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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และประเมินการใช้
ระบบฐานข้อมูลจากผู้ใช้เสนอแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือให้ใช้ได้ง่ายและส่งมอบงานให้กับผู้น า
ชุมชนซึ่งเป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ทั้งนี้ข้อมูลที่
น ามาศึกษาได้เก็บรวบรวมจากผู้น าชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง และข้อมูลทุติยภูมิ คือผลการวิจัยของ
โครงการย่อยทั้ง 8 โครงการ ซึ่งเมื่อออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสร็จแล้ว คณะผู้วิจัยได้จัด
อบรมการใช้งาน มีการประเมินผลความพึงพอใจจากการใช้งานระบบดังกล่าว โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการวิจัยและการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลใช้วิธีการหา
ค่าเฉลี่ย(Mean: X )  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation:S.D.) สรุปผลการวิจัยได้
ดังนี้ 

1. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต าบลโคกโคเฒ่าปัจจุบันไม่มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ทั้งนี้จากการสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิและประชุม
คณะท างานของโครงการย่อยทั้งหมดในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในพ้ืนที่ต าบลโคก
โคเฒ่า ผู้น าชุมชน ต้องการให้มีระบบฐานข้อมูลดังกล่าวเพ่ือช่วยในการบริหารฐานข้อมูล



 

 

2. ผลการออกแบบและจัดท าระบบฐานข้อมูล โดยใช้ภาษา PHP ในการพัฒนาระบบ และ
จัดเก็บฐานข้อมูลด้วย MySQL ประกอบไปด้วย โครงการวิจัย ข้อมูลผู้วิจัย ข้อมูลปฏิทินกิจกรรม 
ข้อมูลผู้น าชุมชน ข้อมูลชุมชน ข้อมูลผลการวิจัย ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลองค์ความรู้ 
ข้อมูลภาพกิจกรรมและข้อมูลกระดานข่าว 

3. ผลการพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพ่ือการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ต าบลโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรีท าให้ง่ายต่อการใช้งาน ผู้ใช้สามารถแก้ไข เพ่ิม ลบ ข้อมูลได้ด้วย
ตนเอง โดยระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของผู้ใช้ระบบ ที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านองค์ควารู้  และส่วนของผู้ดูแลระบบที่สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบและ
ข้อมูลบนเว็บไซต์ได้ 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและเสริมสร้างความ
เข้มเข็งของชุมชน ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จัดหวัดสุพรรณบุรีพบว่าระดับความพึงพอใจที่มีต่อ
ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก( X = 3.96, S.D. = 0.402) เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน
พบว่า 1)ด้านเนื้อหามีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X = 4.09, S.D. = 0.484) 2)ด้านการ
ออกแบบและจัดรูปแบบมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.83, S.D. = 
0.442) และ 3) ด้านประโยชน์และการน าไปใช้งานมีระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( X = 3.97, S.D. = 0.490) ส าหรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะให้มี
การท าการประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน และต้องการให้มีการท างานวิจัย
แบบนี้อีกในอนาคต 
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This research has the main purposes to design and develop the Database 

system formanaging and creating a strong community forKhokkothaowSubdistrict, 
Muang District, Suphanburi Province.Moreover, to estimate how to use the 
database system by users in order to give morealternatives to managing their 
database in any other easier way. Then, hand it over to thecommunity’s leader 
which is called Participatory Action Research. All of theprimary data we have from 
the leader and everyone who’s involved in. 

1. For now, Subdistrict Administration Organization of Khokkothaowdoesn’t 
have thedatabase system for managing data and information. As we asked the 
scholar andcommittees about the way to build campaign for strong community in 
their area,the leader wants the Database system as mentioned to help them manage 
theirdatabase. 

2. The result of designing the database system using PHP language to 
develop itssystem and storing them using MySQL program. They compose of its 
program, theresearch’s outcome information, the news announcement information, 
knowledgeinformation, activity pictures, and the related news. 



 

 

3. The result of Database system Development forThe Khokkothaowand 
build their strength in community that are easy to use for edits, insert, delete by 
them. The Database system had been developed divided their work into 2 parts in 
order to manage and build their strength in community that are the users and the 
administrators of system. 

4. The result of system evaluation in term of Database Management and 
campaign for strong community shows that the over all of system satisfaction is 
much( X = 3.96, S.D. = 0.402). For each subject, the user satisfaction shows that 1) 
system content is ( X = 4.09, S.D. = 0.484) 2)system designing and layout is high ( X = 
3.83, S.D. = 0.442) and 3) system utility and useful is high ( X = 3.97, S.D. = 0.490) as 
well. Moreover, users recommended formore public relations in future. 



กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนต าบลโคกโคเฒ่า จังหวัดสุพรรณบุรี คงไม่สามารถลุล่วงไปได้ หากไม่ได้รับความอนุ 
เคระห์และการสนับสนุนจากองค์กรและบุคคลต่างๆ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งฃาติที่อนุมัติทุนอุดหนุนในการวิจัย ใน
คร้ังนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนดุสิต รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ดร.ชนะศึก นิชานนท์ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ช่วยอ านวยความสะดวกและสนับสนุนในการท าวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม วงศ์สารศรี ผู้อ านวยการโครงการวิจัยศักยภาพ
ของชุมชนในพื้นที่ต าบลโคกโคเฒ่า ในการจัดการการเปลี่ยนแหลงทางสังคมแบบพึ่งตนเอง  
ดร.จันทร์แรม เรือนแป้น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรณุมาศ กุละศิริมา คณะกรรมการติดตามโครงการฯ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ โสภาพรรณ อมตะเดชะ ผู้อ านวยการศูนย์สุพรรณบุรี ที่ช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ 

ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ อังคณา นุตยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุพาภรณ์ ณ พัทลุง 
และ พ.อ.อ.สุรัตน์ ศรีน้อย ซึ่งเป็นที่ปรึกษางานวิจัย ให้ค าแนะน า ตรวจแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆรวมทั้งเป็นก าลังใจ
ตั้งแต่เริ่มต้นเขียนโครงร่างงานวิจัยจนส าเร็จลุล่วงเป็นงานวิจัยเล่มนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ ใหญ่บ้านหมู่  1,2,3,4 ต าบล 
โคกโคเฒ่า ผู้อ านวยการโรงเรียน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้น าชุมชนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ใน
ต าบลโคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ช่วยสนับสนุนด้านข้อมูลและแหล่งข้อมูลต่างๆ ในการท างาน
วิจัยคร้ังนี้ 

สุดท้ายขอบพระคุณนักวิจัยร่วมโครงการทุกท่านที่ท างานวิจัยอย่างมุ่งมั่น เพื่อให้งานวิจัยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ ด้วยความเสียสละ และอดทน จนกระทั่งงานวิจัยประสบผลส าเร็จ สามารถตอบค าถาม  
การวิจัยอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน ซึ่งส่งผลให้งานวิจัยด าเนินได้อย่างดีมีคุณภาพ การสนับสนุนให้เกิดงานวิจัย
ในครั้ งนี้ เป็ นส่ วนที่ ช่ วย ให้ เกิ ดการถ่ ายทอดองค์ความรู้ ของภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ นของชุ มชนต าบล  
โคกโคเฒ่า อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี และสามารถน าเอาความรู้ที่มีหลายรูปแบบไปใช้ประโยชน์ หรือเพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตในชุมชน และ สามารถพัฒนาคนในชุมชน ให้มีรายได้มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่มีการแบ่งปัน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง    

         คณะผู้วิจัย 
           2555 
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