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บทคัดย่อ 

 การศึกษาค้นควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี ผูศึ้กษามีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศ

ส าหรับงานดา้นการจดัเก็บภาษีและดา้นการตรวจสอบป้องกนัและปราบปรามสินคา้สุราส านกังาน

สรรพสามิตภาคท่ี 5 ให้สามารถเรียกดูขอ้มูลสารสนเทศดา้นการจดัเก็บภาษีและดา้นการตรวจสอบ

ป้องกนัและปราบปรามสินคา้สุรา ในพื้นท่ีความรับผิดชอบของส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 5 ซ่ึงอยู่

ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ การวางแผนของผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ และสนบัสนุน

การด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีในส่วนงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของการท าให้กระบวนการท างาน

ท าไดร้วดเร็วข้ึน ส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน 

 การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานดา้นการจดัเก็บภาษีและดา้นการตรวจสอบป้องกนั

และปราบปรามสินค้าสุราส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี  5 ในคร้ังน้ี มีกระบวนการด าเนินงาน 3 

ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรก ส ารวจความพึงพอใจและขอ้เสนอแนะของกระบวนการท างานเดิม จากนั้น

ไดน้ าขอ้มูลมาวิเคราะห์และพฒันาระบบให้สามารถเรียกใช้งานผ่านทางระบบเครือข่ายอินทราเน็ต 

ผูใ้ช้บริการสามารถเรียกดูรายงานโดยใช้เว็บเบราเซอร์ เคร่ืองมือหลักในการพัฒนาระบบ  คือ 

โปรแกรมภาษาพีเอชพี ส าหรับพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ช ้และใชโ้ปรแกรมมายเอสคิวแอล เป็นฐานขอ้มูล

ในการจดัเก็บขอ้มูล สุดทา้ยเป็นการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบท่ีพฒันาข้ึนใหม่ 
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การประเมินผลการใช้งานระบบสารสนเทศส าหรับงานด้านการจดัเก็บภาษีและด้านการ

ตรวจสอบป้องกนัและปราบปรามสินคา้สุราส านักงานสรรพสามิตภาคท่ี 5 เพื่อให้ทราบถึงผลการ

ท างานของระบบผูศึ้กษาจึงได้จดัการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อระบบท่ีพฒันาข้ึน เพื่อน ามาเป็น

ขอ้มูลในการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้โดยรวบรวมความคิดเห็นจากผูใ้ชง้านแต่ละ

ระดับ จ านวน 5 ระดับ ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล เจ้าหน้าท่ีด้านการบริหารการจัดเก็บภาษี 

เจา้หน้าท่ีดา้นการตรวจสอบป้องกนัและปราบปรามผูก้ระท าผิด หัวหน้าส านกังานสรรพสามิตพื้นท่ี

สาขา และหัวหน้าส านักงานสรรพสามิตพื้นท่ี จ  านวน 40 คน และได้รับความพึงพอใจในระดับ 

“มาก” การพฒันาระบบสารสนเทศส าหรับงานดา้นการจดัเก็บภาษีและดา้นการตรวจสอบป้องกนัและ

ปราบปรามสินคา้สุราส านกังานสรรพสามิตภาคท่ี 5 ในคร้ังน้ี จึงช่วยสนบัสนุนให้การท างานดา้นการ

จดัเก็บภาษี และงานดา้นตรวจสอบป้องกนัและปราบปรามเก่ียวกบัสินคา้สุรามีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ABSTRACT 

This independent study was aimed to develop the Information System for The Taxation and 

The Prevention and Detection of The Excise 5th Department Official, to retrieve information on the 

tax collecting and monitoring prevention and suppression products about alcohol of the 

responsibilities of the Excise 5th Department Official, which are in various forms. For decision 

support and planning at various levels of management. And support the operation of the officials. 

To make the process faster and greater performance. 

 To develop the Information System for The Taxation and The Prevention and Detection of 

The Excise 5th Department Official consists of third process, the first process is satisfaction survey 

and feedback process of original work operation. Then the data was analyzed and developed this 

system to run through the intranet. Users can browse the system using a browser. The tool in the 

development is the programming language PHP. For developing user interfaces. And using the 

MySQL. A database to store data. Finally, a user satisfaction survey on the newly developed 

system. 
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Evaluation of the Information System for The Taxation and The Prevention and Detection 

of The Excise 5th Department Official, to announce the result of the work of this system. The user 

satisfaction was used to satisfy survey. To bring the information to improve error correction may be 

happened. By gathering feedback from users of 5 levels of Excise5th officer. Imposing General 

Service Officer, Excise Technical Officer, Tax Audit Officer, Excise Branch leader and  Excise 

Area leader about 40 person and have been satisfied with the level of   "good". The develop the 

Information System for The Taxation and The Prevention and Detection of The Excise 5th 

Department Official was improve the operation about Taxation And prevention the detection on 

alcohol products more efficiently. 

 

 

 


