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กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้
1 อม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

บทสรุป
การจัดการข้อมูลสาธารณูปโภคนั้น มีการใช้ข้อมูลร่วมกัน ในหลายหน่วยงาน จากลักษณะ
งานที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกัน และแต่ละหน่วยงานนั้นดาเนินงานตามขั้นตอนของหน่วยงานเอง ทาให้
เกิดความล่าช้า ความผิดพลาด ซึ่งส่งผลด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้วิเคราะห์ จึงได้พัฒ นา
ระบบสารสนเทศ เพื่ อ ปรั บปรุ งกระบวนการปฏิ บั ติ งานด้ านการจั ดการค่ าสาธารณู ป โภค โดยมี
วัตถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการค่าสาธารณู ปโภค และพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่ อลดปั ญ หาและระยะเวลาที่ เกิด จากการปฏิบั ติ งานในรู ปแบบเดิ ม ซึ่ งมีก ลุ่ ม
ผู้ใช้งาน 5 หน่วยงาน คือ 1) กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2) กองคลัง 3) ศูนย์
บริหารจัดการทรัพย์สิน 4) คณะแพทยศาสตร์ 5) กองทรัพยากรบุคคล
จากการศึ ก ษากระบวนการปฏิ บั ติ งานในระบบเดิ ม นั้ น พบว่าปั ญ หาส่ว นใหญ่ เกิ ด จาก
ขั้นตอนในการจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน ผู้วิเคราะห์จึงได้ตัดขั้นตอนในส่วนของการส่งเอกสาร
โดยดาเนินการปรับปรุงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถจาแนกข้อมูลรายชื่อบุคลากร
ผู้ประกอบการ ตามหน่ วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลนั้น ๆ สามารถดาเนินการกับข้ อมูลตามสิทธิก าร
เข้าถึงข้อมูลได้ ทาให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานสามารถบันทึก ปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานผู้ใช้งาน
มาตรวัดไฟฟ้า น้าประปาของหน่วยงานตนเอง และยังได้เพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลเพื่อ
คานวณค่าสาธารณูปโภคประจาเดือน โดยปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อกาหนดตัวเลขลาดับทา
ให้ระบบสามารถเรีย กรายการมาตรวัด มาแสดงผลสาหรับผู้ใช้งานในการบันทึกข้อมูล ซึ่งผลจากการ
ปรับปรุงระบบดังกล่าว ทาให้ผู้ใ ช้งานสามารถดาเนินการในส่วนกระบวนการบันทึกข้อมูลมาตรวัด
ประจาเดือน ได้รวดเร็วขึ้น 6 – 8 เท่า อีกทั้งยังสามารถบันทึกผ่าน Smart Phone ได้โดยผู้จดมาตร
ซึ่งสามารถลดจานวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านนี้ ได้อีก 1 คน การปรับเปลี่ย นขั้นตอนการตรวจสอบ
หนี้สิน ของบุคลากรที่ประสงค์ข อลาออก จากเดิมต้องผ่านกองจัดการสาธารณูปโภคฯ ผู้วิเคราะห์ได้
พัฒ นาระบบส าหรับ กองทรัพ ยากรบุ คคล เพื่อ ค านวณค่า สาธารณู ป โภคล่ วงหน้า กับ ผู้ ยื่น ความ
ประสงค์ข อลาออก และพิม พ์ใ บแจ้ งยอดชาระเพื่อ นาไปชาระเงิน ผ่านทางกองคลัง หรือธนาคาร
พาณิ ชย์ ทุ ก สาขา โดยสามารถท าให้ เกิ ด ความสะดวกและรวดเร็ว แก่ทั้ ง บุ คลากรและเจ้ าหน้ า ที่
ปฏิบัติงาน

2

คำนำ
หน่วยอำนวยกำร กองจัด กำรสำธำรณู ป โภค พลั งงำนและสิ่ งแวดล้ อม มี ห น้ ำที่ ในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ กำรประชำสัม พันธ์ บริหำรจัดกำรด้ำนข้อมูลสำธำรณูปโภคและ
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน หนึ่งในระบบสำรสนเทศที่สำคัญนั้นคือ
ระบบสำรสนเทศด้ำนข้อมู ลค่ำสำธำรณู ปโภค โดยผู้วิเครำะห์ ได้ศึกษำแนวทำงเพื่อปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศในด้ำนนี้ เพื่อให้สำมำรถลดควำมผิดพลำด ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำในกำรทำงำน โดย
ต้องอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่ใช้ข้อมูลร่วมกันในกำรใช้งำนระบบ และกำรนำเทคโนโลยี
ที่มีใ นปั จจุบันมำช่วยในกำรท ำงำน ซึ่งสำมำรถลดกำลังคนที่ ปฏิบั ติงำนในด้ำนกำรจัดกำรข้ อมูลค่ ำ
สำธำรณูปโภค

นำยเสนีย์ ทรัพย์บุญเลิศมำ
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สำรบัญ
หน้ำ
บทสรุป
คำนำ
สำรบัญ
สำรบัญรูป
สำรบัญตำรำง
บทที่ 1 บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
วัตถุประสงค์ข องกำรศึกษำวิเครำะห์
ขอบเขตของกำรศึกษำวิเครำะห์
ผลที่คำดว่ำจะได้รับของกำรศึกษำวิเครำะห์
บทที่ 2 ทฤษฎีและงำนวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง
ภำษำ C#
.NET framework
C# คอมไพล์เลอร์
เครื่องมือในกำรพัฒนำภำษำ C#
หลักกำรเขียนโปรแกรม
Data Flow Diagram
สัญลักษณ์ที่ใช้ใ น Data Flow Diagram
แผนภำพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram)
แผนภำพกระแสข้อมูลระดับล่ำง (Context 0)
กำรตรวจสอบแผนภำพกระแสข้อมูลเพื่อหำข้อผิดพลำด
ทฤษฎีระบบฐำนข้อมูล
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
โครงสร้ำงของฐำนข้อมูล
ประโยชน์ข องระบบฐำนข้อมูล
ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์
วงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle)
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5
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6
7
11
12
15
15
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19
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สำรบัญ (ต่อ)

งำนวิเครำะห์ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรวิเครำะห์
สภำพปัจจุบันและปัญหำกำรใช้สำรสนเทศของระบบงำนเดิม
สร้ำงแบบจำลองกระบวนกำร (Process Modeling)
สร้ำงแผนภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนติตี้ (ER-Diagram)
สร้ำงพจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
กำรออกแบบฐำนข้อมูล (Database Design)
กำรเขียนโปรแกรม (Coding)
ทดสอบเพื่อหำข้อผิดพลำด (Coding)
บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์
แนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
กำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
ลดปัญหำและระยะเวลำที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบเดิม
กำรพัฒนำระบบบันทึกมำตรวัดไฟฟ้ำ น้ำประปำ ด้วย Smart Phone
บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลกำรวิเครำะห์
ข้อเสนอแนะ
บรรณำนุกรม
ภำคผนวก
คู่มือระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค
สิทธิการใช้งานสาหรับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คู่มือระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค
สิทธิการใช้งานสาหรับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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21
22
24
24
25
25
25
25
26
29
35
47
51
51
52
53
53
65
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สำรบัญรูป
หน้ำ
รูปที่
2.1 ตัวอย่ำง Data Flow Diagram
2.2 สัญลักษณ์ Process
2.3 สัญลักษณ์ Data Flow
2.4 สัญลักษณ์ External Entity
2.5 สัญลักษณ์ Data Store
2.6 รูปแบบกำรเขียน Context Diagram
2.7 ตัวอย่ำงกำรเขียน Context Diagram ของระบบกำรสั่งซื้อสินค้ำ
2.8 รูปแบบกำรเขียน Context 0
2.9 รูปแบบกำรเขียน External Entity
2.10 ตัวอย่ำงกำรเขียน Diagram 0 ของระบบกำรสั่งซื้อสินค้ำ
2.11 รูปแบบกำรเขียน Child Diagram (Level-1) ของ Process 3.0
4.1 Context Diagram ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
4.2 Data Flow Diagram Level 1
ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
4.3 แสดงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงตำรำง Meter
4.4 แสดงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงตำรำง Meter_Group
4.5 แสดงกำรเพิ่มตำรำง Department
4.6 แสดงกำรเพิ่มตำรำง personnel
4.7 แสดงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลกลุ่มที่พักอำศัย
สำหรับผู้ใช้งำนจำกกองทรัพยำกรบุคคล
4.8 แสดงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลกลุ่มที่พักอำศัย
สำหรับผู้ใช้งำนจำกคณะแพทยศำสตร์
4.9 แสดงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบกำร
สำหรับผู้ใช้งำนจำกศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
4.10 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งกำรจัดสรรผู้เข้ำพักอำศัย
ที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ก.
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35
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สำรบัญรูป (ต่อ)
หน้ำ
รูปที่
4.11 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งกำรจัดสรรผู้เข้ำพักอำศัย
ที่พักโควตำคณะ
4.12 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งกำรจัดสรรผู้เข้ำพักอำศัย
ที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ข.
4.13 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งรำยชื่อผู้ประกอบกำร จำกคณะ
4.14 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งยกเลิกรำยชื่อผู้ประกอบกำร
ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
4.15 ฟอร์มกำรจัดกำรข้อมูลผู้พักอำศัย ที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ก.
กองทรัพยำกรบุคคล
4.16 ฟอร์มกำรจัดกำรข้อมูลผู้พักอำศัย ที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ข.
คณะแพทยศำสตร์
4.17 ฟอร์มกำรจัดกำรข้อมูลผู้ประกอบกำร ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
4.18 ฟอร์มกำรตรวจสอบหนี้สินของบุคลำกรที่ยื่นควำมประสงค์ขอลำออก
4.19 ฟอร์มสำหรับพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่ำสำธำรณูปโภค
4.20 ปรับปรุงโครงสร้ำงฐำนข้อมูล meter_orders
4.21 ฟอร์มบันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ ประจำเดือนแบบเรียงลำดับ
กลุ่มที่พักสวัสดิกำร
4.22 ฟอร์มบันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ ประจำเดือนแบบเรียงลำดับ
กลุ่มผู้ประกอบกำร
4.23 ฟอร์มสำหรับโอนข้อมูลกำรชำระค่ำสำธำรณูปโภค ผู้ประกอบกำร
ที่ชำระผ่ำนทำงธนำคำร
4.24 ฟอร์มสำหรับรับชำระค่ำสำธำรณูปโภค ผู้ประกอบกำร บุคลำกร
ที่ชำระผ่ำนทำงจุดรับชำระกองคลัง
4.25 รำยงำนผู้ประกอบกำรค้ำงชำระ ประจำเดือน
4.26 รำยงำนผู้ประกอบกำรชำระเงินผ่ำนกองคลัง ประจำเดือน
4.27 รำยงำนผู้ประกอบกำรชำระเงินผ่ำนธนำคำร ประจำเดือน
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สำรบัญรูป (ต่อ)
หน้ำ
รูปที่
4.28 แสดงหน้ำจอเพื่อเข้ำสู่ระบบ และแสดงรำยกำรกลุ่มที่พักอำศัย
ตำมสิทธิ์ของผู้จดมำตร
4.29 แสดงหน้ำจอเลขที่ ที่พักอำศัยภำยในกลุ่มที่พักอำศัย
และหน้ำจอเพื่อบันทึกเลขมำตร
4.30 แสดงหน้ำจอเมื่อกดเลขมำตรวัด และกำรแจ้งเตือน
เมื่อมีควำมคลำดเคลื่อนสูง
4.31 แสดงหน้ำจอแจ้งเตือนกรณีไม่เปิดระบบ GPS
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49
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็นมำและควำมสำคัญ
หน่ วยอำนวยกำร กองจั ด กำรสำธำรณู ป โภค พลั งงำนและสิ่งแวดล้อม มี ห น้ ำที่ ในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ กำรประชำสัม พันธ์ บริหำรจัดกำรด้ำนข้อมูลสำธำรณูปโภคและ
พัฒ นำระบบฐำนข้ อมูล เพื่ อกำรบริห ำรจัด กำรภำยในหน่ วยงำน ซึ่ งในกระบวนกำรจัด กำรข้ อมู ล
สำธำรณู ป โภคนั้ น จำเป็น ใช้ ข้อมู ลร่วมกันระหว่ำงกองจัดกำรสำธำรณู ป โภคฯ ศู นย์บ ริหำรจั ดกำร
ทรัพย์สิน งำนบริหำรกำรเงิน งำนบริหำรงบประมำณ กองคลัง งำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ กอง
ทรัพยำกรบุคคล คณะ หน่วยงำนที่ให้บริกำรพื้นที่เช่ำแก่บุคคลภำยนอก และผู้ประกอบกำรที่เข้ำมำ
ดำเนินกิจกำรภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกลักษณะงำนที่ต้องมีควำมเกี่ยวข้องกันในหลำยส่วน
หลำยหน่ วยงำน และลั ก ษณะกำรด ำเนิ น งำนที่ แ ต่ ล ะหน่ วยงำนนั้ น ด ำเนิ น งำนตำมขั้ น ตอนของ
หน่ วยงำนเอง ซึ่ งยั งไม่ ได้ มี ก ำรปรึก ษำหำรื อร่ วมกั น ในกำรก ำหนดแบบแผน ขั้ น ตอนวิ ธี ในกำร
ดำเนิน งำน จึงท ำให้เกิดปั ญหำหลำยด้ำน เช่น กำรแจ้ งย้ำยเข้ำ -ออก ของบุค ลำกรที่ พั กอำศั ยหรื อ
ผู้ประกอบกำรล่ำช้ำ ทำให้เกิดกำรส่งข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ ำ น้ำประปำ ผิดพลำดส่งผลให้บุคลำกรหรือ
ผู้ประกอบกำรไม่ พึงพอใจ กำรไม่ได้ลงรำยชื่อบุคลำกรที่พักอำศัยหรือผู้ประกอบกำรเข้ำในระบบ จึง
ทำให้ไม่สำมำรถส่งข้อมูลเพื่อหักเงินเดือนหรือจัดทำใบแจ้งยอดค่ำสำธำรณูปโภคได้ กำรค้ำงชำระค่ำ
สำธำรณู ป โภ คผู้ ป ระก อบ กำรเป็ น จ ำน วน ม ำก ส่ ง ผล เสี ย ใน กำรเรี ย กเก็ บ รำย ได้ ข อง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกข้อมูลในปัจจุบันพบว่ำผู้ประกอบกำรค้ำงชำระในแต่ละเดือนมีม ำกถึงร้อย
ละ 30 ของจำนวนผู้ประกอบกำรทั้งหมด และควำมผิดพลำดในกระบวนกำรอื่น ๆ พบร้อยละ 2 - 5
จำกกำรศึกษำเรื่อง กำรศึกษำสภำพปัญหำและแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรด้ำนกำร
จัดกำรค่ำสำธำรณู ปโภค พบว่ำ 1) ปัญหำจำกขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนที่พบมำกที่สุด คือ กำรไม่มี
กำรประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะข้อมูลพื้นฐำนที่ต้องใช้งำนร่วมกันนั้นยัง
ไม่มี ก ำรวำงระบบเพื่ อให้ แต่ ล ะหน่ วยงำนสำมำรถน ำมำใช้ไ ด้ ระเบี ย บ ข้ อบั งคั บ และแนวทำงที่
เกี่ยวข้องในกำรดำเนินงำนมีกำรประกำศใช้ม ำนำน ไม่มีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมและไม่ครอบคลุมกับ
ปัญหำที่เกิดขึ้น กำรรับส่งข้อมูลผ่ำนเส้นทำงกำรรับ -ส่งหนังสือมีควำมผิดพลำด สูญหำย เอกสำรไม่ถึ ง
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง 2) ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับระบบกำยภำพ ที่พบมำกที่สุดคือ มำตรวัดไฟฟ้ำ หรือ
น้ำประปำ ส่วนใหญ่มีอำยุกำรใช้งำนนำนทำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรทำงำน ตำแหน่งติดตั้งมำตร
วัดไม่เหมำะสม เช่น ติดตั้งมำตรภำยในห้องของสถำนที่ประกอบกำร ติดตั้งในที่สู ง บริเวณที่ติดตั้งมี
ต้นไม้ หญ้ ำขึ้น สูง กำรวำงสิ่งของบดบัง กำรเลี้ยงสั ตว์เลี้ยง ทำให้เป็น อุปสรรคในกำรอ่ ำนมำตร 3)

10

แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำ ควรมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถใช้งำน
ข้อมูลพื้น ฐำนร่วมกันได้ มีกำรปรับปรุงระเบียบ ข้อบั งคับ และแนวทำงปฏิ บัติเพื่อให้เหมำะสมกั บ
สภำพกำรณ์ใ นปัจจุบัน สำรวจมำตรวัดที่มีอำยุกำรใช้งำนนำนและจัดหำงบประมำณเพื่อดำเนินกำร
เปลี่ยนมำตรวัดทำให้ลดควำมสูญเสีย และปรับปรุงตำแหน่งที่ติดตั้งมำตรวัดที่เหมำะสม หรือกำรใช้
เทคโนโลยี ใ นกำรอ่ ำนมำตรวัด โดยกำรปรับ ปรุ งมำตรวัด แบบดิ จิ ตอล และใช้ ร ะบบ Automatic
Meter Reading (AMR) ในกำรอ่ำนมำตรวัดและประมวลผล
จำกสภำพปัญหำที่พบนั้น ปัญหำจำกขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถกำหนดแนวทำง วิธี
ปฏิบัติ และพัฒนำระบบสำรสนเทศเป็นระบบเครือข่ำย กำหนดสิทธิให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้ บันทึก
ปรับปรุง ลบ รำยงำนผลข้อมูล ส่วนที่เป็นข้อมูลที่หน่วยงำนนั้น ๆ รับผิดชอบได้เอง ทำให้ได้ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง รวดเร็ว อีกทั้งกำรพัฒนำระบบกำรบันทึกมำตรวัดไฟฟ้ำ น้ำประปำ ด้วย Smart
Phone สำมำรถลดปัญหำและที่สำคัญยังสำมำรถลดระยะเวลำ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนลงได้
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิเครำะห์
กำรศึกษำวิเครำะห์นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.2.1 เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
1.2.2 เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
1.2.3 เพื่อพัฒนำระบบบันทึกมำตรวัดไฟฟ้ำ น้ำประปำ ด้วย Smart Phone
1.2.4 เพื่อลดปัญหำและระยะเวลำที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบเดิม
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำวิเครำะห์
กำรศึ ก ษำวิ เครำะห์ แ ละพั ฒ นำระบบสำรสนเทศ เพื่ อลดขั้ น ตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค ผู้ วิเครำะห์ได้กำหนดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องติดต่อ
ประสำนงำนเพื่อใช้ข้อมูลร่วมกัน
1.3.1 กองจัดกำรสำธำรณูปโภค พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
1.3.2 กองคลัง
1.3.3 ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
1.3.4 คณะแพทยศำสตร์
1.3.5 กองทรัพยำกรบุคคล
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1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับของกำรศึกษำวิเครำะห์
กำรศึกษำวิเครำะห์นี้คำดว่ำจะเกิดประโยชน์
1.4.1 สำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรและระยะเวลำใน
กำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
1.4.2 ระบบสำรสนเทศที่พั ฒ นำขึ้น สำมำรถใช้งำนเป็ นระบบเครือข่ำยและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องสำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
1.4.3 ปัญหำที่เกิดขึ้นภำยหลังนำระบบสำรสนเทศมำใช้ลดลง
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงำนวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิด ทฤษฎี
2.1.1 ภำษำ C#
C# เป็ น ภำษำเขีย นโปรแกรมแบบ multi-paradigm ซึ่งมี รูป แบบภำษำที่ ตำยตั ว
และเป็นรูปแบบบังคับในกำรเขียน มีฟังก์ชัน และยังเป็นภำษำกำรเขียนโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเป็น
แบบออบเจ็ คด้วย ซึ่ งถูกพั ฒ นำโดยบริษั ท Microsoft ภำยใต้ .NET framework โดยในกำรพัฒ นำ
ภำษำ C# นี้ มีควำมตั้ งใจให้เขียนง่ำย ทันสมัย เป็ นโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป และเป็นแบบ
ออบเจ็ค C# เป็ น ภำษำเขี ย นโปรแกรมเพื่ อวัต ถุ ประสงค์ ทั่ วไป กำรพั ฒ นำนั้น น ำที ม โดย Anders
Hejlsberg และเวอร์ชันล่ำสุดคือ C# 6.0 ซึ่งถูกเผยแพร่ในปี 2015 ในระหว่ำงกำรพัฒนำของ .NET
Framework คลำสและไลบรำรี่ต่ำง ๆ ถูกเขียนขึ้ นโดยระบบกำรจัดกำรโค้ดสำหรับกำรคอมไพล์ ที่
เรี ยกว่ำ Simple Managed C (SMC) ในเดือนมกรำคม 1999 Anders Hejlsberg ได้ ก่อตั้งที ม เพื่ อ
สร้ำงภำษำใหม่ใ นเวลำนั้น ทีเรียกว่ำ Cool ซึ่งเป็นคำย่อของ "C-like Object Oriented Language"
ในเวลำที่โครงกำร .NET ของ Microsoft ถูกเผยแพร่ในเดือนกรกฏำคม 2000 ในกำรประชุมของกลุ่ม
นักพัฒนำมืออำชีพ ภำษำได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น C# และคลำสไลบรำรี่และ ASP.NET ได้ถูกเชื่อมเข้ำกับ
C#
ชื่อของภำษำ "C Sharp" นั้ น มี แรงบรรดำรใจมำจำกเครื่ องหมำยของเพลง โดย
Sharp (#) นั้นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ำโน้ตของดนตรีที่ถูกเขียนขึ้นนั้นเป็น สิ่งที่ทำให้เสียงของดนตรีสูงขึ้ น
ซึ่งนี่จะคล้ ำยกับภำษำ C++ โดย "++" ซึ่งหมำยถึ งค่ ำของตัวแปรจะเพิ่ม ขึ้ นหนึ่ ง นอกจำกนี้ยั งเป็ น
ภำษำที่หมำยถึงกำรเพิ่มควำมสำมำรถของภำษำ C++
2.1.2 .NET framework
.NET framework เป็นซอฟแวร์ไลบรำรี่ที่พัฒนำโดยบริษัท Microsoft เพื่อรันแอพ
พลิ เคชั น ประเภทต่ ำง ๆ ภำยใต้ ร ะบบปฏิ บั ติ ก ำร Windows โปรแกรมที่ เขี ย นขึ้ น ส ำหรับ .NET
framework นั้ น จะท ำงำนโดย Common Language Runtime (CLR) ซึ่ ง เป็ น แอพพ ลิ เ คชั น ที่
ให้บริกำรเซอร์วิสต์ในด้ำนควำมปลอดภัย กำรจัดกำรหน่วยควำมจำ และกำรควบคุม ข้อผิดพลำดที่
เกิดขึ้นขณะโปรแกรมรัน
2.1.3 C# คอมไพล์เลอร์
คอมไพล์เลอร์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แปลงโค้ดจำกภำษำโปรแกรมระดับสูงให้
เป็นภำษำเครื่อง ภำษำที่คอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจและนำไปประมวลผลได้ โดยภำษำดังกล่ำวจะอยู่
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อยู่ในรูปแบบของตัวเลขฐำนสอง ซึ่งมีเพียงแค่ 1 และ 0 เท่ำนั้น
ในกำรที่จะเขียนโปรแกรมภำษำ C# เรำต้องกำรคอมไพล์เลอร์ที่จะแปลงโค้ดที่เรำ
เขียนไปเป็นภำษำเครื่อง (รูปแบบเลขฐำนสอง) ซึ่งมันเป็นภำษำที่คอมพิวเตอร์จะใช้สร้ำงโปรแกรม
ขึ้นมำ
2.1.4 เครื่องมือในกำรพัฒนำภำษำ C#
มีเครื่องมื อพัฒ นำเป็ นจำนวนมำกที่สำมำรถใช้ได้ในกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ
C# แนะน ำให้ ใช้ Visual Studio ซึ่งพั ฒนำโดย Microsoft ซึ่งมันอำนวยควำมสะดวกโดยมีฟังก์ชัน
มำกมำยที่ จะช่ วยให้ เขี ย นโปรแกรมได้ ง่ำ ยขึ้ น และยั งมี ค อมไพล์ เลอร์ อีก ด้ วย และยั งสำมำรถใช้
โปรแกรมอื่ น ได้ ถ้ ำ หำกต้ องกำร และถ้ ำไม่ ได้ ก ำลั งใช้ Windows IDE อี ก อั น หนึ่ งที่ จ ะแนะน ำคื อ
MonoDevelop ซึ่งสนับสนุนหลำยแพลตฟอร์ม ไม่ว่ำจะเป็น Windows Linux และ Mac OS และ
เป็นโปรแกรมที่ฟรี
2.1.5 หลักของกำรเขียนโปรแกรม
แบบจำลองขั้นตอนกำรทำงำนของระบบงำน (Process) ก่อนที่จะเข้ำสู่เนื้อหำ ของ
Process นั้น ขอแนะนำให้ได้ทรำบถึงประเภทของแบบจำลองที่ใ ช้ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ คือ
2.1.5.1 แบบจ ำลองเชิงตรรกะ (Logical Model) เป็ นแบบจ ำลองที่ อธิบ ำยกำร
ดำเนิ น งำนในระบบงำนว่ ำมี ก ำรท ำงำนและควำมต้ องกำรใดบ้ ำ งโดยไม่ ค ำนึ งถึ งเทคโนโลยี หรื อ
โปรแกรมภำษำใด ๆ ที่นำมำติดตั้งเพื่อใช้งำน
2.1.5.2 แบบจำลองเชิงกำยภำพ (Physical Model) เป็นแบบจำลองที่นอกจำกจะ
อธิบำยกำรดำเนินงำนของระบบงำนว่ำทำงำนอะไร มีกำรดำเนินงำนอย่ำงไร นอกจำกนี้ยังมีกำรแสดง
ถึงประสิทธิภำพของเทคโนโลยีที่เลือกมำติดตั้งใช้งำนเพื่อสนองควำมต้องกำร และแสดงข้อจำกัดของ
เทคโนโลยีนั้น ๆ ด้วย
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแบบจำลองเชิงกำยภำพกับเชิงตรรกะ นั้น อำจทำให้เกิดควำม
สับสนดั งนั้น จึงขอยกตัวอย่ ำงกำรเปรียบเทีย บระหว่ ำงแบบจำลองเชิงกำยภำพกับ เชิ งตรรกะ ดั งนี้
สมมติว่ำเรำไปซื้อสินค้ำที่ห้ำงสรรพสินค้ำ เมื่อซื้อสินค้ำได้ครบตำมที่ต้องกำรแล้ว เรำก็จะไป “ชำระ
เงิน” กำรชำระเงินนี้ถือเป็น “เชิงตรรกะ” แต่กำรชำระเงินยังสำมำรถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต
รำยละเอียดตรงนี้เรียกว่ำ “เชิงกำยภำพ” นั่นหมำยถึง เชิงตรรกะจะไม่เน้นรำยละเอียด
แบบจำลอง Process คือ เทคนิคที่ ใช้ในกำรรวบรวม บัน ทึก สร้ำ งโครงสร้ำงและ
แสดงทิศทำงของข้อมูลในกำรดำเนินงำนขั้นตอนต่ำง ๆ รวมทั้งข้อมูลเชิงตรรกะ หลักกำร (Policies)
และขบวนกำร (Procedures) ต่ำง ๆ ของแต่ละขั้นตอน เหตุผลของกำรจำลองขั้นตอนกำรทำงำนของ
ระบบงำนขึ้น คือต้องกำรแสดงข้อเท็จจริงในกำรทำงำนและข้อมูลของระบบงำนที่เก็บรวบรวมมำ ใน
รูปของข้อควำม ให้เป็นแผนภำพเพื่อควำมสะดวกในกำรสื่อสำรระหว่ำงนักวิเครำะห์ระบบงำน และ
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โปรแกรมเมอร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคนอื่น ๆ และง่ำยต่อควำมเข้ำใจของผู้ใช้และเจ้ำของระบบงำน โดย
เครื่องมื อที่ ใ ช้ใ นกำรจำลองแบบขั้ นตอนกำรทำงำนเรีย กว่ ำ “แผนภำพกระแสข้ อมู ล (Data Flow
Diagram)” ศุภชัย สมพำนิช (2561)
2.1.6 Data Flow Diagram
Data Flow Diagram หมำยถึง แผนภำพที่แสดงให้เห็นถึงทิศทำงกำรไหลของข้อมูล
ที่มีอยู่ใ นระบบงำน และกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นในระบบงำน โดยข้อมูลในแผนภำพทำให้ทรำบถึ ง
ข้อมู ลมำจำกไหน ข้อมู ลไปที่ไหน ข้อมูล เก็ บที่ ใด เกิด เหตุก ำรณ์ ใดกับข้ อมู ลในระหว่ำงทำง Data
Flow Diagram จะแสดงภำพรวมของระบบงำน (Overall picture of a system) และรำยละเอีย ด
บำงอย่ำง แต่ในบำงครั้งหำกต้องกำรกำหนดรำยละเอียดที่สำคัญในระบบงำน นักวิเครำะห์ระบบงำน
อำจจำเป็นต้องใช้เครื่องมืออื่น ๆ ช่วย เช่น ข้อควำมสั้น ๆ ที่เข้ำใจ หรืออัลกอริทึมตำรำงกำรตัดสินใจ
(Decision Table), Data Model, Process Description ทั้ งนี้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ ค วำม ต้ องก ำ ร ใน
รำยละเอียด ซึ่งวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำง Data Flow Diagram นี้เพื่อ
1) เป็นแผนภำพที่สรุปรวมข้อมูลทั้ งหมดที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในลักษณะของ
รูปแบบที่เป็นโครงสร้ำง
2) เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงนักวิเครำะห์ระบบงำนและผู้ใช้งำน
3) เป็นแผนภำพที่ใช้ในกำรพัฒนำต่อในขั้นตอนของกำรออกแบบระบบงำน
4) ทรำบที่มำที่ไปของข้อมูลที่ไหลไปในกระบวนกำรต่ำง ๆ

รูปที่ 2.1 ตัวอย่ำง Data Flow Diagram
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2.1.6.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Data Flow Diagram
สัญลัก ษณ์ ที่ใช้ เป็ น มำตรฐำนในกำรแสดง Data Flow Diagram มีห ลำย
ชนิด แต่ในที่นี้จะแสดงให้เห็นเพียง 2 ชุดสัญลักษณ์ ได้แก่ ชุดสัญลักษณ์ม ำตรฐำนที่พัฒนำโดย Gane
and Sarson (1979) และชุด สั ญลั กษณ์ ม ำตรฐำนที่ พั ฒ นำโดย DeMarco and Yourdon (1979)
โดยมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
Process

DeMarco & Yourdon

Gane & Sarson

Data Store

ควำมหมำย
ขั้ น ตอนกำรท ำงำนภำยใน
ระบบงำน
แหล่งข้อมูล สำมำรถเป็ นได้
ทั้งไฟล์ข้อมูลและฐำนข้อมูล
ตัวแทนข้อมูลที่เป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อระบบงำน
เส้นทำงกำรไหลของข้อมูล

External Entity
Data Flow

ตำรำงที่ 2.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Data Flow Diagram
1) สั ญ ลั ก ษ ณ กำรประมวลผล (Process Symbol) กำรประมวลผล
(Process) เปนกำรเปลี่ยนแปลงขอมูลจำกรูปแบบหนึ่ง (Input) ไปเปนอีกรูปแบบหนึ่ง (Output) เชน
กำรค ำนวณรำยไดสุทธิข องลูกจำงรำยวัน จะประกอบดวยขอมูลนำเขำที่เป็ นอัตรำคำจำงตอชั่วโมง
และจ ำนวนชั่ ว โมงกำรท ำงำน เมื่ อผำนกำรประมวลผลแลวจะได “รำยไดสุ ท ธิ ” ตั วอยำงกำร
ประมวลผล ไดแก
- คำนวณคำคอมมิชชัน
- ตรวจสอบใบสั่งซื้อ
- ลงทะเบียน เปนตน
x.x
ชื่อ Process

รูปที่ 2.2 สัญลักษณ์ Process
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จำกรูปที่ 2.2 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงแทน Process ด้วยสี่เหลี่ยมมุม มน
ประกอบไปด้ วย 2 ส่ วน คื อ ส่ วนบนใช้ แ สดงหมำยเลขของ Process เช่ น 0, 1.0, 1.1 เป็ น ต้ น
ส่วนล่ำงจะใช้แสดงชื่อของ Process
กฎของ Process
1.1) ต้องไม่มีข้อมูลนำเข้ำ (Input) เพียงอย่ำงเดียว โดยที่ไม่มีกำรส่ง
ข้อมูลออกจำก Process (Output) เนื่องจำกข้อมูลที่รับเข้ำมำแล้ว มีกำรสูญหำยไป
1.2) ต้องไม่มี Output เพียงอย่ำงเดียว โดยไม่มี Input สู่ Process
1.3) Input จะต้องเพียงพอในกำรสร้ำง Output กรณีที่มี Input ไม่
เพียงพอในกำรสร้ำง Output ซึ่งอำจเกิดจำกกำรรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูล ที่ไม่สมบูรณ์ หรือกำร
ใช้ชื่อของ Input และ Output ผิดไป
1.4) กำรตั้ งชื่ อ Process ที่ เป็ น ภำษำอั งกฤษต้ องใช้ ค ำกริย ำ เช่ น
Calculate Data และภำษำไทยก็ต้องใช้เป็นคำกริยำเช่นเดียวกัน เช่น บันทึกข้อมูลใบสั่งซื้อ คำนวณ
เงินเดือน เป็นต้น
2) สัญ ลัก ษณ์ ก ระแสข้ อมู ล (Data Flow Symbol) Data Flow เป็ นกำร
สื่อสำรระหว่ำง Process ต่ำง ๆ กับสภำพแวดล้อมภำยนอกหรือภำยในระบบงำน โดยแสดงถึง Input
ที่ ถูก ส่ งเข้ ำ ไปในแต่ล ะ Process และ Output ที่ ออกจำก Process ใช้ ในกำรแสดงถึงกำรบั นทึ ก
ข้อมูล กำรลบข้ อมูล กำรแก้ไขข้อมูล ต่ำง ๆ ในไฟล์ห รือในฐำนข้อมูล สัญลักษณ์ที่ ใช้อธิบ ำย Data
Flow คือ เส้นตรงที่ประกอบด้วยหัวลู กศรตรงปลำยเพื่อบอก ทิ ศทำงกำรเดิ นทำงหรือกำรไหลของ
ข้อมูล ดังรูป

รูปที่ 2.3 สัญลักษณ์ Data Flow
กฎของ Data Flow
2.1) ชื่ อของ Data Flow ควรเป็น ชื่อของข้อมู ลที่ส่ ง โดยไม่ ต้องอธิบำยว่ ำ
ส่งอย่ำงไร ทำงำนอย่ำงไร
2.2) Data Flow ต้ อ งมี จุ ด เริ่ ม ต้ น หรื อ สิ้ น สุ ด ที่ Process เพรำะ Data
Flow คือ Input และ Output ของ Process
2.3) Data Flow จะเดิ นท ำงระห ว่ ำ ง External Entity กั บ External
Entity ไม่ได้
2.4) Data Flow จะเดินทำงจำก External Entity ไป Data Store ไม่ได้
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2.5) Data Flow จะเดินทำงจำก Data Store ไป External Entity ไม่ได้
2.6) Data Flow จะเดินทำงระหว่ำง Data Store กับ Data Store ไม่ได้
2.7) กำรตั้ งชื่ อ Data Flow จะต้ อ งใช้ ค ำนำม เช่ น Inventory Data,
ข้อมูลสินค้ำ เป็นต้น
3) สั ญ ลั ก ษ ณ์ สิ่ งที่ อยู่ ภ ำย น อก (External Entity) External Entity
หมำยถึง บุคคล หน่วยงำนในองค์กร องค์กรหรือระบบงำนอื่น ๆ ที่อยู่ภำยนอกขอบเขตของระบบงำน
แต่มีควำมสัม พันธ์กับระบบงำน โดยมีกำรส่ง Input เข้ำสู่ระบบงำนเพื่อดำเนิ นงำน และรับ ข้อมู ลที่
ผ่ำนกำรดำเนินงำนเรียบร้อยแล้วจำกระบบงำน
ชื่อ External Entity

รูปที่ 2.4 สัญลักษณ์ External Entity
กฎของ External Entity
3.1) ข้ อ มู ล จำก External Entity จะวิ่ งไปสู่ อี ก External Entity
หนึ่ งโดยตรงไม่ ไ ด้ จะต้ องผ่ ำ น Process หนึ่ งก่ อนเพื่ อประมวลข้ อมู ล นั้ น จึ งได้ Output ไปสู่ อีก
External Entity
3.2) กำรตั้ งชื่ อ External Entity ต้ อ งใช้ ค ำนำม เช่ น Customer,
Bank เป็นต้น
4) สั ญ ลั ก ษณ์ แหล่ ง จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล (Data Store Symbol) Data Store
เปรี ย บเสมือนคลั งข้ อมูล (เที ย บเท่ ำกั บ ไฟล์ข้ อมู ล และฐำนข้ อมู ล) โดยอธิบ ำยรำยละเอีย ดและ
คุณ สมบั ติ เฉพำะตัวของสิ่ งที่ ต้ องกำรเก็ บ หรือบั นทึ ก สั ญลั ก ษณ์ ข อง Data Store สัญ ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้
อธิบำยคือสี่เหลี่ยมเปิดข้ำงหนึ่ง แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ทำงด้ำนซ้ำยใช้แสดงรหัสของ
Data Store อำจจะเป็ น หมำยเลขลำดั บ หรือตั วอั ก ษรได้ เช่น D1, D2 เป็ น ต้ น และส่ วนที่ 2 ทำง
ด้ำนขวำ ใช้แสดงชื่อ Data Store หรือชื่อไฟล์ เช่น Employee, Application, Member เป็นต้น
รหัส

ชื่อ Data Store

รูปที่ 2.5 สัญลักษณ์ Data Store
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กฎของ Data Store
4.1) ข้ อ มู ล จำก Data Store หนึ่ งจะวิ่ งไปสู่ อี ก Data Store หนึ่ ง
โดยตรงไม่ได้ จะต้องผ่ำนกำรประมวลผลจำก Process ก่อน
4.2) ข้อมู ล จำก Data Store จะวิ่ งเข้ ำ สู่ External Entity โดยตรง
ไม่ได้
4.3) กำรตั้ งชื่อ Data Store จะต้องใช้ค ำนำม เช่น Customer File,
Inventory หรือ Employee File เป็นต้น
2.1.6.2 กำรพัฒนำ Data Flow Diagram
ในกำรเขี ยนแผนภำพกระแสข้ อมู ล (Data Flow Diagram) ควรเขี ยนให
เป็นระบบงำน ซึ่งสำมำรถสรุปขั้นตอนของกำรเขียนใหสมบูรณไดดังนี้
1) ก ำหนดรำยกำรกิ จ กรรมตำงๆ ของธุ รกิ จ และแยกออกมำวำอยู ใ น
รูปแบบใด (External Entities หรือ Data Flows หรือ Processes หรือ Data Stores)
2) สรำงแผนภำพระดับ สูงสุ ด (Context Diagram) ซึ่ งแสดงถึ ง External
Entities และขอมูลที่ไหลเขำและออกจำกระบบหลัก โดยไมสนใจแหลงเก็บขอมูล
3) เขียน Diagram ระดับถัดไป คือแผนภำพระดับลำง (เรียกวำ Diagram
0 หรือ Parent Diagram) ซึ่งแสดงถึง Process ตำง ๆ ที่มี แตเขียนใหอยูในรูปแบบทั่วไป พรอมกัน
นั้นใหแสดง Data Store ในระดับนี้ดวย
4) สรำงแผนภำพระดั บ ลู ก ของแตละ Process ใน Diagram 0 เรี ย ก
แผนภำพในระดับนี้วำ แผนภำพกระแสขอมูลระดับ 1 (Level-1 diagram) ถำหำกมีรำยละเอียดของ
กำรทำงำนยอยจำกระดับนี้อีก ก็ใหแตกรำยละเอียดลงไปจนกระทั่งสิ้นสุด ส่วนชื่อของระดับก็จะเปน
Level-2 diagram, Level-3 diagram ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหมด
5) ตรวจสอบหำขอผิดพลำด และดูวำคำกำกับบนเสน Data Flow แตละ
เส้นรวมถึง Process แตละอันนั้นสื่อควำมหมำยหรือไม
6) หลังจำกเขียนแผนภำพจนครบทุกกำรทำงำนแลว ใหทำกำรตรวจสอบ
สมดุลระหวำงขอมูลเขำและขอมูลออกของแผนภำพ DFD กับ Context diagram
7) พั ฒ นำรูป แบบใหมจำก Logical Data Flow Diagram ใหไปอยู ในรู ป
Physical Data Flow Diagram เพื่อแยกระหวำงระบบที่ทำดวยมือกับระบบที่ทำงำนอัตโนมัติ
8) แบงสวนของ Physical Data Flow Diagram โดยกำรแยกหรื อแบง
กลุ่ม ของ Diagram ออก เพื่อใหสำมำรถนำไปเขียนโปรแกรม หรือเพื่อกำรดำเนินกำรระบบได ณัฏฐ
พันธ์ เขจรนันทน์ (2551)
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2.1.6.3 แผนภำพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram)
แผนภำพกระแสขอมู ลระดั บสู งสุด เปนแผนภำพที่ แสดงถึงขอบเขตของ
สำรสนเทศนั้น โดยจะเปนมุม มองระดับสูงวำมีหนวยงำนใดเกี่ยวของบำง ติดตอกับระบบโดยมีกำรรับ
และสงขอมูลใดกับระบบ ซึ่งแผนภำพระดับนี้จะยังไมกลำวถึง สัญลักษณกำรเก็บขอมูล (Data Store
Symbol)

รูปที่ 2.6 รูปแบบกำรเขียน Context Diagram
(ที่มำ : Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall, 2002:246)
หลักกำรสร้ำง Context Diagram ที่ดี
1) ควรจะเขียนใหครอบคลุมระบบ ใหอยูใน 1 หนำกระดำษ
2) ชื่อของ Process ควรเปนชื่อของระบบสำรสนเทศ นั้น
3) ชื่อที่เขียนกำกับ สัญลัก ษณตำง ๆ จะตองเขียนโดยไมใหชื่อซ้ำกั น
ถ้ำสัญลักษณนั้นแทนสิ่งที่แตกตำงกัน
4) ควรหลีกเลี่ยงเส้นที่จะต้องเขียนคร่อมเส้นกัน
5) ในกำรเขียนชื่อย่อ จะต้องเขียนโดยบันทึกควำมหมำยของตัวย่อนั้น
ใน พจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

รูปที่ 2.7 ตัวอย่ำงกำรเขียน Context Diagram ของระบบกำรสัง่ ซื้อสินค้ำ
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2.1.6.4 แผนภำพกระแสข้อมูลระดับล่ำง (Context 0 หรือ Parent Diagram)
แผนภำพกระแสขอมูลระดับลำง เปนแผนภำพที่ใหรำยละเอียดเพิ่ม เติมจำก
แผนภำพระดับ สูงสุ ด ท ำใหเห็ นภำพรวมของแผนภำพกระแสขอมูล ซึ่งจะมีรำยละเอียดมำกกวำ
แผนภำพกระแสขอมูลระดับสูงสุด

รูปที่ 2.8 รูปแบบกำรเขียน Context 0
(ที่มำ : Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall, 2002:246)
หลักกำรสร้ำงแผนภำพกระแสข้อมูลระดับล่ำง
1) กำรเขี ยนแผนภำพกระแสข้อมูล ควรเขี ยนให้ดู ง่ำยและให้แ สดงอยู่ ใน
กระดำษแผ่นเดียว
2) ลูกศรไม่ควรทับหรือข้ำมกัน
3) External Entity ทั้ ง หมดของระบบ ที่ เ ขี ย นใน Context diagram
จะต้องแสดงอยู่ใ น Diagram 0 ด้ วย โดยที่ สำมำรถทำกำรซ้ ำได้ ด้วยเครื่องหมำย \ ตรงมุม ล่ ำงซ้ ำย
ของสัญลักษณ์ External Entity

รูปที่ 2.9 รูปแบบกำรเขียน External Entity

21

4) แต่ล ะ Process จะต้องมี หมำยเลขก ำกับ เป็ นเลขจ ำนวนเต็ ม โดยกำร
ลำดับหมำยเลข Process ไม่ได้หมำยถึงกำรทำงำนต้องทำงำนตำมลำดับของ Process และ Process
ไม่สำมำรถทำกำรซ้ำได้

รูปที่ 2.10 ตัวอย่ำงกำรเขียน Diagram 0 ของระบบกำรสัง่ ซือ้ สินค้ำ
5) จำนวน Process ไม่ควรมีม ำกเกินไป หรือน้อยเกินไป จำนวน Process
ที่มำกเกินไปจะทำให้แผนภำพกระแสข้อมูลอ่ำนยำก และมีควำมซับซ้อนยิ่งขึ้น
2.1.6.5 แผนภำพกระแสข้อมูลระดับต่ำ (Lower Level Data Flow Diagram)
แผนภำพกระแสขอมูลระดับต่ำ เป็นแผนภำพที่มีรำยละเอียดเพิ่ม เติม จำก
แผนภำพระดับล่ำง โดยในแผนภำพระดับนี้จะมีกำรแตกกำรประมวลผลออกเป็นกำรประมวลผลย่อย
ๆ อีกได้
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รูป
ที่ 2.11 รูปแบบกำรเขียน Child Diagram (Level-1) ของ Process 3.0
(ที่มำ : Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall, 2002:248)
หลักกำรสร้ำงแผนภำพกระแสข้อมูลระดับต่ำ
1) แต่ละ Process บน Diagram 0 (หรือ Parent Process) สำมำรถนำมำ
สร้ำง Diagram ย่อย (เรียกว่ำ Child Diagram) ได้
2) ในกำรสร้ ำง Child Diagram นั้ น ข้อมู ล ที่ เข้ ำมำและออกจำก Child
Diagram จะต้องเป็นข้อมูลที่เข้ำมำและออกจำก Parent Process
3) เมื่อมีกำรแยก Process ออกเป็น Child Diagram จะต้องมีกำรกำหนด
หมำยเลขล ำดับ ให้กั บ Child Diagram นั้น โดยจะตั้งตำม Parent Process (เช่น Process 3 แยก
เป็น Diagram Level-1 ของ Process ที่ 3)
4) หมำยเลขกำกั บแต่ละ Process ใน Child Diagram ก็จ ะใช้ห มำยเลข
ขึ้น ต้ น เหมื อน Parent Process แล้ วตำมด้ วยจุ ด ทศนิ ย ม และหมำยเลขย่อยลงไป (เช่ น Parent
Process เป็น Process 3 ดังนั้นใน Diagram 3 ก็จะมี Process 3.1, 3.2, 3.3 ไปเรื่อย ๆ จนกว่ำจะ
หมด)
5) โดยปกติแล้ว External Entity มักจะไม่แสดงบน Child Diagram ที่ต่ำ
กว่ำ Diagram 0
6) บน Child Diagram อำจมี Data Store ปรำกฏขึ้ น มำ โดยที่ ไม่ มี ใ น
Parent Process ได้
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7) Process ต่ำ ง ๆ อำจมี กำรแตกหรือไม่ แตกเป็ น Child Diagram ก็ไ ด้
ขึ้นอยู่กับระดับควำมซับซ้อนของ Process นั้น ๆ
2.1.6.6 กำรตรวจสอบแผนภำพกระแสข้อมูลเพื่อหำข้อผิดพลำด
ในระหว่ำงกำรเขี ยนแผนภำพกระแสข้อมู ลนั้น นั กวิเครำะห์ จะต้องเขีย น
แผนภำพกระแสข้อมู ลโดยกำรกำหนดเป็ นระดับ ต่ำง ๆ ซึ่งสิ่งที่ต้องตรวจสอบในกำรเขียนแผนภำพ
กระแสข้อมูล คือ
1) ตรวจสอบว่ำมีกำรใช้สัญลักษณ์ต่ำง ๆ ถูกต้องตำมกฎกำรเขียนแผนภำพ
กระแสข้อมูลหรือไม่
2) ตรวจสอบหำข้อผิดพลำด และดูว่ำกำกับบนเส้น Data Flow แต่ละเส้น
รวมถึง Process แต่ละอันนั้นสื่อควำมหมำยหรือไม่
3) หลังจำกเขียนแผนภำพจนครบทุกกำรทำงำนแล้ว ให้ทำกำรตรวจสอบ
สมดุ ล ระหว่ ำงข้ อมู ล เข้ำ และข้ อมู ล ออกของแผนภำพ นั่ น คือ ตรวจสอบว่ ำแผนภำพระดั บ สูงสุ ด
(Context Diagram) มี ค วำมสมดุ ล ระหว่ ำ งข้ อ มู ล เข้ ำ และข้ อ มู ล ออก กั บ แผนภำพระดั บ ล่ ำ ง
(Diagram 0) หรือไม่ และตรวจสอบว่ำแผนภำพระดับล่ำง (Diagram 0) มีควำมสมดุลระหว่ำงข้อมูล
เข้ำและข้อมูลออก กับแผนภำพระดับต่ำ (Child Diagram) หรือไม่
2.1.7 ทฤษฎีของระบบฐำนข้อมูล
ฐำนข้อมูล คือ กลุ่ม ของข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน เช่นกลุ่ม
ข้อมูล เกี่ยวกับพนักงำนบริษัท ประกอบด้วย รหัสพนักงำน ชื่อ นำมสกุล เบอร์โทรศัพ ท์ และกลุ่ ม
ข้อมู ล ดังกล่ ำ วถู ก จัด เก็ บ อยู่ร วมกั น หลำย ๆ กลุ่ม ซึ่ งอำจจะเก็ บ อยู่ ในรูป แฟ้ ม เอกสำรหรืออยู่ใ น
คอมพิวเตอร์
ระบบฐำนข้อมูล หมำยถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีควำมสัม พันธ์กันและถูกนำมำจัดเก็บในที่เดียวกัน
โดยข้ อมู ล อำจเก็ บ ไว้ใ นแฟ้ ม ข้ อมู ล เดี ยวกั นหรื อแยกเก็บ หลำย ๆ แฟ้ มข้ อมู ล แต่ ต้องมี ก ำรสร้ำ ง
ควำมสั ม พั น ธ์ ระหว่ ำงข้อมู ล เพื่ อประสิ ท ธิ ภ ำพในกำรจั ด กำรข้ อมู ล ในกำรจั ด เก็ บ ข้ อมู ล ในระบบ
ฐำนข้อมูลมีข้อดีกว่ำกำรจัดเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล
2.1.7.1 องค์ประกอบด้ำนข้อมูล
เป็นข้อมูลที่จะต้องเข้ำสู่คอมพิวเตอร์พร้อมกับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์
ได้เขียนขึ้น เพื่อให้ได้ ผลลัพ ธ์อย่ำงที่ ต้องกำรออกมำ ข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่ มีควำมถูกต้อง จึงจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องออกมำ ดังที่ได้กล่ำวว่ำคอมพิวเตอร์จะสำมำรถทำงำนได้จะต้องมีกำรเขียนโปรแกรม
หรือซอฟต์แวร์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงำนโปรแกรมต่ำง ๆ ที่เขียนขึ้นมำนั้น จะต้องเขียนให้เป็นไป
ตำมกฎเกณฑ์ข องภำษำที่คอมพิวเตอร์เข้ำใจ เรียกภำษำนี้ว่ำ “ภำษำคอมพิ วเตอร์” ในปัจจุบันได้มี
กำรพัฒนำภำษำคอมพิวเตอร์ขึ้นมำหลำยภำษำ
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2.1.7.2 โครงสร้ำงของฐำนข้อมูล
1) Character คือ ตัวอักขระแต่ละตัว / ตัวเลข / เครื่องหมำย
2) Field คือ ชุดข้อมูลที่ใช้แทนควำมหมำยของสื่ อโครงสร้ำง เช่น ชื่อของ
บุคคล
3) Record คือ ระเบียนหรือรำยกำรข้อมูล เช่น ระเบียนของพนักงำน
4) Table /File คือ ตำรำงหรือแฟ้ม ข้อมูล ประกอบขึ้นด้วยระเบียนต่ำ ง ๆ
เช่นตำรำงข้อมูลของบุคคล ตำรำงข้อมูลของวัสดุสิ่งของ
5) ฐำนข้อมู ล จะประกอบด้ วยตำรำงและแฟ้ม ข้อมูลต่ำง ๆ ที่มีเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน
2.1.7.3 ประโยชน์ของระบบฐำนข้อมูล
ฐำนข้อมูล จะช่วยสร้ำงระบบกำรจัดเก็บข้อมู ลขององค์กรให้เป็นระเบีย บ
แยกแยกข้อมูลตำมประเภท ทำให้ข้อมูลประเภทเดียวกันจัดเก็บอยู่ด้วยกัน สำมำรถค้นหำและเรียกใช้
ได้ ง่ำ ย ไม่ ว่ำ จะน ำมำพิ ม พ์ รำยงำน น ำมำค ำนวณ หรื อน ำมำวิ เครำะห์ ซึ่ งทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ กำรใช้
ประโยชน์ข ององค์กรหรือหน่วยงำนนั้นๆ จำกประโยชน์ของระบบฐำนข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ข้ำงต้น
อำจกล่ำวได้ระบบฐำนข้อมูลมีข้อดีมำกกว่ำกำรเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล ดังนี้
1) หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งของข้อมูลได้
2) สำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกัน
3) สำมำรถลดควำมซ้ำซ้อนของข้อมูล
4) กำรรักษำควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูล
5) สำมำรถกำหนดควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกันได้
6) สำมำรถกำหนดระบบรักษำควำมปลอดภัยให้กับข้อมูลได้
7) ควำมเป็นอิสระของข้อมูล
8) ช่ วยให้ ส ำมำรถเรี ย กใช้ ข้ อมู ล ได้ ต รงกั น (ข้ อมู ล อั พ เดทได้ ทั น เวลำ)
เนื่องจำกข้อมูลถูกแก้ไขจำกที่เดียวกันช่วยประหยัดเนื้อที่กำรจัดเก็บข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ
(ไม่เก็บข้อมูลซ้ำซ้อน เก็บข้อมูลเท่ำที่จำเป็น) โอภำส เอี่ยมสิริวงศ์ (2558)
2.1.7.4 ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์
ระบบฐำนข้อมู ลเชิงสัม พั นธ์ (Relational Database) เป็ นฐำนข้ อมูลที่ ใช้
โมเดลเชิงสัม พันธ์ (Relational Database Model) เนื่องด้วยแนวคิดของแบบจำลองแบบนี้มีลักษณะ
ที่คนใช้กันทั่วกล่ำวคือมีกำรเก็บเป็นตำรำง ทำให้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจและกำรประยุกต์ใช้ งำน ด้วยเหตุนี้
ระบบฐำนข้ อมู ล แบบนี้ จึ งที่ ได้ รับ ควำมนิ ย มมำกที่ สุ ด ในแง่ ข อง entity แบบจ ำลองแบบนี้ คื อ
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แฟ้ ม ข้ อ มู ล ในรู ป ตำรำง และ attribute ก็ เปรี ย บเหมื อ นเขตข้ อ มู ล ส่ ว นควำมสั ม พั น ธ์ คื อ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง entity
ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ กำรเก็บข้อมูลในรูปของตำรำง (table) ในแต่ละ
ตำรำงแบ่งออกเป็นแถวๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลัม น์ (Column) ในทำงทฤษฎีจะมีคำศัพท์
เฉพำะแตกต่ำงออกไป เนื่องจำกแบบจำลองแบบนี้เกิด จำกทฤษฎีทำงคณิ ตศำสตร์เรื่องเซ็ ท (Set)
ดังนั้น เรำจะมีคำศัพท์เฉพำะดังนี้
ศัพท์เฉพำะ
รีเลชั่น (Relation)
ทูเปิล (Tuple)
แอททริบิวท์ (Attribute)
คำร์ดินัลลิติ้ (Cardinality)
ดีกรี (Degree)
คีย์หลัก (Primary key)
โดเมน (Domain)

ศัพท์ทวั่ ไป
ตำรำง (Table)
แถว (Row) หรือ เรคคอร์ด (Record) หรือ ระเบียน
คอลัมน์ (Column) หรือฟิลด์ (Field)
จำนวนแถว (Number of rows)
จำนวนแอททริบิวท์ (Number of attribute)
ค่ำเอกลักษณ์ (Unique identifier)
ขอบข่ำยของค่ำของข้อมูล (Pool of legal values)

ตำรำงที่ 2.2 แสดงคำศัพท์เฉพำะและศัพท์ทวั่ ไป
แอททริบิวท์ (Attribute)

รหัสประจำตัวประชำชน
3102401250111
3102401250112
3102401250113
เรคคอร์ด (Record)

ชื่อ
ชนวัฒน์
สมชำย
ไอรดำ

นำมสกุล
ศรีสอ้ำน
รักไทย
สืบสำย

วันเกิด
16/04/2514
6/11/2514
12/06/2514

ตำรำง (Table) หรือ รีเลชั่น (Relation)
ตำรำงที่ 2.3 แสดงกำรใช้คำศัพท์ในตำรำงข้อมูล
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อำจจะเขี ยนในรู ปสมกำรดั งต่ อไปนี้ R(รหัส ประจ ำตั วประชำชน, ชื่ อ,
นำมสกุล , วันเกิด) เนื่องจำกแต่ละตำรำงสำมำรถมีควำมสัม พั นธ์กันได้ดังที่ก ล่ำวไว้ในข้ำงต้น ทำให้
กำรเก็บข้อมูลในรูปแบบนี้ มีควำมคล่องตัวสูงเพรำะเรำสำมำรถแยกเก็บข้อมูลใน หลำยตำรำงโดย
อำศัยควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว และสำมำรถสืบค้นได้จำกรหัสพิเศษที่เรียกว่ำ กุญแจ (key)
ตำรำงลูกค้ำ
รหัสลูกค้ำ ชื่อลูกค้ำ

ที่อยู่

1111
1112

10 ถ. สุรนำรี อ. เมือง
110 ถ. สีลม

บ. สมจิตรค้ำไม้
บ. โกลบอลคอพิวเตอร์

ตำรำงกำรขำย
เลขที่ใบเสร็จ
001
002

รหัสลูกค้ำ
1112
4551

เบอร์โทรศัพท์
044-216191
02-2763444

วันทีข่ ำย
02/01/86
05/06/87

ตำรำงที่ 2.4 แสดงกำรกำหนดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตำรำงด้วย กุญแจ (Key)
ด้ ว ยเหตุ ที่ ว่ ำ Relational Database Management System (RDBMS)
สำมำรถอธิบ ำยควำมสั ม พั น ธ์ที่ซับซ้ อนได้ดีม ำกกว่ำ Model อื่น ๆ เพรำะ 1) เรำสำมำรถกำหนด
(Define) ฐำนข้อมูลโดยสร้ำงตำรำงและตัดสินใจว่ำ Columns ใดในตำรำงจะมีควำมสัม พันธ์อย่ำงไร
กับ Column อื่น ๆ 2) เรำสำมำรถค้นหำ (Query) Column ใด Column หนึ่งหรือจำกต่ำงตำรำง
กันได้โดยเสรี 3) กำรเปลี่ยนแปลงข้อมู ล เพิ่ม เติ ม หรือ ลบ Column จำกต่ำงตำรำงกัน ได้ โดยไม่
ท ำลำยตำรำงเดิ ม เลยเพรำะควำมสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ ำ งตำรำงจะถู ก ก ำหนดด้ วย Mathematic Set
function เช่น Join และ Union ทำให้ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงที่สุดตลอดหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ
2.1.7.5 คุณสมบัตขิ อง Relational
โดยทั่ว ๆ ไป Relation หนึ่ง ๆ จะมีคุณสมบัติต่ำง ๆ ดังนี้
1) ไม่มี Tuples คู่ใด ๆ เลยที่ซ้ำกัน (No duplicate tuples)
2) ลำดับที่ของ Tuples ไม่มีควำมสำคัญ
3) ลำดับที่ของ Attributes ไม่มีควำมสำคัญ
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4) ค่ำของ Attribute จะเป็น ค่ำเดี่ยว ๆ (Atomic) นั่น คือ ค่ำของข้ อมูล ที่
ปรำกฏอยู่ใ นตำรำงจะเป็นค่ำ ๆ เดียว เป็นลิสต์ของค่ำหลำย ๆ ค่ำไม่ได้ ซึ่ง Relation ที่มีคุณสมบัติ
ข้อนี้จะถูกเรียกว่ำเป็น Relation ที่อยู่ในรูปแบบ Normal form
5) ค่ ำ ของข้ อ มู ล ในแต่ ล ะ Attribute จะบรรจุ ค่ ำ ของข้ อมู ล ประเภท
เดียวกัน
2.1.8 วงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle : SDLC)
วงจรกำรพั ฒ นำระบบสำรสนเทศ (System Development Life Cycle) หรื อ
SDLC ประกอบด้วยกระบวนกำร 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำรวำงแผนโครงกำร (Project Planning) กำร
วิเครำะห์ (Analysis) กำรออกแบบ (Design) กำรนำไปใช้ (Implementation) และกำรบำรุงรักษำ
(Maintenance) ซึ่งถูกนำไปใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในกำรพัฒนำระบบ (โอภำส เอี่ยมสิริวงศ์ , 2555:
52) ซึ่งแต่ละกระบวนกำรมีกิจกรรมหลัก ดังนี้
2.1.8.1 กำรวำงแผนโครงกำร (Project Planning)
เป็นขั้นตอนในกำรกำหนดปัญหำ และควำมสำคัญในกำรพัฒนำระบบใหม่
กำรกำหนดเวลำของโครงกำร กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ซึ่งโครงกำรจะผ่ำนไปได้ต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรหรือคณะกรรมกำร จำกนั้นหำกโครงกำรสำมำรถเป็นไปได้จึงทำกำร
จัดตั้งทีมงำนและดำเนินโครงกำร
2.1.8.2 กำรวิเครำะห์ (Analysis)
เป็นขั้นตอนกำรศึกษำกระบวนกำรทำงำนของระบบเก่ำ และรวบรวมควำม
ต้องกำรของระบบใหม่จำกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีเครื่องมือที่ใ ช้ในกำรวิเครำะห์ เช่น แบบจำลอง
กระบวนกำร (Data Flow Diagram : DFD) กำรสร้ ำ งแบบจ ำลองข้ อ มู ล (Entity Relationship
Diagram : ERD) หรือกำรใช้เครื่องมือวิเครำะห์ในกำรเขียนแผนภำพเชิงวัตถุ เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจระหว่ำงผู้ใช้และผู้พัฒนำระบบ
2.1.8.3 กำรออกแบบ (Design)
เมื่ อ วิ เ ครำะห์ ถึ งปั ญ หำ และควำมต้ อ งกำรของระบบใหม่ ซึ่ ง จะได้
แบบจำลองเชิงตรรกะ (Logical Model) ในกระบวนกำรนี้เป็น กำรออกแบบระบบใหม่ โดยนำมำ
พัฒนำเป็ นแบบจำลองเชิ งกำยภำพ (Physical Model) ซึ่งจะเกี่ ยวกับกำรออกแบบสถำปัตยกรรม
ของระบบ (Architecture Design) กำรออกแบบส่ วนติ ด ต่ อผู้ ใช้ (User Interface) กำรออกแบบ
ฐำนข้อมูล (Database Design) กำรสร้ำงต้นแบบ (Prototype) และออกแบบโปรแกรม (Program
Design)
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2.1.8.4 กำรนำไปใช้ (Implementation)
เป็นขั้นตอนที่ทำกำรพัฒนำระบบตำมที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงกำรทดสอบ
ระบบ และกำรติดตั้งระบบ กำรจัดทำเอกสำร กำรฝึกอบรมผู้ใช้งำน
2.1.8.5 กำรบำรุงรักษำ (Maintenance)
ในขั้ น ตอนสุด ท้ ำยเป็ นกำรบ ำรุงรัก ษำหลั งจำกกำรติด ตั้ งใช้ งำนระบบที่
พัฒนำขึ้น โดยเป็นกำรปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ผิดพลำด หรือกำรเพิ่ม เติม คุณสมบัติใหม่เข้ำไปในระบบ
หรือกำรสนับสนุนงำนต่ำง ๆ ของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบที่พัฒนำขึ้น
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2.2 งำนวิเครำะห์ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ชนั ญ ญำ สำรใจค ำ (2560) ได้ ท ำกำรวิ เ ครำะห์ เรื่ อ ง กำรวิ เ ครำะห์ เปรี ย บเที ย บ
ประสิ ทธิ ภ ำพระบบกำรบริ หำรจัด กำรยุ ท ธศำสตร์ ส่ วนงำนงบประมำณ โดยมีวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ
เชื่ อมโยงข้อมูล งบประมำณจำกระบบสำรสนเทศเพื่ อกำรบริห ำร (MIS) กั บระบบบริห ำรจั ด กำร
ยุทธศำสตร์ (STM) ในส่วนข้อมูลตัวชี้วัดของคณะ/สำนัก ในด้ำนกำรจัดสรร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ
และวิเครำะห์เปรียบเทียบประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ระหว่ำงระบบเก่ำและระบบ
ใหม่ เมื่อศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทียบพบว่ำ กำรนำระบบใหม่มำใช้ ทำให้ลดระยะเวลำในกระบวนกำร
ลง โดยระบบเก่ำใช้ระยะเวลำดำเนินงำนตลอดกระบวนกำรประมำณ 51 วัน ในขณะที่ระบบใหม่จะ
ใช้ร ะยะเวลำในกำรด ำเนิ น งำนตลอดกระบวนกำรประมำณ 32 – 46 วั น ซึ่งหำกเป็ น กำรจั ด ท ำ
โครงสร้ำงตัวชี้วัดในระบบตอนเริ่มต้นระบบจะทำให้ระยะเวลำรวมประมำณ 46 วัน และในครั้งต่อไป
จะใช้เวลำเพียง 32 วัน
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บทที่ 3
หลักเกณฑ์และวิธีกำรวิเครำะห์
ในกำรวิเครำะห์เรื่อง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค ผู้วิเครำะห์ดำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศตำมทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำ
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ดังต่อไปนี้
3.1 ศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำกำรใช้สำรสนเทศของระบบงำนเดิม
ผู้วิเครำะห์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร ประกำศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียก
เก็บค่ำสำธำรณูปโภค อัตรำกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ ค่ำ น้ำประปำ อัตรำค่ำประกันมิเตอร์ ขั้นตอนกำร
จัดสรรบุคลำกรเข้ำพักอำศัยในที่พักสวัสดิกำร กำรแจ้งเข้ำ -ออกของผู้ประกอบกำร ร้ำนค้ำ และรอบ
ระยะเวลำกำรจดมำตรของผู้จด และกำรบันทึกข้อมูลเพื่อคำนวณยอดเรียกเก็บ ค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำ
และค่ำขยะ ซึ่งสำมำรถนำผลมำวิเครำะห์และสรุปได้ดังตำรำง
หน่วยงำนส่ง

ข้อมูลรับ – ส่ง

กองทรัพยำกรบุคคล

1)

กองคลัง

1)

ศูนย์บริหำรจัดกำร
ทรัพย์สิน

1)

คณะแพทยศำสตร์

1)

รูปแบบ วิธีกำร
รับ-ส่งข้อมูล
ข้อมูลกำรเข้ำพัก- บันทึกข้อควำม
ย้ำยออกจำกที่พัก
สวัสดิกำรกลุ่ม ก.
รำยกำรรับชำระ ไฟล์เอกสำร
ค่ำสำธำรณูปโภค
ผู้ประกอบกำร
ข้อมูลกำรเข้ำบันทึกข้อควำม
ออก ของ
ผู้ประกอบกำร
ข้อมูลกำรเข้ำพัก- บันทึกข้อควำม
ย้ำยออกจำกที่พัก
สวัสดิกำรกลุ่ม ข.

หน่วยงำนรับ
กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ
กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ
กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ
กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ
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กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ

กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ

กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ

กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ

1) รำยงำนข้อมูลที่
กำรใช้ไฟฟ้ำ
น้ำประปำ ที่พัก
สวัสดิกำร กลุ่ม ก.
ที่ไม่เคลื่อนไหว
ติดต่อกัน
1) ข้อมูลค่ำ
สำธำรณูปโภคของ
ผู้ประกอบกำร
ประจำเดือน
2) ข้อมูลค่ำ
สำธำรณูปโภคของ
บุคลำกรที่มีที่พัก
สวัสดิกำร
ประจำเดือน
1) ใบแจ้งยอดค่ำ
สำธำรณูปโภคของ
ผู้ประกอบกำร
รำยเดือน
1) รำยงำนข้อมูลที่
กำรใช้ไฟฟ้ำ
น้ำประปำ ที่พัก
สวัสดิกำร กลุ่ม ข.
ที่ไม่เคลื่อนไหว
ติดต่อกัน

1) บันทึกข้อควำม
และแบบรำยงำน

กองทรัพยำกรบุคคล

1) ข้อมูลที่ป้อนเข้ำใน
ระบบสำรสนเทศ

กองคลัง

2) ไฟล์ข้อมูลส่งหัก
เงินเดือนบุคลำกร
ในรูปแบบไฟล์
Excel
1) บันทึกข้อควำม
และใบแจ้งยอดค่ำ
สำธำรณูปโภค

ศูนย์บริหำรจัดกำร
ทรัพย์สิน

1) บันทึกข้อควำม
และแบบรำยงำน

คณะแพทยศำสตร์

ตำรำงที่ 3.1 ขัน้ ตอนกำรปฏิบตั งิ ำนในระบบเดิม
จำกตำรำงพบว่ำกองจัด กำรสำธำรณู ปโภคฯ เป็ นหน่วยงำนที่รับข้ อมูลพื้นฐำนคื อ ข้อมู ล
กำรเข้ำ -ออกที่พั กสวัสดิ กำรกลุ่ม ก. กลุ่ม ข. และผู้ป ระกอบกำร จำกกองทรั พยำกรบุ คคล คณะ
แพทยศำสตร์ และศู นย์บ ริหำรจั ดกำรทรัพย์ สิน ตำมลำดั บ โดยใช้เอกสำรบัน ทึกข้ อควำมเพื่ อแจ้ ง

32

รำยชื่อ ส่งผ่ำนทำงศูนย์รับ -ส่งหนังสื อ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มำยั งกองจัดกำรสำธำรณูป โภคฯ และ
ผู้ป ฏิ บั ติ งำนของกองจั ด กำรสำธำรณู ป โภคฯ จึ งป้ อนข้ อมู ล เข้ ำสู่ ร ะบบ โดยในกระบวนกำรนี้ ผู้
วิเครำะห์ได้ปรับปรุงระบบ โดยกำรกำหนดสิทธิในกำรใช้งำนระบบเพิ่มเติมให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน จำกกอง
ทรัพยำกรบุคคล คณะแพทยศำสตร์ และศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถเพิ่ม รำยชื่อ เข้ำ
หรือออกจำกระบบได้ โดยไม่ ต้ องส่ งเอกสำรมำยั งกองจั ด กำรสำธำรณู ป โภคฯ ท ำให้ ส ำมำรถลด
ระยะเวลำในเส้นทำงเดิ นของเอกสำร และช่วยป้องกันควำมผิดพลำดจำกเอกสำรไม่ ถึงผู้ป ฏิบัติงำน
โดยผู้ ปฏิบัติ งำนของแต่ละหน่วยงำนสำมำรถดำเนินกำรได้ในเฉพำะข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับหน่ วยงำน
ตนเองเท่ำนั้น
ภำยหลังจำกหน่วยงำนต่ำงๆ บันทึกข้อมูลพื้นฐำนกำรย้ำยเข้ำ – ย้ำยออกเข้ำสู่ระบบในแต่
ละเดือน กระบวนกำรต่อไปคือกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ ทำกำรบันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ
และค่ำขยะลงในระบบเพื่อประมวลผลเป็นยอดกำรเรียกเก็บในแต่ละเดือน ทั้งในส่วนบุคลำกรที่มีที่
พั กสวั ส ดิ กำร และส่ วนผู้ ป ระกอบกำรที่ เข้ ำมำดำเนิ น กิ จกำรภำยในมหำวิ ท ยำลั ยขอนแก่ น โดย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถแสดงรำยงำนจำกระบบสำรสนเทศที่มีกำรปรับปรุงได้ทันที
3.2 สร้ำงแบบจำลองกระบวนกำร (Process Modeling)
กำรดำเนินกำรขั้นตอนนี้คือ กำรสร้ำงแบบจำลองกระบวนกำรทำงำนของระบบในรูปแบบ
ของแผนภำพที่ เรียกว่ำแผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) โดยกำหนดแผนภำพกระแส
ข้ อมู ล ในระดั บ ต่ ำ ง ๆ ตั้ งแต่ ร ะดั บ 0 คื อแผนผั งบริบ ท ซึ่ งแสดงให้ เห็ น ถึ งกลุ่ ม ผู้ ใช้ งำนหรื อสิ่ งที่
เกี่ยวข้องกับระบบ (Boundary) กระบวนกำรทำงำนของระบบ (Process) กระแสข้อมูล (Flow) และ
แหล่งเก็ บ ข้อมู ล (Data Store) ในส่ วนของแผนภำพกระแสข้อมู ลระดั บที่ 2 – 3 จะแสดงให้ เห็ น
รำยละเอียดกำรทำงำนทั้งหมดของระบบ
3.3 สร้ำงแผนภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนติตี้ (ER-Diagram)
ขั้นตอนต่อไปคือกำรสร้ำงแผนภำพควำมสัม พันธ์ระหว่ำงเอนติตี้ (ER-Diagram) ซี่งภำยใน
แผนภำพจะแสดงให้ เห็ น ถึ งเอนติ ตี้ (Entity) หมำยถึ งข้ อมู ล ที่ เกี่ ย วข้ องกั บ บุ ค คล สถำนที่ หรื อ
เหตุกำรณ์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบควำมสัม พันธ์ (Relation) หมำยถึง ควำมสัม พันธ์ระหว่ำงเอน
ติ ตี้ ซึ่งสำมำรถก ำหนดควำมสั ม พั น ธ์ ไ ด้ ห ลำยแบบ แล้ วแต่ ค วำมเกี่ ย วข้ อ งกั น และแอตทริ บิ ว
(Attribute) หมำยถึง คุณสมบัติของเอนติตี้ แผนภำพควำมสัม พันธ์ระหว่ำงเอนติตี้นี้ทำให้ม องเห็นถึง
ภำพรวมของระบบที่ทุกสิ่งมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของบุคคล สถำนที่ และเหตุ กำรณ์ต่ำง ๆ
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3.4 สร้ำงพจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ขั้นตอนต่อไปคือกำรนำข้อมูลที่ได้จำกแผนภำพควำมสัม พันธ์ไปใช้ในกำรสร้ำงพจนำนุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary) ซึ่งพจนำนุกรมข้อมูลนี้จะเป็นกำรกำหนดคุณสมบัติของแต่ละเอนติตี้ซึ่งมี
หน่วยข้อมูลย่อย ๆ ที่ไม่สำมำรถแตกย่อยออกไปได้อีก ผู้วิเครำะห์ได้ทำกำรกำหนดคุณสมบัติของแต่
ละเอนติตี้รวมถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่เกิดข้อมูล ผู้ใช้ระบบ สิทธิในกำรใช้งำนแฟ้ม ข้อมูล ซึ่ง
ข้อมู ลในแต่ ละเอนติ ตี้ที่ แปลงเป็ นตำรำงจะน ำไปใช้ ในกำรอ้ ำงอิงกำรออกแบบฐำนข้ อมูล ในระดั บ
กำยภำพต่อไป
3.5 กำรออกแบบฐำนข้อมูล (Database Design)
ขั้น ตอนนี้ เป็ น กำรน ำผลกำรสร้ ำงพจนำนุ ก รมข้ อมู ล ซึ่งประกอบด้ วยตำรำง มำท ำกำร
ออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูลในรูป แบบตำรำงสำหรับ กำรเก็บ ข้อมูลในฐำนข้อมูล Microsoft SQL
Server ซึ่งเป็นฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์
3.6 กำรเขียนโปรแกรม (Coding)
หลั งจำกออกแบบฐำนข้ อมู ล เสร็จ เรี ย บร้อยแล้ วขั้ น ตอนต่ อไปเป็ น กำรเขี ย นโปรแกรม
ควบคุมกำรทำงำนของระบบ ซึ่งเป็นกำรทำงำนพร้อมกับกำรออกแบบหน้ำจอต่ำง ๆ ในแต่ละฟังก์ชัน
กำรทำงำน โดยใช้ภำษำ C# ในกำรติดต่อกับฐำนข้อมูลและกำรประมวลผล และใช้ Crystal Report
ในกำรกำหนดกำรแสดงผลทำงหน้ำจอและกำรพิม พ์ออกทำงเครื่องพิมพ์ สำหรับโปรแกรมที่ทำงำนบน
ระบบปฏิบัติกำร Windows และใช้โปรแกรม Android Studio สำหรับสร้ำงระบบบันทึกข้อมูลผ่ำน
ทำง Smart Phone ที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร Android
3.7 ทดสอบเพื่อหำข้อผิดพลำด (Coding)
หลังจำกกำรเขียนโปรแกรมเสร็จ เรีย บร้อยขั้ นตอนต่อไปเป็ นกำรทดสอบกำรท ำงำนของ
ฟังก์ชันต่ำง ๆ เพื่อหำข้อผิดพลำดและทำกำรแก้ไขข้อมูลผิดพลำดนั้น โดยขั้นตอนแรกผู้วิเครำะห์ทำ
กำรทดสอบด้วยตัวเอง แล้วจึงให้ผู้ใช้งำนทำกำรทดสอบผ่ำนกำรใช้งำนจริง โดยกำรบันทึกข้อมูลใน
ระบบฐำนข้ อมู ลสำรอง เมื่อทดสอบและแก้ไขข้อผิ ดพลำดเรียบร้อยแล้วจึงเริ่ม กำรใช้งำนในระบบ
ฐำนข้อมูลหลัก
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บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์
4.1 แนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
ผู้วิเครำะห์ได้วำงแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค โดยใช้ Data
Flow Diagram เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทำงกำรไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบงำน ดังรูป
Context Diagram
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค

กองจัดการฯ

- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียกเก็บ
- ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ผู้พักอาศัย/
ผู้ประกอบการ/คณะหน่ว ยงาน

- รายการรับชาระค่าไฟฟ้า
ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ

กองคลัง

- รายงานสถิติปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประปา
ผู้พักอาศัย/ผู้ประกอบการ/คณะหน่ว ยงาน
- รายงานการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ประปา
ผู้พักอาศัย/ผู้ประกอบการ/คณะหน่ว ยงาน
- ใบจดมิเตอร์ประจาเดือน
- รายงานตรวจสอบยอดเรียกเก็บ
ประจาเดือน

- รายงานยอดชาระค่าไฟฟ้า
ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ
- รายงานยอดค้างชาระ ค่าไฟฟ้า
ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ
- ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ
- ข้อมูลค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ เพื่อ
ส่งหักเงินเดือนบุคลากร

0

ระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการค่าสาธารณูปโภค

- รายงานการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า
ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ
- รายงานยอดค้างชาระค่า ไฟฟ้า
ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ
- ใบแจ้งยอด ค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ
ประจาเดือน
- ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ
- ข้อมูลการย้ายเข้า -ออก
ผู้ประกอบการ
- ข้อมูลการตรวจสอบหนี้ส ิน
ผู้ประกอบการ

ศูน ย์บริหาร
จัดการทรัพย์สิน

- ข้อมูลพื้นฐาน
ผู้พักอาศัย กลุ่ม ข.
- ข้อมูลการ
ย้ายเข้า-ออก
ผู้พักอาศัย กลุ่ม ข.

- รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ประปา ไม่เ คลื่อนไหวติด ต่อกัน
- รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ประปา ประจาเดือน

- รายงานข้อมูลการใช้
ไฟฟ้าประปา ไม่
เคลื่อนไหวติดต่อ กัน
- ข้อมูลพื้นฐานบุคลากร
- รายงานข้อมูล - ข้อมูลการย้ายเข้า -ออก
การใช้ไฟฟ้า
บุคลากร กลุ่ม ก.
ประปา
ประจาเดือน

คณะแพทยศาสตร์

กองทรัพยากรบุคคล

รูปที่ 4.1 Context Diagram ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
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Data Flow Diagram Level 1
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค
- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียกเก็บ

กองจัดการฯ

คณะแพทยศาสตร์
กองทรัพยากรบุค คล
ศูนย์บริหาร
จัดการทรัพย์สิน

- ข้อมูลพื้นฐานผู้พักอาศัยกลุ่ม ข.
- ข้อมูลการย้ายเข้า -ออก ผู้พัก อาศัย
กลุ่ม ข.
- ข้อมูลพื้นฐานผู้พักอาศัยกลุ่ม ก.
- ข้อมูลการย้ายเข้า -ออก
ผู้พักอาศัยกลุ่ม ก.
- ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ
- ข้อมูลการย้ายเข้า -ออก ผู้ป ระกอบการ
- ข้อมูลการตรวจสอบหนี้สิน ผู้ป ระกอบการ
- ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ผู้พัก อาศัย /
ผู้ป ระกอบการ/คณะหน่วยงาน

กองจัดการฯ

- รายงานการตรวจสอบข้อมูล
- เงื่อนไขข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ

ศูนย์บริหาร
จัดการทรัพย์สิน

- เงื่อนไขกลุ่มผู้ป ระกอบการที่ต ้องการ
พิมพ์ใบแจ้งยอด
- ใบแจ้งยอดชาระเงิน ผู้ประกอบการ

- ข้อมูลการรับชาระ

กองคลัง
- ข้อมูลค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ เพื่อ
ส่งหักเงิน เดือนบุค ลากร

- ข้อมูลบุค ลากรแจ้งขอลาออก

กองทรัพยากรบุค คล
- ใบแจ้งยอดชาระ กรณีบ ุคลากรมี
ที่พักอาศัย

1
บันทึก ข้อมูลพื้นฐาน

2

- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การเรียกเก็บ

- รายงานการเรียกเก็บ ค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ
- รายงานยอดค้างชาระค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ ผู้ป ระกอบการ

ข้อมูลบุคลากร-ผู้ประกอบการ

- ข้อมูลหน่วยการใช้ไ ฟฟ้า ประปา
จานวนเงิน เรียกเก็บ

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ขยะ

บันทึก ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า
ประปา ขยะ

3

- ข้อมูลหน่วยการใช้ไ ฟฟ้า ประปา
จานวนเงิน เรียกเก็บ ผิดปกติ

ตรวจสอบความถูกต้อ งของ
ข้อมูล

4

- ข้อมูลหน่วยการใช้ไ ฟฟ้า ประปา
จานวนเงิน เรียกเก็บ ผู้ป ระกอบการ

พิม พ์ใบแจ้งยอด
ผู้ประกอบการ

5
รับชาระเงินค่าสาธารณูปโภค

6
ตรวจสอบหนี้สิน บุค ลากร,
ผู้ประกอบการ

- ข้อมูลค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ เพื่อ
ส่งหักเงิน เดือนบุค ลากร
- ข้อมูลการเรียกเก็บ ค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ ผู้ป ระกอบการ
- ข้อมูลการรับชาระ

7
ออกรายงาน

ข้อมูลการรับชาระ

- ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ขยะ

- ข้อมูลบุค ลากร
- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การเรียกเก็บ , ข้อมูล
การพักอาศัย
- ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ การเรียกเก็บ

- รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าประปา ไม่เคลื่อ นไหวติดต่อกัน
- รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ประจาเดือ น
- รายงานยอดชาระค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ ผู้ป ระกอบการ
- รายงานยอดค้างค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ ผู้ป ระกอบการ
- รายงานสถิต,ิ
การใช้ไฟฟ้า ประปา ขยะ
ผู้พักอาศัยที่พัก สวัสดิก าร, ผู้ป ระกอบการ และใบจดมิเตอร์ป ระจาเดือน

ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อมูลพื้นฐานผู้พักอาศัยกลุ่ม ก, ข
- ข้อมูลการย้ายเข้า -ออก ผู้พัก อาศัยกลุ่ม
ก, ข
- ข้อมูลพื้นฐานผู้ประกอบการ
- ข้อมูลการย้ายเข้า -ออก ผู้ป ระกอบการ
- ข้อมูลการตรวจสอบหนี้สิน ผู้ป ระกอบการ

- ข้อมูลบุค ลากร

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลบุคลากร-ผู้ประกอบการ

- ข้อมูลการชาระเงิน

ข้อมูลการรับชาระ
- ข้อมูล สถิติ การใช้ไฟฟ้า ประปา ขยะ

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ขยะ

- รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าประปา ไม่เคลื่อ นไหวติดต่อกัน
- รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ประจาเดือ น

รูปที่ 4.2 Data Flow Diagram Level 1 ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
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จำกรู ป ที่ 4.1 แสดงภำพรวมในกระบวนกำรจั ด กำรค่ ำ สำธำรณู ป โภค ซึ่ งมี External
Entities หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระบบประกอบด้วย 5 หน่วยงำน และแสดงทิศทำงกำรไหลของ
ข้อมูลระหว่ำงระบบกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
จำกรูปที่ 4.2 แสดงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภคที่ผ่ำนกำรปรับปรุง โดยกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้งำนข้อมูลร่วมกันได้ และได้กำหนดบทบำท
หน้ำ ที่ ที่เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ หน่ วยงำนนั้ น ๆ เป็ นผู้ ดำเนิน กำรน ำข้อมูลเข้ ำสู่ระบบ และสำมำรถ
รำยงำนผลได้โดยผ่ำนระบบสำรสนเทศ ดังนี้
1) ด้ำนกำรนำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ
กองจัดกำรสำธำรณู ป โภคฯ เป็น ผู้ดำเนิน กำรบั นทึก ข้อมู ลที่เกี่ยวข้องกับ มำตรวั ด
ข้อมูลสถิติปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ และค่ำขยะ ประจำเดือน
กองทรัพยำกรบุคคล เป็นผู้ดำเนินกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำ -ออก ของ
บุคลำกรที่มีที่พักอำศัยสวัสดิกำร กลุ่ม ก. และดำเนินกำรตรวจสอบหนี้สินบุคลำกร ในกรณีที่บุคลำกร
ประสงค์ลำออก โดยระบบสำมำรถคำนวณกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำและขยะ ล่วงหน้ำและ
พิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเพื่อให้บุคลำกรนำไปชำระเงินได้ที่กองคลัง หรือธนำคำรพำณิชย์ทุกธนำคำร
คณะแพทยศำสตร์ เป็น ผู้ดำเนิ นกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ ำ -ออก ของ
บุคลำกรที่มีที่พักอำศัยสวัสดิกำร กลุ่ม ข.
ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน เป็นผู้ดำเนินกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำ ออก ของผู้ประกอบกิจกำรภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น และสำมำรถพิม พ์ใบแจ้งยอดชำระเงินได้
จำกระบบ ในส่วนของผู้ประกอบกำรที่ทำงศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน เป็นผู้รับ ผิดชอบ จำกระบบ
เดิม ที่กองจัดกำรสำธำรณู ปโภคฯ เป็นผู้ดำเนินกำรพิม พ์และทำบันทึกข้อควำมนำส่งให้กับทำงศูน ย์
บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
กองคลัง เป็นผู้ดำเนินกำรบั นทึกข้อมู ลรับชำระเงินตำมใบแจ้งยอด ทั้ งจำกกำรรับ
ชำระผ่ำนทำงธนำคำรพำณิชย์ทุกธนำคำร และผ่ำนทำงกองคลัง
2) ด้ำนกำรรำยงำนผลจำกระบบ
กองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ
 แสดงรำยงำนสถิติ กำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำ ขยะ ของผู้พักอำศัย
สวัสดิกำรทั้งกลุ่ม ก. กลุ่ม ข. และผู้ประกอบกำร
 พิมพ์ใบจดมำตรวัดประจำเดือน ให้กับผู้จด
 แสดงรำยงำนกำรรับชำระ และรำยกำรค้ำงชำระของผู้ประกอบกำร
กองทรัพยำกรบุคคล
 แสดงรำยงำนข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ประจำเดือนของที่พัก
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สวัสดิกำรกลุ่ม ก.
 แสดงรำยงำนข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ของที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ก. ที่
ไม่พบควำมเคลื่อนไหว เพื่อดำเนินกำรเรียกคืนที่พักอำศัย
 แสดงรำยงำนรำยชื่อผู้พักอำศัย ของที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ก.
คณะแพทยศำสตร์
 แสดงรำยงำนข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ประจำเดือนของที่พัก
สวัสดิกำรกลุ่ม ข.
 แสดงรำยงำนข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ของที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ข. ที่
ไม่พบควำมเคลื่อนไหว เพื่อดำเนินกำรเรียกคืนที่พักอำศัย
 แสดงรำยงำนรำยชื่อผู้พักอำศัย ของที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ข.
ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
 แสดงรำยงำนกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำ ขยะ ส่วนผู้ประกอบกำร
 แสดงรำยงำนยอดค้ำงชำระค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำ ขยะ ส่วนผู้ประกอบกำร
กองคลัง
 แสดงรำยงำนกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำ ขยะ ส่วนผู้ประกอบกำร
 แสดงรำยงำนยอดค้ำงชำระค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำ ขยะ ส่วนผู้ประกอบกำร
 แสดงรำยงำนยอดชำระค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำ ขยะ ส่วนผู้ประกอบกำร
 แสดงรำยงำนสถิติ กำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำ ขยะ ของผู้พักอำศัย
สวัสดิกำรทั้งกลุ่ม ก. กลุ่ม ข. และผู้ประกอบกำร
4.2 กำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค
จำกแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภคข้ำงต้น ผู้วิเครำะห์ได้นำมำ
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ เพื่อให้สำมำรถทำงำนได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ดังนี้
4.2.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงของระบบฐำนข้อมูล เพื่อให้สำมำรถจำแนกข้อมูล รำยชื่อบุคลำกร
ผู้ประกอบกำร ตำมหน่ วยงำนที่รับ ผิดชอบข้อมู ลนั้น ๆ สำมำรถด ำเนิ นกำรกั บ ข้อมู ลตำมสิ ทธิกำร
เข้ำถึ งข้ อมูลได้ และจำแนกมำตรวัดตำมหน้ำที่ ที่ กำหนดให้แก่ผู้ จดมำตร เพื่อพิ ม พ์ใบจดมำตรวั ด
ประจำเดือน
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รูปที่ 4.3 แสดงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงตำรำง Meter
จำกรูปที่ 4.3 ผู้วิเครำะห์ ปรับ ปรุงโครงสร้ำงตำรำง Meter โดยเพิ่ม ฟิล ด์ pers_id
เพื่อใช้สำหรับ กำหนดและจำแนกหน้ำที่ของผู้จดมำตรในแต่ละรำยกำร และเพิ่มฟิลด์ flag เพื่อกำหนด
สถำนะของประเภทมำตรวัด สำหรับใช้ในกำรส่งหั กเงินเดือนบุคลำกร หรือเป็ นข้อมูลสำหรับพิม พ์
ออกเป็นใบแจ้งยอดชำระ
4.2.2 ปรับ ปรุงโครงสร้ำงของระบบฐำนข้ อมูล เพื่อจ ำแนกข้อมูล มำตรวัดที่ พักสวัสดิก ำร
กลุ่ ม ก. หรือกลุ่ม ข. สำหรั บก ำหนดสิท ธิในกำรเข้ำ ถึงข้ อมู ลของกองทรัพ ยำกรบุ ค คล และคณะ
แพทยศำสตร์ ดังรูป

รูปที่ 4.4 แสดงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงตำรำง Meter_Group
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จำกรูปที่ 4.4 ปรับปรุงโครงสร้ำงตำรำง Meter_Group โดยเพิ่ม ฟิ ลด์ group_AB เพื่ อใช้
สำหรับกำหนดกลุ่มมำตรวัดเพื่อจำแนกข้อมูลมำตรวัดที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ก. หรือกลุ่ม ข.
4.2.3 ปรับปรุงโครงสร้ำงของระบบฐำนข้อมูลเพื่ อกำหนดสิทธิในกำรเข้ำใช้งำนระบบ

รูปที่ 4.5 แสดงกำรเพิ่มตำรำง Department

รูปที่ 4.6 แสดงกำรเพิ่มตำรำง personnel
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จำกรูป ที่ 4.5 และ 4.6 ผู้ วิเครำะห์ เพิ่ ม ตำรำง Department และ personnel เพื่ อใช้
กำหนดข้อมูลหน่วยงำนที่สำมำรถใช้งำนระบบ และกำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำนระบบ ให้กับบุคลำกร
ในหน่ วยงำนนั้ น ๆ โดยใช้ ก ำรตรวจสอบสิ ท ธิ์ ใ นกำรเข้ ำ สู่ ร ะบบ ผ่ ำ น SSO (single sign on)
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เมื่อผู้ใช้งำน log in เพื่อเข้ำสู่ระบบ ระบบจะดำเนินกำรจำแนกข้อมูลตำมสิทธิ
ที่ผู้ใช้สำมำรถดำเนินกำรได้ ดังรูป

รูปที่ 4.7 แสดงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลกลุ่มที่พกั อำศัย สำหรับผู้ใช้งำนจำกกองทรัพยำกรบุคคล

รูปที่ 4.8 แสดงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลกลุ่มที่พกั อำศัย สำหรับผู้ใช้งำนจำกคณะแพทยศำสตร์

41

รูปที่ 4.9 แสดงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบกำร
สำหรับผู้ใช้งำนจำกศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สนิ
จำกรูปที่ 4.7, 4.8 และ 4.9 แสดงให้เห็นว่ำระบบสำมำรถจำแนกสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
ของกลุ่ม ผู้ใช้งำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกับข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน
ของตนเองเท่ ำนั้ น ซึ่ งเป็ น ผลจำกกำรปรั บ ปรุงโครงสร้ำ งข้ อมู ล และกำรเชื่ อมโยงข้ อมู ลในระบบ
ฐำนข้อมูล
1) ผู้ใ ช้งำนจำกกองทรัพยำกรบุคคล สำมำรถดำเนินกำรจัดกำรข้อมูลผู้พักอำศัยในกลุ่ม ที่
พักอำศัย ดังนี้
 แฟลตแก่นคูณ
 แฟลตมิตรภำพ
 แฟลตเขียวขจี
 แฟลตร่มรื่น
 แฟลตจำมจุรี
 หมู่บ้ำนมอดินแดงกลำง
 แฟลตชัยพฤกษ์
 หมู่บ้ำนมอดินแดงใต้
 แฟลตแดง
 หมู่บ้ำนมอดินแดงเหนือ
 แฟลตทำนตะวัน
 หมู่บ้ำนป่ำดู่
 แฟลตนพเก้ำ
 หมู่บ้ำนสีฐำนเหนือสีฐำนใต้
 แฟลตป่ำดู่ 10
 หมู่บ้ำนหนองแวง
 แฟลตป่ำดู่ 11
 หมู่บ้ำนหนองหัวช้ำง
 แฟลตป่ำดู่ 12
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2) ผู้ใ ช้งำนจำกคณะแพทยศำสตร์ สำมำรถดำเนินกำรจัดกำรข้อมูลผู้พักอำศัยในกลุ่มที่พัก
อำศัย ดังนี้
 แฟลตแพทย์ 01
 แฟลตแพทย์ 15
 แฟลตแพทย์ 02
 แฟลตแพทย์ 16
 แฟลตแพทย์ 03
 แฟลตแพทย์ 17
 แฟลตแพทย์ 04
 แฟลตแพทย์ 18
 แฟลตแพทย์ 05
 แฟลตแพทย์ 19
 แฟลตแพทย์ 06
 แฟลตแพทย์ 20
 แฟลตแพทย์ 07
 หมู่บ้ำนศูนย์แพทย์ 1
 แฟลตแพทย์ 08
 หมู่บ้ำนศูนย์แพทย์ 2
 แฟลตแพทย์ 09
 หมู่บ้ำนศูนย์แพทย์ 3
 แฟลตแพทย์ 10
 หมู่บ้ำนศูนย์แพทย์ 4
 แฟลตแพทย์ 11
 หมู่บ้ำนศูนย์แพทย์ 5
 แฟลตแพทย์ 12
 หมู่บ้ำนศูนย์แพทย์ 6
 แฟลตแพทย์ 13
 หมู่บ้ำนศูนย์แพทย์ 7
 แฟลตแพทย์ 14
 บ้ำนพักทันตะ
3) ผู้ ใ ช้ ง ำนจำก ศู น ย์ บ ริ ห ำรจั ด กำรทรั พ ย์ สิ น สำมำรถด ำเนิ น กำรจั ด กำรข้ อ มู ล
ผู้ประกอบกำร ดังนี้
 แฟลตหนองแวง
 ธนำคำรต่ำง ๆ
 ศูนยอำหำรและบริกำร 1  บริษัท ผู้ประกอบกำร
 ศูนยอำหำรและบริกำร 2  บริษัทสื่อสำร โทรคมนำคม
 ศูนยอำหำรและบริกำร 3  ผู้รับจ้ำงงำนก่อสร้ำง
 ศูนยอำหำรและบริกำร 4  โรงอำหำรชั่วครำว(โรงอำหำรชำย)
 สถำนีบริกำรน้ำมัน
 เหมำจ่ำยโครงกำรจุดผ่อนปรน
 ร้ำนอำหำรสำนักงำน
 บริษัท ซี.พี.ออล์ล จำกัด(มหำชน)
อธิกำรบดี
 ร้ำนอำหำรแฟลตป่ำดู่
 ตลำดมอดินแดง
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4.3 ลดปัญหำและระยะเวลำที่เกิดจำกกำรปฏิบตั งิ ำนในรูปแบบเดิม
จำกผลกำรศึ ก ษำพบว่ำ ปั ญ หำที่ เกิ ด ขึ้ น ในกระบวนงำนจั ด กำรค่ ำสำธำรณู ป โภค เกิ ด
เนื่องจำกกำรไม่มีกำรประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะข้อมูลพื้นฐำนที่ต้องใช้
งำนร่วมกัน ยังไม่มีกำรวำงระบบเพื่อให้แต่ ละหน่วยงำนสำมำรถนำมำใช้ได้ และกำรรับส่งข้อมูลผ่ำน
เส้นทำงกำรรับ -ส่งหนังสือมีควำมผิดพลำด สูญหำย เอกสำรไม่ถึงผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้วิเครำะห์
ได้ดำเนินกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ เพื่อลดและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว

รูปที่ 4.10 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งกำรจัดสรรผู้เข้ำพักอำศัย ทีพ่ กั สวัสดิกำรกลุม่ ก.

รูปที่ 4.11 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งกำรจัดสรรผู้เข้ำพักอำศัย ทีพ่ กั โควต้ำคณะ
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รูปที่ 4.12 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งกำรจัดสรรผู้เข้ำพักอำศัย ทีพ่ กั สวัสดิกำรกลุม่ ข.
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รูปที่ 4.13 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งรำยชือ่ ผูป้ ระกอบกำร จำกคณะ

รูปที่ 4.14 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งยกเลิกรำยชือ่ ผู้ประกอบกำร
ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
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จำกรูป ที่ 4.10 – 4.14 แสดงตั วอย่ำงบัน ทึกข้อควำมจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง กับระบบ
จัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค ที่ส่งมำยังกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ เพื่อบันทึก ปรับปรุง รำยชื่อผู้พักอำศัย
หรือรำยชื่ อผู้ป ระกอบกำร ในระบบสำรสนเทศที่ ใช้งำนอยู่ในปัจ จุบัน ซึ่งจำกกำรวิเครำะห์เห็ นว่ ำ
ข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งมำยังกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ นั้น เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละ
หน่วยงำนนั้น โดยตรง กองจัด กำรสำธำรณูป โภคฯ เพี ยงต้องใช้ข้ อมูลรำยชื่อผู้พั กอำศัย หรือรำยชื่ อ
ผู้ประกอบกำร เพื่อประกอบกับปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ และขยะ ในกำรแจ้งยอดเรียกเก็บค่ำ
สำธำรณูปโภค
ผู้วิเครำะห์จึงได้ปรับปรุงระบบสำรสนเทศที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน ให้แต่ละหน่วยงำนสำมำรถ
บันทึก ปรับปรุง รำยชื่อผู้พักอำศัย หรือรำยชื่อผู้ประกอบกำร ในส่วนที่หน่วยงำนนั้น ๆ รับผิดชอบได้
โดยตรง ซึ่งกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ สำมำรถนำรำยชื่อดังกล่ำวมำเพื่อใช้ประกอบกับข้อมูลกำร
เรียกเก็บ ค่ำสำธำรณู ปโภคได้จำกระบบ ทำให้ส ำมำรถลดขั้ นตอน และระยะเวลำกำรเดินทำงของ
เอกสำรจำกหน่วยงำน และสำมำรถลดควำมผิดพลำดเนื่องจำกเอกสำรไม่ถึงผู้ปฏิบัติงำน

รูปที่ 4.15 ฟอร์มกำรจัดกำรข้อมูลผูพ้ ักอำศัย ทีพ่ กั สวัสดิกำรกลุม่ ก. กองทรัพยำกรบุคคล
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รูปที่ 4.16 ฟอร์มกำรจัดกำรข้อมูลผูพ้ ักอำศัย ทีพ่ กั สวัสดิกำรกลุม่ ข. คณะแพทยศำสตร์

รูปที่ 4.17 ฟอร์มกำรจัดกำรข้อมูลผู้ประกอบกำร ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน
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จำกรูป ที่ 4.15, 4.16 และ 4.17 แสดงแบบฟอร์ม สำหรับ จัด กำรข้อมูล ผู้พั ก อำศั ยที่ พั ก
สวัสดิกำร กลุ่ม ก. และกลุ่ม ข. ตำมลำดับ ซึ่งระบบได้จำแนกข้อมูลผู้พักอำศัยที่ กองทรัพยำกรบุคคล
และคณะแพทยศำสตร์ ตำมกลุ่ม ที่พักอำศัยที่หน่วยงำนนั้น ๆ รับผิดชอบ และจำกรูปที่ 4.17 แสดง
แบบฟอร์ ม ส ำหรั บ จั ด กำรข้ อมู ล ผู้ ป ระกอบกำร ซึ่ งใช้ ส ำหรั บ ศู น ย์ บ ริ ห ำรจั ด กำรทรัพ ย์ สิ น เป็ น
ผู้ดำเนินกำร
นอกจำกนี้ผู้วิเครำะห์ได้วิเครำะห์ในกระบวนกำรตรวจสอบหนี้สิน ของบุคลำกรที่ประสงค์
ขอลำออกซึ่งในกระบวนกำรนั้นจำเป็นต้องผ่ำนกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ เพื่อตรวจสอบกำรเข้ำพัก
อำศัยในที่ พักสวัส ดิกำรทั้ งกลุ่ม ก. และกลุ่ม ข. หำกมีกำรเข้ำพัก อำศัยต้องด ำเนิ นกำร คำนวณค่ ำ
สำธำรณูปโภค เพื่อเรียกเก็บเงินค่ำสำธำรณูปโภคล่วงหน้ำกับผู้ยื่นควำมประสงค์ขอลำออก โดยในกำร
ค ำนวณนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนต้ องค ำนวณด้ วยตั วเองแล้ วจึ งบั น ทึ ก ข้ อมู ล เพื่ อออกใบแจ้ งยอดช ำระ ผู้
วิเครำะห์เห็นว่ำในกระบวนกำรดังกล่ำว สำมำรถลดขั้นตอนให้กับผู้ยื่นควำมประสงค์ขอลำออก และ
ผู้ปฏิบัติงำนของกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ ได้ เนื่องจำกหำกสำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศร่วมกัน ผู้
ยื่นควำมประสงค์ข อลำออกไม่ต้องยื่นขอตรวจสอบหนี้สิน ผ่ำนกองจัดกำรสำธำรณู ปโภคฯ สำมำรถ
ตรวจสอบหนี้ สิ น ผ่ ำ นกองทรัพ ยำกรบุ ค คลได้ โดยระบบสำมำรถค ำนวณยอดกำรเรี ย กเก็ บ ค่ ำ
สำธำรณูปโภคล่วงหน้ำ และพิม พ์ใ บแจ้งยอดชำระเพื่อให้ผู้ยื่นควำมประสงค์ขอลำออก นำไปชำระเงิน
ผ่ำนทำงกองคลัง หรือธนำคำรพำณิชย์ทุกธนำคำร และนำหลักฐำนกำรชำระเงินให้แก่ กองทรัพยำกร
บุคคลเพื่อยืนยัน ทำให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วแก่ทั้งบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน

รูปที่ 4.18 ฟอร์มกำรตรวจสอบหนี้สนิ ของบุคลำกรทีย่ ื่นควำมประสงค์ขอลำออก
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รูปที่ 4.19 ฟอร์มสำหรับพิมพ์ใบแจ้งยอดชำระเงินค่ำสำธำรณูปโภค
จำกรูปที่ 4.18 แสดงฟอร์มเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบหนี้สินของผู้ยื่นควำมประสงค์ขอลำออก
โดยสำมำรถค้นหำข้อมูลได้จำกเลขที่บัตรประชำชน ชื่อ หรือนำมสกุล ซึ่งระบบจะทำกำรค้นหำข้อมูล
ที่ตรงกับ เงื่อนไข และตรวจสอบข้อมูลกำรเข้ำพักอำศัยของผู้ยื่นควำมประสงค์ หำกมีข้อมูลกำรพั ก
อำศัยระบบจะแสดงสถิติข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ ย้อนหลัง และแสดงค่ำเฉลี่ย ไฟฟ้ำ น้ำประปำ
ย้อนหลัง 3 เดือน เมื่อผู้ใช้งำนระบุวันที่ผู้ยื่นควำมประสงค์ลำออก กดปุ่มคำนวณ ระบบจะนำค่ำเฉลี่ย
ดังกล่ำวมำคิดค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำเป็นจำนวนค่ำไฟฟ้ำ น้ำประปำต่อวัน และนำมำคำนวนจำนวนเงิน
ตำมจำนวนวัน นั บจำกวันที่ส่งหักเงินเดือนครั้งสุดท้ ำยจนถึงวันที่ลำออก แสดงเป็น จำนวนเงินที่ ต้อง
ชำระล่วงหน้ำ เพื่อพิม พ์ใบแจ้งยอดชำระ ให้ผู้ยื่นควำมประสงค์ขอลำออกนำไปชำระเงินผ่ำนทำงกอง
คลัง หรือธนำคำรพำณิชย์ทุกธนำคำร ดังรูปที่ 4.19
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รูปที่ 4.20 ปรับปรุงโครงสร้ำงฐำนข้อมูล meter_orders

รูปที่ 4.21 ฟอร์มบันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ ประจำเดือนแบบเรียงลำดับ
กลุ่มที่พกั สวัสดิกำร

51

รูปที่ 4.22 ฟอร์มบันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ ประจำเดือนแบบเรียงลำดับ
กลุ่มผู้ประกอบกำร
จำกรูปที่ 4.20 ผู้วิเครำะห์ปรับปรุงโครงสร้ำงฐำนข้อมูล เพื่อเพิ่ม ควำมรวดเร็วในกำรบันทึก
ข้อมูล โดยนำข้อมูลรหัสมำตรวัด ไฟฟ้ำ น้ำประปำ เชื่อมโยงกับรหัสกลุ่ม ติดตั้งมำตรวัด เพื่อกำหนด
ตัวเลขล ำดับ ท ำให้ระบบสำมำรถเรียกรำยกำรมำตรวั ดมำแสดงผลสำหรับ ผู้ใช้งำน ในกำรบั นทึ ก
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำประปำ จำกเดิม ซึ่งผู้ใช้งำนต้องป้อนรหัสมำตรวัดเป็นจำนวน 6 หลัก สำหรับ
กลุ่ม ที่พั ก สวัส ดิกำร และ 8 หลั ก สำหรับ กลุ่ ม ผู้ ประกอบกำร ในกำรบัน ทึ ก ปริ ม ำณกำรใช้ไฟฟ้ ำ
น้ำประปำ ในแต่ละมำตรวัด ซึ่งผลจำกกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ทำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถดำเนินกำรใน
ส่วนกระบวนกำรบันทึกข้อมูลมำตรวัดประจำเดือน ได้รวดเร็วขึ้น 6 – 8 เท่ำ ซึ่งระบบสำมำรถระบุ
ลั ก ษณะกำรบั น ทึ ก ข้ อมู ล มำตรวัด ประจ ำเดื อน ได้ ทั้ งในกรณี บั น ทึ ก แบบปกติ และบั น ทึ ก แบบ
เรียงลำดับ ดังรูปที่ 4.21 และ 4.22
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รูปที่ 4.23 ฟอร์มสำหรับโอนข้อมูลกำรชำระค่ำสำธำรณูปโภค ผูป้ ระกอบกำร
ที่ชำระผ่ำนทำงธนำคำร
ในด้ำนกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนกองคลังใช้งำนนั้น ทำงกองคลังมี
หน้ำที่ในกำรรับชำระเงินค่ำสำธำรณูปโภคตำมใบแจ้งยอดชำระ และข้อมูลเพื่อส่งหักเงินเดือนสำหรับ
บุคลำกรที่มีที่พักสวัสดิกำร โดยกำรชำระเงินตำมใบแจ้งยอด สำมำรถรับชำระได้ 2 ทำงคือ ชำระผ่ำน
ทำงธนำคำรพำณิชย์ทุกธนำคำร และชำระที่จุดรับชำระของกองคลัง
รูปที่ 4.23 แสดงระบบรับชำระผ่ำนทำงธนำคำร ซึ่งระบบสำมำรถอ่ำนข้อมูลชนิด text file
ตำมรูป แบบที่ download มำจำกเว็ บ ไซต์ ท ำงธนำคำร และแสดงผลรำยละเอี ย ด โดยระบบจะ
ดำเนิ นกำรตรวจสอบข้อมู ลกับฐำนข้อมูล และข้อมูลจำก text file เพื่ อป้องกัน ควำมผิดพลำดของ
ข้อมูล ใน 3 รูปแบบคือ
1) ตรวจสอบเลขที่ใบแจ้งยอดชำระ ถูกต้องตำมรูปแบบ และจำนวนเลขที่ใบแจ้ง 8
หลักครบถ้วน
2) ตรวจสอบกำรชำระยอดซ้ำ ในเลขที่ใบแจ้งยอดชำระเดียวกัน
3) ตรวจสอบจำนวนเงินที่ชำระตรงกับจำนวนเงินที่แจ้งยอดชำระ
4) สรุปจำนวนรำยกำรที่อ่ำนได้ จำนวนเงินรับชำระรวม จำนวนรำยกำรที่ผิดพลำด
ซึ่งในกำรแจ้งเตือนข้อผิดพลำดทั้ง 3 แบบนั้น ระบบแสดงแถบสีต่ำงกัน เพื่อบอกลักษณะ
ควำมผิดพลำด เช่น แสดงแถบสีแดงในรำยกำรที่เลขที่ใบแจ้งยอดชำระไม่ถูกต้อง แถบสีเขียวแสดง
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รำยกำรที่ มี กำรรับ ชำระแล้ วในระบบ และตั วอัก ษรสีแ ดงในรำยกำรที่ จำนวนยอดชำระไม่ต รงกั บ
จำนวนยอดตำมใบแจ้งยอดชำระ

รูปที่ 4.24 ฟอร์มสำหรับรับชำระค่ำสำธำรณูปโภค ผู้ประกอบกำร บุคลำกร
ที่ชำระผ่ำนทำงจุดรับชำระกองคลัง
กรณีรับชำระผ่ำนทำงจุดรับชำระกองคลัง แสดงดังรูปที่ 4.24 โดยสำมำรถรับชำระได้ผ่ำน
ทำงเครื่องสแกนบำร์โค้ด หรือค้นหำข้อมูลจำก รหัสผู้ประกอบกำร ชื่อ-สกุล ซึ่งหำกรับชำระผ่ำนทำง
เครื่องสแกนบำร์โค้ด ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพำะตำมเลขที่ใ บแจ้งยอดชำระตำมบำร์โค้ดเท่ำนั้น ส่วน
กำรรับชำระผ่ำน รหัสผู้ประกอบกำรระบบจะแสดงรำยกำรยอดค้ำงชำระทั้งหมด ผู้ใช้งำนสำมำรถ
เลือกรำยกำรรับชำระได้พร้อมกันทีละหลำยรำยกำร
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รูปที่ 4.25 รำยงำนผู้ประกอบกำรค้ำงชำระ ประจำเดือน

รูปที่ 4.26 รำยงำนผู้ประกอบกำรชำระเงินผ่ำนกองคลัง ประจำเดือน
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รูปที่ 4.27 รำยงำนผู้ประกอบกำรชำระเงินผ่ำนธนำคำร ประจำเดือน
สำหรับสิทธิใ นกำรใช้งำนทำงกองคลัง ผู้วิเครำะห์ ได้ปรับปรุงระบบรำยงำนได้ 3 รำยงำน
ดังรูปที่ 4.25 – 4.27
1) รำยงำนผู้ประกอบกำรค้ำงชำระ ประจำเดือน
2) รำยงำนผู้ประกอบกำรชำระผ่ำนทำงกองคลัง ประจำเดือน
3) รำยงำนผู้ประกอบกำรชำระเงินผ่ำนธนำคำร ประจำเดือน
4.4 กำรพัฒนำระบบบันทึกมำตรวัดไฟฟ้ำ น้ำประปำ ด้วย Smart Phone
จำกกำรวิเครำะห์ ป รับปรุงโครงสร้ำงฐำนข้อมูล เพื่อเพิ่ม ควำมรวดเร็วในกำรบันทึกข้อมู ล
โดยนำข้อมูลรหัสมำตรวัด ไฟฟ้ำ น้ำประปำ เชื่อมโยงกับรหัสกลุ่ม ติดตั้งมำตรวัด เพื่อกำหนดตัวเลข
ลำดับ ท ำให้ ผู้ใ ช้งำนสำมำรถดำเนิน กำรในส่ วนกระบวนกำรบั นทึ กข้อมู ลมำตรวัด ประจ ำเดือน ได้
รวดเร็วขึ้ น 6 – 8 เท่ ำ ผู้ วิเครำะห์ เห็ น ว่ำ ปัจ จุ บั นมี ก ำรใช้ Smart Phone อย่ ำงแพร่ ห ลำยในกำร
พัฒนำแอพพลิเคชั่นต่ำง ๆ และในระบบเดิมนั้นกำรจดตัวเลขมำตรวัดไฟฟ้ำ น้ำประปำ เป็นกำรพิม พ์
ใบจดประจำเดือนออกจำกระบบ เพื่ อใช้ผู้จดนำไปเขียนตัวเลขมำตรวัด แล้วจึงนำใบจดมำตรมำให้
เจ้ำหน้ำที่เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ ซึ่งพบปัญหำในกรณีที่อ่ำนมำตรวัดผิด
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รูปที่ 4.28 แสดงหน้ำจอเพือ่ เข้ำสู่ระบบ และแสดงรำยกำรกลุ่มที่พกั อำศัยตำมสิทธิ์ของผู้จดมำตร

รูปที่ 4.29 แสดงหน้ำจอเลขที่ ที่พกั อำศัยภำยในกลุม่ ทีพ่ ักอำศัย และหน้ำจอเพือ่ บันทึกเลขมำตร
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รูปที่ 4.30 แสดงหน้ำจอเมือ่ กดเลขมำตรวัด และกำรแจ้งเตือนเมือ่ มีควำมคลำดเคลือ่ นสูง

รูปที่ 4.31 แสดงหน้ำจอแจ้งเตือนกรณีไม่เปิดระบบ GPS
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จำกรูปที่ 4.28 แสดงหน้ำจอกำรตรวจสอบสิทธิ์ในกำรเข้ำสู่ระบบ โดยใช้สิทธิ์ที่กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ กำหนดขึ้นเองและเมื่อผู้จดมำตรวัด log in เพื่อเข้ำสู่ระบบ ระบบแสดงรำยกำรกลุ่ม
ที่พั ก อำศั ยตำมสิ ทธิ์ ข องผู้จ ดมำตรวั ด ที่ กำหนดไว้ในระบบฐำนข้ อมู ล และเมื่ อผู้ จดมำตรกดเลื อก
รำยกำรกลุ่ม ที่พักอำศัยที่ ต้องกำรบั นทึก ระบบแสดงรำยกำรเลขที่พักอำศัยที่ อยู่ในกลุ่ม ที่พัก นั้น ๆ
ขึ้น มำแสดงทั้ งหมด หำกเลขที่พั ก ใดมี ก ำรบั น ทึก แล้ วจะปรำกฏเลขมำตร ตรงคอลั ม ภ์ไฟฟ้ ำและ
น้ำประปำ และเมื่อกดปุ่ม เริ่มทำงำนระบบแสดงรำยละเอียดต่ำง ๆ สำหรับให้ผู้จดมำตรดำเนินกำร
บันทึกมำตรวัดโดยเรียงตำมลำดับที่กำหนดไว้ในระบบ โดยยึดตำมตำแหน่งกำยภำพของสถำนที่ติดตั้ง
มำตรวัดตำมที่ผู้จดมำตรกำหนด ดังรูปที่ 4.29
จำกรูปที่ 4.30 เมื่อผู้จดมำตรป้อนตัวเลขมำตรวัดและกดปุ่มเพื่อคำนวณ ระบบมีกำรแจ้ง
เตือนหำกเลขมำตรวัดที่ป้อนนั้นมีค่ำควำมคลำดเคลื่อนสูง หรือต่ำผิดปกติ เพื่อให้ผู้จดตรวจสอบเลข
มำตรวัดอีกครั้ง และทำกำรบันทึกรูปภำพเพื่อเป็นหลักฐำน ในกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ำหรือน้ำประปำต้องกำร
ตรวจสอบกำรอ่ำนมำตรวัด และเมื่อต้องกำรบันทึกข้อมูลระบบมีกำรแจ้งเตือนหำกผู้จดมำตรไม่เปิด
ระบบ GPS ทำให้สำมำรถตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลมำตรวัดได้ว่ำ ผู้จดมำตรบันทึกข้อมูลมำตรวัด
จำกที่ใด ดังรูปที่ 4.31
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บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์
ในกำรดำเนินกำรวิเครำะห์ ผู้วิเครำะห์ศึกษำกระบวนกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ในแต่ละ
หน่ วยงำนเพื่ อหำแนวทำงในกำรปรับ ปรุ ง เพื่อลดขั้ นตอน ระยะเวลำ ลดควำมผิ ดพลำด และเพิ่ ม
ประสิ ท ธิภ ำพในกำรปฏิ บั ติงำน ปั ญหำที่ พ บนั้ นเกิ ด จำกกำรใช้ ระบบกำรรับ -ส่ งข้ อมู ล โดยกำรใช้
เอกสำร ซึ่ งในกำรบริห ำรจัดกำรข้อมูลค่ ำสำธำรณู ปโภคนั้น สำมำรถแก้ ไขปัญหำข้ำงต้ นได้ โดยผู้
วิเครำะห์ดำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของระบบฐำนข้อมูล พัฒนำระบบสำรสนเทศ ให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องสำมำรถใช้งำนฐำนข้อมูลร่วมกันได้ ทำให้สำมำรถยกเลิกขั้นตอนกำรรับ-ส่งข้อมูลโดยกำรใช้
เอกสำร สำมำรถเพิ่ม ควำมรวดเร็วในกำรบันทึกข้อมูลมำตรวัดไฟฟ้ำ น้ำประปำเพื่อคำนวณในระบบ
ของผู้มี ห น้ ำที่ บั นทึ ก ข้อมูล และได้พั ฒ นำแอพพลิ เคชั่ น ที่ส ำมำรถใช้ งำนได้ บน Smart Phone ซึ่ ง
สำมำรถบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ โดยผู้จดมำตรไม่ต้องเขียนเลขมำตรลงบนกระดำษ ระบบยังมีกำร
แจ้งเตือนกรณี เลขมำตรวัดที่ป้อนนั้น มีค่ำควำมคลำดเคลื่อนสูงหรือต่ำผิดปกติ เพื่อให้ผู้จดตรวจสอบ
เลขมำตรวัด อีก ครั้ง และท ำกำรบั นทึ กรู ปภำพเพื่ อเป็ นหลักฐำน ในกรณี ผู้ ใช้ ไฟฟ้ ำหรือน้ ำประปำ
ต้องกำรตรวจสอบกำรอ่ำนมำตรวัด เมื่อบันทึกข้อมูลระบบมีกำรแจ้งเตือนหำกผู้จดมำตรไม่เปิดระบบ
GPS ทำให้สำมำรถตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลมำตรวัดได้ว่ำ ผู้จดมำตรบันทึกข้อมูลมำตรวัดจำกที่ใด
ทำให้ สำมำรถลดควำมผิ ดพลำดที่ เกิดจำกผู้จดมำตรเอง ลดระยะเวลำ และลดจำนวนบุคลำกรที่ มี
หน้ ำที่บั นทึ กข้ อมูล อีกทั้ งระบบสำมำรถแสดงรำยงำนตำมเงื่อนไข ที่ ผู้ใช้งำนของแต่ล ะหน่ วยงำน
ต้องกำรได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องจัดทำบันทีกข้อควำมเพื่อขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูล
5.2 ข้อเสนอแนะ
งำนวิเครำะห์นี้สำมำรถลดขั้นตอน ระยะเวลำ ลดควำมผิดพลำด ในกำรปฏิบัติงำนได้ตำม
วัตถุประสงค์ ของกำรวิเครำะห์ หำกผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละหน่วยงำนตกลงใช้งำนระบบร่วมกัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำคัญในกำรพัฒนำระบบ แต่ข้อจำกัดในกำรดำเนินกำรนั้น หำกหน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่งไม่
ยินยอมใช้งำนระบบร่วมกัน จะทำให้ระบบไม่สำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีป ระสิทธิภำพเต็มที่
ในกระบวนกำรจัด กำรด้ ำนข้อมูลสำธำรณูปโภคนั้น ยังสำมำรถพั ฒนำระบบอ่ำนมำตรวัด
ไฟฟ้ำแบบอัตโนมัติ (AMR) ได้โดยกำรใช้ม ำตรวัดไฟฟ้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้สำมำรถลดขั้นตอน
ระยะเวลำ และผู้ปฏิบัติ งำนเพิ่ม มำกขึ้น ซึ่งอยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์และพัฒนำ
ระบบ
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ภาคผนวก
คู่มือระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค
สิทธิการใช้งานสาหรับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. การเข้าสู่ระบบ
- เข้าสู่ระบบโดยการดับเบิลคลิกรูป
เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้
ป้อนชื่อผู้ใช้แ ละรหัสผ่าน โดยผู้ ใช้ที่สามารถใช้งานได้ต้องใช้รหัสผ่านเดีย วกับระบบ account
kkumail ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องแจ้งผู้ดูแลระบบเพิ่มรายชื่ อผู้ใช้งานในระบบก่อน

หากผู้ ใ ช้ ป้ อ นชื่ อ ผู้ ใ ช้ ห รื อ รหั ส ผ่ า นของ account kkumail ผิ ด จะปรากฏหน้ า ต่ า งแสดง
ข้อผิดพลาด และย้อนกลับไปยังหน้าต่างเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนอีกครั้ง

หากผู้ใช้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะสามารถเข้าสู่เมนูหลักโดยมีเมนูดังนี้
 เพิม่ ชื่อบุคลากร
 ที่พักสวัสดิการ กลุ่ม ก
 ตรวจสอบหนี้สิน
 รายงาน
 ออกจากโปรแกรม
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2. เพิ่มชื่อบุคลากร
เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเพิ่มชื่อบุคลากร จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้
- รหัสบุคลากร เพื่อให้ผู้ใช้กาหนดรหัสบุคลากร
- คานาหน้าชื่อ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุคานาหน้าชื่อ
- ชื่อ เพื่อใช้ผู้ใช้ระบุชื่อบุคลากร
- นามสกุล เพื่อใช้ผู้ใช้ระบบนามสกุล
- เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้ระบุเลขที่บัตรประชาชน
- ประเภท เพื่อให้ผู้ใช้ระบุประเภท ซึ่งสิทธิในระบบนี้จะระบุเป็นประเภทบุคลากร เท่านั้น
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3. ที่พักสวัสดิการกลุ่ม ก
เมื่ อผู้ ใ ช้เลื อกเมนู ที่พั ก สวัส ดิก ารกลุ่ม ก จะปรากฏหน้ าต่า งเพื่ อ ให้ผู้ ใช้ป้ อ นข้ อมู ลดั งต่อ ไปนี้
(สาหรับสิทธิผู้ใช้งาน กองจัดการสาธารณูปโภค)
- รหัสมิเตอร์ จะถูกสร้างอัตโนมัติโดยระบบเมื่อบันทึก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
- กลุ่ ม ที่ พั ก เพื่อ ให้ ผู้ ใ ช้เลื อกกลุ่ม มิ เตอร์ที่ ต้ องการ โดยมี ลัก ษณะเป็ น แบบกล่ องค าสั่ งผสม
(combo box)
- รายละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีหมายเหตุอื่นๆ
- มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ใช้มิเตอร์มีมิเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่
- มิเตอร์ประปา เพื่อให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ใช้มิเตอร์มีมิเตอร์ประปาหรือไม่
- คานวณค่าไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุ ประเภทการคิดคานวณค่าไฟฟ้าว่าคานวณแบบ ที่พักอาศัย
กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดใหญ่
- คานวณค่าประปา เพื่อให้ผู้ใช้ระบุการคานวณค่าประปาว่าคานวณแบบ ที่พักอาศัย กิจการ
ขนาดเล็กหรือกิจการขนาดใหญ่
- สถานะ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุสถานะว่ามีการใช้งานมิเตอร์ของผู้ใช้งานนี้หรือไม่
- ประเภทการชาระ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุประเภทการชาระว่าเป็นแบบ ส่งหักเงินเดือน ออกใบแจ้ง
ยอดชาระหรือส่งหักบานาญ
- ตัวคูณมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุตัวคูณสาหรับมิเตอร์ไฟฟ้า กรณีใช้แบบ 3 เฟส
- ผู้จด เพื่อให้ผู้ใช้ระบุผู้มีหน้าที่จดมิเตอร์ของผู้ใช้มิเตอร์นี้
สาหรับสิทธิผู้ใช้งานกองทรัพยากรบุคคล สามารถใช้งานปุ่มคาสั่งได้ 2 ปุ่มคือ
1) การใช้ไฟฟ้า ประปา สาหรับแสดงผลสถิติรายงานการใช้ไฟฟ้า ประปา เป็นรายที่พัก
2) ค้นหา สาหรับกาหนดสถานะของรายการ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการเพื่อค้นหา
ข้อมูลได้
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3.1 การเพิ่มข้อมูลผู้พักอาศัยในที่พักสวัสดิการ
เมื่อผู้ใ ช้ต้องการเพิ่ม ข้อมูล ผู้พักอาศัย หรือยกเลิกสิทธิการเข้าพัก อาศัย ให้คลิกปุ่ม ค้นหา
และเลือกกลุ่มที่พักในกล่องคาสั่งผสม (combo box) ที่ต้องการเพิ่มข้อมูลหรือยกเลิก

3.2 เลือกกลุ่มที่พักในกล่องคาสั่งผสม (combo box) ที่ต้องการ ตารางแสดงรายละเอียดที่พัก
ในกลุ่มที่พักที่เลือก จะปรากฏเพื่อให้ผู้ใช้คลิกเลือกเลขที่พัก หรือเลขที่ห้องพัก
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3.3 เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกเลขที่พัก หรือเลขที่ห้องพักแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดที่เลือกที่
ด้านบนของตารางรายละเอียด
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3.4 หากต้องการปรับปรุงชื่อผู้เข้าพัก ให้ผู้ใช้คลิกสองครั้ง (double click) ที่แถวรายการห้องพัก
ที่ต้อ งการปรับปรุงชื่อ ในตารางรายละเอีย ด จะปรากฏหน้ าต่าง รายละเอีย ดผู้ใช้ มิเตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้ทาการปรับปรุงรายชื่อผู้เข้าพัก

3.5 การเพิ่ ม ข้อ มู ล ผู้ พั ก อาศั ย เข้ า พั ก อาศั ย ในที่ พั ก สวั ส ดิก าร ให้ ผู้ ใช้ คลิ ก รายชื่ อ ในตาราง
รายละเอียด เพื่อเปิดปุ่มคาสั่งให้สามารถใช้งานได้
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3.6 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลผู้พักอาศัยใหม่ โดยการคลิกปุ่มคาสั่ง เพิ่ม โดยผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูล
- ลาดับ สาหรับป้อนข้อมูลลาดับการเข้าพักอาศัยในที่พักที่ผู้ใช้งานเลือก โดยลาดับต้องถูก
เรียงจากน้อยไปมาก
- วันที่เข้า สาหรับป้อนข้อมูลวันที่ผู้พักอาศัยได้สิทธิการเข้าพัก
- วันที่ออก สาหรับป้อนข้อมูลวันที่ผู้พักอาศัยยกเลิกสิทธิการเข้าพัก หรือย้ายออกจากที่พัก
(ในกรณีย้ายออก หรือยกเลิกสิทธิการเข้าพัก)
- สถานะ เพื่อระบุสถานะที่พักว่ายังมีผู้พักอาศัยหรือไม่
- รหัสบุคลากร เลขที่บัตรประชาชน เพื่อระบุรหัสบุคลากร หรือเลขที่บัตรประชาชนใน
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่ได้รับสิทธิการเข้าพัก โดยเมื่อป้อนรหัสหรือเลขบัตร ระบบจะ
ทาการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีรายชื่อบุคลากรในระบบหรือไม่ หากไม่พบผู้ใช้ต้องทา
การเพิ่มข้อมูลในเมนู เพิ่มชื่อบุคลากรก่อน
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3.7 กรณี ย กเลิกสิทธิการเข้าพัก หรือย้ายออกจากที่พัก ให้ผู้ใช้คลิกรายชื่อบุคลากรที่ต้องการ
ยกเลิก โดยระบุวันที่ออก และคลิกเลือกสถานะเป็นยกเลิก และกดปุ่มปรับปรุง เพื่อปรับปรุง
ข้อมูล
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4. การแสดงรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า น้าประปา รายที่พัก
การแสดงรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า น้าประปา เป็นรายที่พัก ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม เมนูการใช้ไฟฟ้า
ประปา ในหน้าต่าง ที่พักสวัสดิการ กลุ่ม ก โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3
เพื่อระบุเลขที่พักหรือเลขที่ห้องพักก่อน จะปรากฏหน้าต่าง เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุช่วงเวลาเป็นช่วงเดือน
ปี ที่ต้องการแสดงรายงาน และคลิกปุ่มแสดงรายงาน
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ผู้ใ ช้งานสามารถส่งออกข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือสั่งพิม พ์รายงานออกทางเครื่องพิม พ์ ได้โดย
การคลิกปุ่มดังรูป

5. ตรวจสอบหนี้สิน สาหรับบุคลากรที่ประสงค์ลาออก
กรณี บุคลากรภายในมหาวิท ยาลัย ขอนแก่นมี ความประสงค์ลาออก ต้องดาเนิน การตรวจสอบ
หนี้สินผ่านทางระบบ ว่าได้รับสิทธิในการพักอาศัยในที่พักสวัสดิการหรือไม่ หากได้รับสิทธิจะต้องมี
การประมาณการค่าใช้ไฟฟ้า น้าประปา และค่าขยะ เพื่อให้ผู้ประสงค์ลาออกชาระล่วงหน้า โดยให้
ผู้ใช้งานคลิกเมนู ตรวจสอบหนี้สิน จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ป้อนเลขที่บัตรประชาชนของผู้ประสงค์
ลาออก โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล ว่าผู้ประสงค์ลาออกนั้นได้รับสิทธิที่พักสวัสดิการ
หรือไม่
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กรณีผู้ประสงค์ลาออก ไม่ได้รับสิทธิในที่พักสวัสดิการ ผู้ใช้สามารถคลิกระบุวันที่ลาออก และคลิก
ปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลการลาออก

กรณี ผู้ ป ระสงค์ ล าออก ได้ รับ สิ ท ธิ ในที่ พั ก สวั ส ดิ การ ระบบจะแสดงข้ อมู ล สถิ ติก ารใช้ ไฟฟ้ า
น้าประปาของที่ พักอาศั ย ให้ ผู้ใ ช้คลิ กระบุวัน ที่ ลาออก และคลิกปุ่ม คานวณ เพื่อคานวณค่าไฟฟ้ า
น้าประปา และค่าขยะล่วงหน้า โดยระบบจะแสดงรายละเอีย ดในการคานวณ และให้ผู้ใช้คลิกปุ่ ม
บันทึก และพิมพ์ใบแจ้งยอดชาระ เพื่อให้ผู้ประสงค์ลาออกนาใบแจ้งยอดชาระไปชาระเงินยังกองคลัง
ดังรูป
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6. รายงานมาตรวัดไฟฟ้า น้าประปาไม่เคลื่อนไหว
ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบที่พัก หรือห้องพักสวัสดิการที่ม าตรวัดไฟฟ้า หรือน้าประปา
ไม่มีการเคลื่อนไหว ให้คลิกเมนูรายงาน -> มาตรวัดไม่เคลื่อนไหว จะปรากฏหน้าต่างให้ผู้ใช้ระบุช่วง
เดื อน ปี ประเภทมาตรวัด และการไม่ เคลื่ อ นไหวติ ดต่ อกั น ในระหว่ างเดื อน ปี ที่ ร ะบุ เพื่อ แสดง
รายงาน
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คู่มือระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค
สิทธิการใช้งานสาหรับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. การเข้าสู่ระบบ
- เข้าสู่ระบบโดยการดับเบิลคลิกรูป
เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้
ป้อนชื่อผู้ใช้แ ละรหัสผ่าน โดยผู้ ใช้ที่สามารถใช้งานได้ต้องใช้รหัสผ่านเดีย วกับระบบ account
kkumail ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องแจ้งผู้ดูแลระบบเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานในระบบก่อน

หากผู้ ใ ช้ ป้ อ นชื่ อ ผู้ ใ ช้ ห รื อ รหั ส ผ่ า นของ account kkumail ผิ ด จะปรากฏหน้ า ต่ า งแสดง
ข้อผิดพลาด และย้อนกลับไปยังหน้าต่างเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนอีกครั้ง

หากผู้ใช้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะสามารถเข้าสู่เมนูหลักโดยมีเมนูดังนี้
 ที่พักสวัสดิการ กลุ่ม ข
 รายงาน
 ออกจากโปรแกรม
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2. ที่พักสวัสดิการกลุ่ม ข
เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูที่พักสวัสดิการกลุ่ม ข จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลดังต่อไปนี้
- รหัสมิเตอร์ จะถูกสร้างอัตโนมัติโดยระบบเมื่อบันทึก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้
- กลุ่มที่พัก เพื่อให้ผู้ใช้เลือกกลุ่มมิเตอร์ที่ต้องการ โดยมีลักษณะเป็นแบบกล่องคาสั่งผสม
- รายละเอียด เพื่อให้ผู้ใช้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีหมายเหตุอื่นๆ
- มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ใช้มิเตอร์มีมิเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่
- มิเตอร์ประปา เพื่อให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ใช้มิเตอร์มีมิเตอร์ประปาหรือไม่
- คานวณค่าไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุการคานวณค่าไฟฟ้าว่าคานวณแบบ ที่พักอาศัย กิจการขนาด
เล็ก กิจการขนาดใหญ่
- คานวณค่าประปา เพื่อให้ผู้ใช้ระบุการคานวณค่าประปาว่าคานวณแบบ ที่พักอาศัย กิจการ
ขนาดเล็กหรือกิจการขนาดใหญ่
- สถานะ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุสถานะว่ามีการใช้งานมิเตอร์ของผู้ใช้งานนี้หรือไม่
- ประเภทการชาระ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุประเภทการชาระว่าเป็นแบบ ส่งหักเงินเดือน ออกใบแจ้ง
ยอดชาระ หรือส่งหักบานาญ
- ตัวคูณมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุตัวคูณสาหรับมิเตอร์ไฟฟ้า กรณีใช้แบบ 3 เฟส
- ผู้จด เพื่อให้ผใู้ ช้ระบุผู้มีหน้าที่จดมิเตอร์ของผู้ใช้มิเตอร์นี้
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ซึ่งในกรณีสิท ธิข องคณะแพทยศาสตร์ นั้ นสามารถเลือกรายการได้เฉพาะ กลุ่ม ที่พั ก เพื่ อ
แสดงรายละเอียดที่พักหรือห้องพักในกลุ่มที่พักแต่ละกลุ่ม เท่านั้น ไม่สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือปรับปรุง
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ได้ โดยรายละเอียดของกลุ่ม ที่พัก ระบบแสดงเฉพาะกลุ่มที่พักที่อยู่ในส่วนของที่
พักสวัสดิการกลุ่ม ข เท่านั้น ดังรูป

2.1 หากต้องการปรับปรุงชื่อผู้เข้าพัก ให้ผู้ใช้คลิกสองครั้ง (double click) ที่แถวรายการห้องพัก
ที่ต้อ งการปรับปรุงชื่อ ในตารางรายละเอีย ด จะปรากฏหน้ าต่าง รายละเอีย ดผู้ใช้ มิเตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้ทาการปรับปรุงรายชื่อผู้เข้าพัก
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2.2 การเพิ่ ม ข้อ มู ล ผู้ พั ก อาศั ย เข้ า พั ก อาศั ย ในที่ พั ก สวั ส ดิก าร ให้ ผู้ ใช้ คลิ ก รายชื่ อ ในตาราง
รายละเอียด เพื่อเปิดปุ่มคาสั่งให้สามารถใช้งานได้
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2.3 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลผู้พักอาศัยใหม่ โดยการคลิกปุ่มคาสั่ง เพิ่ม โดยผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูล
- ลาดับ สาหรับป้อนข้อมูลลาดับการเข้าพักอาศัยในที่พักที่ผู้ใช้งานเลือก โดยลาดับต้องถูก
เรียงจากน้อยไปมาก
- วันที่เข้า สาหรับป้อนข้อมูลวันที่ผู้พักอาศัยได้สิทธิการเข้าพัก
- วันที่ออก สาหรับป้อนข้อมูลวันที่ผู้พักอาศัยยกเลิกสิทธิการเข้าพัก หรือย้ายออกจากที่พัก
(ในกรณีย้ายออก หรือยกเลิกสิทธิการเข้าพัก)
- สถานะ เพื่อระบุสถานะที่พักว่ายังมีผู้พักอาศัยหรือไม่
- รหัสบุคลากร เลขที่บัตรประชาชน เพื่อระบุรหัสบุคลากร หรือเลขที่บัตรประชาชนใน
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่ได้รับสิทธิการเข้าพัก โดยเมื่อป้อนรหัสหรือเลขบัตร ระบบจะ
ทาการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีรายชื่อบุคลากรในระบบหรือไม่ หากไม่พบผู้ใช้ต้องทา
การเพิ่มข้อมูลในเมนู เพิ่มชื่อบุคลากรก่อน
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2.4 กรณี ย กเลิกสิทธิการเข้าพัก หรือย้ายออกจากที่พัก ให้ผู้ใช้คลิกรายชื่อบุคลากรที่ต้องการ
ยกเลิก โดยระบุวันที่ออก และคลิกเลือกสถานะเป็นยกเลิก และกดปุ่มปรับปรุง เพื่อปรับปรุง
ข้อมูล
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2.5 การแสดงรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า น้าประปา รายที่พัก
การแสดงรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า น้าประปา เป็นรายที่พัก ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่ม เมนูการใช้
ไฟฟ้า ประปา ในหน้าต่าง ที่พักสวัสดิการ กลุ่ม ข โดยให้ดาเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ 2, 2.1 เพื่อ
ระบุเลขที่พักหรือเลขที่ห้องพักก่อน จะปรากฏหน้าต่าง เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุช่วงเวลาเป็นช่วงเดือน ปี
ที่ต้องการแสดงรายงาน และคลิกปุ่มแสดงรายงาน
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ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือสั่งพิม พ์รายงานออกทางเครื่องพิม พ์ ได้
โดยการคลิกปุ่มดังรูป

2.6 รายงานมาตรวัดไฟฟ้า น้าประปาไม่เคลื่อนไหว
ในกรณี ที่ ผู้ ใ ช้ งานต้อ งการตรวจสอบที่ พั ก หรื อ ห้ อ งพั ก สวั ส ดิก ารที่ ม าตรวั ด ไฟฟ้ า หรื อ
น้าประปา ไม่มีการเคลื่อนไหว ให้คลิกเมนูรายงาน -> มาตรวัดไม่เคลื่อนไหว จะปรากฏหน้าต่างให้
ผู้ใช้ระบุช่วงเดือน ปี ประเภทมาตรวัด และการไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันในระหว่างเดือน ปี ที่ระบุ เพื่อ
แสดงรายงาน
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