมาก
คะแนน 4 หมายถึง ดี
คะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง พอใช้
คะแนน 1 หมายถึง ควรปรับปรุง
1. การประเมินความคิดเห็นด้านความสามารถของระบบสารสนเทศ
รายการประเมิน

ดีมาก

ระดับประสิทธิภาพ
ดี ปาน พอใช้ ควร
กลาง
ปรับปรุง

1. ความสามารถในการค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี
2. ความสามารถในการแสดงรายละเอียดของข้อมูล
การชาระภาษี
3. ความสามารถของระบบเหมาะสม และสอดคล้อง
กับระบบงานจัดเก็บภาษี
4. ความสามารถในการแสดงรายงานการจัดเก็บภาษี
2. การประเมินความคิดเห็นด้านความถูกต้องในการทางานของระบบ
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.

ความถูกต้องในการเข้าระบบ
ความถูกต้องในการแสดงการประมวลผลข้อมูล
ความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลของระบบ
ความถูกต้องต่อการแสดงข้อมูลในการสืบค้น
ความถูกต้องในการแจ้งเตือนการทางานของระบบ

ดีมาก

ระดับประสิทธิภาพ
ดี ปาน พอใช้ ควร
กลาง
ปรับปรุง
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3. การประเมินความคิดเห็นด้านความสะดวก และง่ายต่อการใช้งานระบบ
ระดับประสิทธิภาพ
รายการประเมิน
ดีมาก ดี ปาน พอใช้ ควร
กลาง
ปรับปรุง
1. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ
2. ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอการทางาน
3. ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้สื่อสาร
4. ความสวยงามของระบบ
5. ความสะดวกต่อการใช้งานระบบ
4. การประเมินความคิดเห็นด้านการรักษาความปลอดภัย และความถูกต้องของระบบ
ระดับประสิทธิภาพ
รายการประเมิน
ดีมาก ดี ปาน พอใช้ ควร
กลาง
ปรับปรุง
1. ความเหมาะสมของการกาหนดสิทธิ์ในการใช้งาน
สอดคล้องกับระบบการทางาน
2. การป้องกันการแก้ไขข้อมูลสอดคล้องกับระบบการ
ทางาน
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการปรับปรุง และพัฒนาระบบ
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.......................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
ผู้วิจัย: นางสาวณัฐธิดา เหรียญตะคุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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รายนามผู้ประเมิน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อ: นางสาวณัฐธิดา เหรียญตะคุ
รหัสนักศึกษา 5712600061
ชื่อเรื่องภาษาไทย: ระบบสารสนเทศเพื่อการเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: INFORMATION SYSTEM OF LOCAL TAX COLLECTION: ACASE
STUDY OF ADMINISTRATION ORGANIZATION OF MUEANG-NOI
SUBDISTRICT, KANTHARAROM DISTRICT, SI SA KET PROVINCE
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล
รายนามผู้ใช้งานประเมินระบบ
จานวน 10 ท่าน
ชื่อ – สกุล
พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ

นางพัชราวดี ปักโคทะกัง
นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์
นางสาวนันทิยา สุรวิทย์
นางศิริพร ครองยุติ

วุฒิการศึกษา/สาขา
ปริญญาโท
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาตร
ปริญญาโท
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาตร
ปริญญาโท
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปริญญาโท
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาตร
ปริญญาตรี
สาขาวิชา การบัญชี

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

ปลัดองค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนตาบล
ตาบล
เมืองน้อย
รองปลัดองค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนตาบล
ส่วนตาบล
เมืองน้อย
ผู้อานวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองน้อย

นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ

องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองน้อย

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตาบล
ชานาญการ
เมืองน้อย
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รายนามผู้ใช้งานประเมินระบบ (ต่อ)
ชื่อ – สกุล
นางสาวนวลปรางค์ นาม
บุตร
นางสาวนิพัชรินทร์ ทานะ
นายพรชัย เกียรติศักดากุล
นางสาวพุทธรักษ์ คาศรี

นางสาวปฏิภาณี ศรีใส

วุฒิการศึกษา/สาขา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา การบัญชี
ปริญญาตรี
สาขาวิชา การจัดการ
ทั่วไป
ปวส.
สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง
ปริญญาตรี
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ
ปริญญาตรี
สาขาวิชา คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบล
ชานาญการ
เมืองน้อย
นักจัดการงานทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองน้อย

นายช่างโยธาชานาญ
งาน

องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองน้อย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ธุรการ

องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองน้อย
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รายนามผู้เชี่ยวชาญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศประเมินระบบ
จานวน 7 ท่าน
ชื่อ – สกุล
นางสาวพัชราวดี กะวิกุล

นายวรวิทย์ ชาลีพรม

นายไมตรี โสภากันต์

นายประจักร ยงค์ประเดิม

นางสาวโสภาวรรณ ขันธ์
รักษา

นายสุทธิพงษ์ น้อยจันทร์

นางสาวน้าเพชร ปลืม้ จิตร์

วุฒิการศึกษา/สาขา
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาตรี
สาขาวิชา เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม
ปริญญาตรี
สาขาวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
สาขาวิชา ระบบ
สารสนเทศ
ปริญญาตรี
สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
สาขาวิชา ระบบ
สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
คอมพิวเตอร์

ตาแหน่ง

หน่วยงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานทะเบียนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

กองบริการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักวิชาการศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่ IT

บริษัท Eunite System

Application Support

บริษัท Eunite System

Application Support

บริษัท Eunite System

IT Operation

บริษัท Eunite System
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ภาคผนวก ง
คู่มือการใช้งานระบบ
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คู่มือการใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด เก็ บ ภาษี ส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเมื อ งน้ อ ย
อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ออกแบบระบบด้วยการจัดแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 2 ระดับ คือ
1) ผู้ใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ
2) ผู้ใช้งานระดับผู้ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บภาษี
1. การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบล
เมืองน้อย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย เข้าไปที่
เว็บไซต์ http://tmn.ssk.in.th/ จะแสดงหน้าเริ่มต้นของระบบ ดังภาพที่ ง.1

ภาพที่ ง.1 หน้าเริ่มต้นของระบบ
เมื่อหน้าต่างเว็บไซต์ปรากฏขึ้นจะเห็นปุ่ม
ที่แสดงอยู่ด้านขวา ผู้ใช้งานกดเพื่อสามารถ
เข้าไปสู่หน้า เข้าระบบกรอกข้อมูล username และ password เพือ่ เข้าระบบ
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กรอกข้อมูล username และ
password เพื่อเข้าระบบ

ภาพที่ ง.2 การเข้าใช้งานระบบ
เมื่อปรากฏหน้าจอ ดังภาพที่ ง.2 ให้ใส่ขื่อเข้าระบบ และรหัสผ่าน โดยบุคคลอื่นที่ไม่มีชื่อเข้า
ระบบ และรหัสผ่าน จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบการจัดเก็บภาษีส่วนท้องถิ่นได้ ในส่วนผู้ใช้งานระบบ
เมื่อสามารถล็อกอินผ่านแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ ง.3

ภาพที่ ง.3 หน้าจอหลัก

84
แถบเมนูด้านบนจะแสดงเมนูต่าง ๆ เช่น เมนูหน้าหลัก เมนูเปิดหน้าชาระภาษี เมนูรายงานการ
ชาระภาษี เมนูเพิ่มเจ้าของที่ดิน เมนูเพิ่มผู้ใช้งานระบบ เมนูออกจากระบบ ดังภาพที่ ง.4

แถบเมนูด้านบน

ภาพที่ ง.4 เมนูด้านบน
เมนูตรงกลางจะแสดงเมนูต่าง ๆ เช่น เมนู หน้าหลัก เมนูเปิดหน้าชาระภาษี เมนูรายงานการ
ชาระภาษี เมนูเพิ่มเจ้าของที่ดิน เมนูเพิ่มผู้ใช้งานระบบ เมนูออกจากระบบ ใช้งานในลักษณะเดียวกัน
กับแถบเมนูด้านบน ดังภาพที่ ง.5

เมนูตรงกลาง

ภาพที่ ง.5 เมนูตรงกลาง

85
1. เมนูเปิดหน้าชาระภาษี
หน้าเปิดหน้าชาระภาษี สามารถค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษีด้วยการกดที่แถบเมนูด้านบนหรือเมนูตรง
กลาง ที่คาว่า เปิดหน้าชาระภาษี ดังภาพที่ ง.6 แล้วจะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่ ง.7 จากนั้นผู้ใช้งาน
สามารถกรอกข้อมูลรายชื่อ และนามสกุล หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อมูล จากนั้นให้กดที่ปุ่ม ค้นหา
เมนูเปิดหน้าชาระภาษี

เมนูเปิดหน้าชาระภาษี

ภาพที่ ง.6 เปิดหน้าชาระภาษี

กรอกรายชื่อเพื่อค้นหาข้อมูล

ภาพที่ ง.7 ค้นหาข้อมูลผู้เสียภาษี
หลั งจากกดปุ่ ม ค้น หาแล้ ว จะแสดงหน้าต่าง ดังภาพที่ ง.7 โดยปรากฏรายชื่อ ผู้ เสี ยภาษี ต าม
การค้นหาของผู้ใช้งาน
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แสดงรายชื่อผู้เสียภาษี

ภาพที่ ง.8 ข้อมูลผู้เสียภาษี
เมื่อปรากฏข้อมูลผู้เสียภาษี หากต้องการแก้ไขข้อมูลผู้เสียภาษี ให้คลิกเลือกที่ชื่อผู้เสียภาษี
แล้วจะปรากฏหน้าจอแก้ไขข้อมูลเจ้าของที่ ดังภาพที่ ง.9 แล้วทาการแก้ไขข้อมูล เมื่อทาการแก้ไข
ข้อมูลเสร็จแล้ว ให้ทาการกดปุ่ม บันทึกแก้ไข

แก้ไขข้อมูลผู้เสียภาษี

ภาพที่ ง.9 แก้ไขข้อมูลผู้เสียภาษี
ในส่วนของการชาระภาษี ให้เลือกคลิกที่ ช่องค้างปี ของผู้ที่ต้องการชาระภาษี แล้วจะปรากฏ
หน้าจอรายละเอียดการชาระภาษี ดังภาพที่ ง.10
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รายละเอียดการชาระภาษี

ภาพที่ ง.10 รายละเอียดการชาระภาษี
2. เมนูเพิ่มเจ้าของที่
หน้าเมนูเพิ่มเจ้าของที่ ใช้ในการเพิ่มข้อมูลเจ้าของที่ดิน เพื่อเป็นข้อมูลในการชาระภาษี
ภาพที่ ง.11 แล้วจะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่ ง.12 ผู้ใช้งานระบบ ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
จะสามารถทาการเพิ่มรายการได้
เมนูเพิ่มเจ้าของที่ดิน
เมนูเพิ่มเจ้าของที่ดิน

ภาพที่ ง.11 รายละเอียดการชาระภาษี

ดัง
จึง
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เพิ่มข้อมูลเจ้าของที่ดิน

ภาพที่ ง.12 เพิ่มข้อมูลเจ้าของที่ดิน
3. เมนูเพิ่มผู้ใช้งานระบบ
หน้าเมนูเพิ่มผู้ใช้งานระบบ ใช้ในการเพิ่มผู้ใช้งานระบบ ดังภาพที่ ง.12 แล้วจะปรากฏหน้าต่าง
ดังภาพที่ ง.13 แล้วกดเลือก ผู้ใช้ใหม่ จะปรากฏ หน้าจอให้กรอกข้อมูลผู้ใช้งานใหม่ ดังภาพที่ ง.14

เมนูเพิ่มผู้ใช้งานระบบ
เมนูเพิ่มผู้ใช้งานระบบ

ภาพที่ ง.13 เมนูเพิ่มผู้ใช้งานระบบ
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แสดงรายชื่อผู้ใช้งานระบบ

ภาพที่ ง.14 รายชื่อผู้ใช้งานระบบ

เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานใหม่

ภาพที่ ง.15 เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
4. เมนูรายงานการชาระภาษี
หน้ า เมนู ร ายงานการช าระภาษี ใช้ แ สดงรายงานข้ อ มู ล การช าระภาษี ดั ง ภาพที่ ง.15
แล้วจะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพที่ ง.16 แสดงรายระเอียดข้อมูลการชาระภาษีในแต่ละปี ดังภาพที่ ง.17
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เมนูรายงานการชาระภาษี

เมนูรายงานการชาระภาษี

ภาพที่ ง.16 เมนูรายงานการชาระภาษี
กราฟแสดงรายงานการชาระภาษี

แสดงข้อมูลการ
ชาระภาษีแต่ละปี

ภาพที่ ง.17 รายงานการชาระภาษี
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รายละเอียดรายงานการชาระภาษี

ภาพที่ ง.18 รายละเอียดรายงานการชาระภาษี
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ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
ประวัติการศึกษา

นางสาวณัฐธิดา เหรียญตะคุ
พ.ศ. 2545-2549 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก)
ประวัติการทางาน พ.ศ. 2549–2557
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จากัด
พ.ศ. 2557–ปัจจุบัน
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
สถานที่ทางานปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองน้อย
ตาบลเมืองน้อย อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
โทรศัพท์ (045)812004

