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บทสรปุ 

 
 การจัดการข้อมูลสาธารณูปโภคน้ัน มีการใช้ข้อมูลร่วมกันในหลายหน่วยงาน จากลักษณะ
งานที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกัน และแต่ละหน่วยงานน้ันด าเนินงานตามขั้นตอนของหน่วยงานเอง ท าให้
เกิดความล่าช้า ความผิดพลาด ซึ่งส่งผลด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้วิเคราะห์จึงได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค  โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการจัดการค่าสาธารณูปโภค และพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อลดปัญหาและระยะเวลาที่ เกิดจากการปฏิบัติงานในรูปแบบเดิม  ซึ่งมีกลุ่ม
ผู้ใช้งาน 5 หน่วยงาน คือ 1) กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2) กองคลัง 3) ศูนย์
บริหารจัดการทรัพย์สิน 4) คณะแพทยศาสตร์ 5) กองทรัพยากรบุคคล  
 จากการศึกษากระบวนการปฏิบัติงานในระบบเดิมน้ัน  พบว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจาก
ขั้นตอนในการจัดส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน ผู้วิเคราะห์จึงได้ตัดขั้นตอนในส่วนของการส่งเอกสาร 
โดยด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างของระบบฐานข้อมูล เพื่อให้สามารถจ าแนกข้อมูลรายชื่อบุคลากร 
ผู้ประกอบการ ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูลน้ัน ๆ สามารถด าเนินการกับข้อมูลตามสิทธิการ
เข้าถึงข้อมูลได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานสามารถบันทึก ปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานผู้ใช้งาน
มาตรวัดไฟฟ้า น้ าประปาของหน่วยงานตนเอง  และยังได้เพิ่มความรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลเพื่อ
ค านวณค่าสาธารณูปโภคประจ าเดือน โดยปรับปรุงโครงสร้างฐานข้อมูล เพื่อก าหนดตัวเลขล าดับท า
ให้ระบบสามารถเรียกรายการมาตรวัด มาแสดงผลส าหรับผู้ใช้งานในการบันทึกข้อมูล  ซึ่งผลจากการ
ปรับปรุงระบบดังกล่าว ท าให้ผู้ใช้งานสามารถด าเนินการในส่วนกระบวนการบันทึกข้อมูลมาตรวัด
ประจ าเดือน ได้รวดเร็วขึ้น 6 – 8 เท่า อีกทั้งยังสามารถบันทึกผ่าน Smart Phone ได้โดยผู้จดมาตร 
ซึ่งสามารถลดจ านวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านน้ีได้อีก 1 คน การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการตรวจสอบ
หน้ีสิน ของบุคลากรที่ประสงค์ขอลาออก จากเดิมต้องผ่านกองจัดการสาธารณูปโภคฯ ผู้วิเคราะห์ได้
พัฒนาระบบส าหรับกองทรัพยากรบุคคล เพื่อค านวณค่าสาธารณูปโภคล่วงหน้า กับผู้ยื่นความ
ประสงค์ขอลาออก และพิมพ์ใบแจ้งยอดช าระเพื่อน าไปช าระเงินผ่านทางกองคลัง  หรือธนาคาร
พาณิชย์ทุกสาขา โดยสามารถท าให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงาน   
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ค ำน ำ 
 

 หน่วยอ ำนวยกำร กองจัดกำรสำธำรณูปโภค พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มีหน้ำที่ในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ กำรประชำสัมพันธ์ บริหำรจัดกำรด้ำนข้อมูลสำธำรณูปโภคและ
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน หน่ึงในระบบสำรสนเทศที่ส ำคัญน้ันคือ
ระบบสำรสนเทศด้ำนข้อมูลค่ำสำธำรณูปโภค โดยผู้วิเครำะห์ได้ศึกษำแนวทำงเพื่อปรับปรุงระบบ
สำรสนเทศในด้ำนน้ี เพื่อให้สำมำรถลดควำมผิดพลำด ลดขั้นตอน ลดระยะเวลำในกำรท ำงำน โดย
ต้องอำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนที่ใช้ข้อมูลร่วมกันในกำรใช้งำนระบบ และกำรน ำเทคโนโลยี
ที่มีในปัจจุบันมำช่วยในกำรท ำงำน ซ่ึงสำมำรถลดก ำลังคนที่ปฏิบั ติงำนในด้ำนกำรจัดกำรข้อมูลค่ำ
สำธำรณูปโภค 

  

 

 

นำยเสนีย์  ทรัพย์บุญเลิศมำ 
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สำรบัญ 
                                                                                                                   

หน้ำ 
บทสรุป 
ค ำน ำ   
สำรบัญ 
สำรบัญรูป 
สำรบัญตำรำง 
บทที่ 1 บทน ำ  

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 1 
วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิเครำะห์ 2 
ขอบเขตของกำรศึกษำวิเครำะห์ 2 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับของกำรศึกษำวิเครำะห์ 3 

บทที่ 2 ทฤษฎีและงำนวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง  
ภำษำ C# 4 
.NET framework 4 
C# คอมไพล์เลอร์ 4  
เคร่ืองมือในกำรพัฒนำภำษำ C# 5 
หลักกำรเขียนโปรแกรม 5 
Data Flow Diagram  6 
สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Data Flow Diagram  7 
แผนภำพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) 11 
แผนภำพกระแสข้อมูลระดับล่ำง (Context 0) 12 
กำรตรวจสอบแผนภำพกระแสข้อมูลเพื่อหำข้อผิดพลำด 15 
ทฤษฎีระบบฐำนข้อมูล 15 
องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 15 
โครงสร้ำงของฐำนข้อมูล 16 
ประโยชน์ของระบบฐำนข้อมูล 16 
ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 16 
วงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle) 19 
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สำรบัญ (ต่อ) 
 

         หน้ำ 
งำนวิเครำะห์ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 21 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีกำรวิเครำะห์  
สภำพปัจจุบันและปัญหำกำรใช้สำรสนเทศของระบบงำนเดิม 22 
สร้ำงแบบจ ำลองกระบวนกำร (Process Modeling)  24 
สร้ำงแผนภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนติต้ี (ER-Diagram) 24 
สร้ำงพจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 25 
กำรออกแบบฐำนข้อมูล (Database Design) 25 
กำรเขียนโปรแกรม (Coding) 25 
ทดสอบเพื่อหำข้อผิดพลำด (Coding) 25                                                                                                       

บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะห์  
แนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค 26 
กำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค 29 
ลดปัญหำและระยะเวลำที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบเดิม 35 
กำรพัฒนำระบบบันทึกมำตรวัดไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ด้วย Smart Phone 47 

บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
สรุปผลกำรวิเครำะห์ 51 
ข้อเสนอแนะ 51 

บรรณำนุกรม 52 
ภำคผนวก 

คู่มือระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค 53 
สิทธิการใช้งานส าหรับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คู่มือระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค 53 

             สิทธิการใช้งานส าหรับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 65 
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สำรบัญรปู 
  

          หน้ำ 
รูปที่                                                                                                                    

2.1 ตัวอย่ำง Data Flow Diagram  6                
2.2 สัญลักษณ์ Process   7      
2.3 สัญลักษณ์ Data Flow  8 
2.4 สัญลักษณ์ External Entity   9      
2.5 สัญลักษณ์ Data Store   9 
2.6 รูปแบบกำรเขียน Context Diagram  11 
2.7 ตัวอย่ำงกำรเขียน Context Diagram ของระบบกำรสั่งซ้ือสินค้ำ 11 
2.8 รูปแบบกำรเขียน Context 0 12 
2.9 รูปแบบกำรเขียน External Entity  12 
2.10 ตัวอย่ำงกำรเขียน Diagram 0 ของระบบกำรสั่งซ้ือสินค้ำ  13 
2.11 รูปแบบกำรเขียน Child Diagram (Level-1) ของ Process 3.0 14 
4.1  Context Diagram ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค 26 
4.2  Data Flow Diagram Level 1  27 
      ระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค 
4.3  แสดงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงตำรำง Meter 30 
4.4  แสดงกำรปรับปรุงโครงสร้ำงตำรำง Meter_Group 30 
4.5  แสดงกำรเพิ่มตำรำง Department 31 
4.6  แสดงกำรเพิ่มตำรำง personnel 31 
4.7 แสดงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลกลุ่มที่พักอำศัย  32 
     ส ำหรับผู้ใช้งำนจำกกองทรัพยำกรบุคคล 
4.8 แสดงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลกลุ่มที่พักอำศัย  32 
     ส ำหรับผู้ใช้งำนจำกคณะแพทยศำสตร์ 
4.9 แสดงสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบกำร 33  
     ส ำหรับผู้ใช้งำนจำกศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
4.10 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งกำรจัดสรรผู้เข้ำพักอำศัย  35 
       ที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ก. 
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สำรบัญรปู (ต่อ) 
  

          หน้ำ 
รูปที่ 

4.11 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งกำรจัดสรรผู้เข้ำพักอำศัย  35 
       ที่พักโควตำคณะ 
4.12 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งกำรจัดสรรผู้เข้ำพักอำศัย  36 
       ที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ข. 
4.13 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งรำยช่ือผู้ประกอบกำร จำกคณะ 37 
4.14 ตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมแจ้งยกเลิกรำยช่ือผู้ประกอบกำร 37 
       ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
4.15 ฟอร์มกำรจัดกำรข้อมูลผู้พักอำศัย ที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ก.  38 
       กองทรัพยำกรบุคคล 
4.16 ฟอร์มกำรจัดกำรข้อมูลผู้พักอำศัย ที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ข.  39 
       คณะแพทยศำสตร์ 
4.17 ฟอร์มกำรจัดกำรข้อมูลผู้ประกอบกำร ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 39 
4.18 ฟอร์มกำรตรวจสอบหน้ีสินของบุคลำกรที่ย่ืนควำมประสงค์ขอลำออก 40 
4.19 ฟอร์มส ำหรับพิมพ์ใบแจ้งยอดช ำระเงินค่ำสำธำรณูปโภค 41 
4.20 ปรับปรุงโครงสร้ำงฐำนข้อมูล meter_orders 42 
4.21 ฟอร์มบันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ ประจ ำเดือนแบบเรียงล ำดับ 42 
       กลุ่มที่พักสวัสดิกำร 
4.22 ฟอร์มบันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ ประปำ ประจ ำเดือนแบบเรียงล ำดับ 43 

          กลุ่มผู้ประกอบกำร 
4.23 ฟอร์มส ำหรับโอนข้อมูลกำรช ำระค่ำสำธำรณูปโภค ผู้ประกอบกำร 44 

                 ที่ช ำระผ่ำนทำงธนำคำร 
4.24 ฟอร์มส ำหรับรับช ำระค่ำสำธำรณูปโภค ผู้ประกอบกำร บุคลำกร 45 
       ที่ช ำระผ่ำนทำงจุดรับช ำระกองคลัง 
4.25 รำยงำนผู้ประกอบกำรค้ำงช ำระ ประจ ำเดือน 46 
4.26 รำยงำนผู้ประกอบกำรช ำระเงินผ่ำนกองคลัง ประจ ำเดือน 46 
4.27 รำยงำนผู้ประกอบกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำร ประจ ำเดือน 47 
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สำรบัญรปู (ต่อ) 
  

          หน้ำ 
รูปที่ 

4.28 แสดงหน้ำจอเพื่อเข้ำสู่ระบบ และแสดงรำยกำรกลุ่มที่พักอำศัย 48 
       ตำมสิทธิ์ของผู้จดมำตร  
4.29 แสดงหน้ำจอเลขที่ ที่พักอำศัยภำยในกลุ่มที่พักอำศัย  48 
       และหน้ำจอเพื่อบันทึกเลขมำตร  
4.30 แสดงหน้ำจอเมื่อกดเลขมำตรวัด และกำรแจ้งเตือน 49 
       เมื่อมีควำมคลำดเคลื่อนสูง 
4.31 แสดงหน้ำจอแจ้งเตือนกรณีไม่เปิดระบบ GPS 49 
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บทที่ 1  
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 หน่วยอ ำนวยกำร กองจัดกำรสำธำรณูปโภค พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  มีหน้ำที่ในกำร
บริหำรจัดกำรด้ำนระบบสำรสนเทศ กำรประชำสัมพันธ์ บริหำรจัดกำรด้ำนข้อมูลสำธำรณูปโภคและ
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน ซ่ึงในกระบวนกำรจัดกำรข้อมูล
สำธำรณูปโภคน้ัน จ ำเป็นใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ ศูนย์บริหำรจัดกำร
ทรัพย์สิน งำนบริหำรกำรเงิน งำนบริหำรงบประมำณ กองคลัง งำนสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ กอง
ทรัพยำกรบุคคล คณะ หน่วยงำนที่ให้บริกำรพื้นที่เช่ำแก่บุคคลภำยนอก และผู้ประกอบกำรที่เข้ำมำ
ด ำเนินกิจกำรภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกลักษณะงำนที่ต้องมีควำมเกี่ยวข้องกันในหลำยส่วน
หลำยหน่วยงำน และลักษณะกำรด ำเนินงำนที่แต่ละหน่วยงำนน้ัน  ด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของ
หน่วยงำนเอง ซ่ึงยังไม่ ได้มีกำรปรึกษำหำรือร่วมกันในกำรก ำหนดแบบแผน ขั้นตอนวิธีในกำร
ด ำเนินงำน จึงท ำให้เกิดปัญหำหลำยด้ำน เช่น กำรแจ้งย้ำยเข้ำ -ออก ของบุคลำกรที่พักอำศัยหรือ
ผู้ประกอบกำรล่ำช้ำ ท ำให้เกิดกำรส่งข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ผิดพลำดส่งผลให้บุคลำกรหรือ
ผู้ประกอบกำรไม่พึงพอใจ กำรไม่ได้ลงรำยช่ือบุคลำกรที่พักอำศัยหรือผู้ประกอบกำรเข้ำในระบบ จึง
ท ำให้ไม่สำมำรถส่งข้อมูลเพื่อหักเงินเดือนหรือจัดท ำใบแจ้งยอดค่ำสำธำรณูปโภคได้ กำรค้ำงช ำระค่ำ
สำธำรณู ป โภ คผู้ ป ระก อบ กำร เป็ น จ ำน วนม ำก  ส่ งผล เสี ย ในกำร เรียก เก็ บ รำย ได้ข อง
มหำวิทยำลัยขอนแก่น จำกข้อมูลในปัจจุบันพบว่ำผู้ประกอบกำรค้ำงช ำระในแต่ละเดือนมีมำกถึงร้อย
ละ 30 ของจ ำนวนผู้ประกอบกำรทั้งหมด และควำมผิดพลำดในกระบวนกำรอ่ืน ๆ พบร้อยละ 2 - 5   
 จำกกำรศึกษำเร่ือง กำรศึกษำสภำพปัญหำและแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรด้ำนกำร
จัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค พบว่ำ 1) ปัญหำจำกขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนที่พบมำกที่สุด คือ กำรไม่มี
กำรประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะข้อมูลพื้นฐำนที่ต้องใช้งำนร่วมกันน้ันยัง
ไม่มีกำรวำงระบบเพื่อให้แต่ละหน่วยงำนสำมำรถน ำมำใช้ได้ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทำงที่
เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำนมีกำรประกำศใช้มำนำน ไม่มีกำรปรับปรุงให้เหมำะสมและไม่ครอบคลุมกับ
ปัญหำที่เกิดขึ้น กำรรับส่งข้อมูลผ่ำนเส้นทำงกำรรับ-ส่งหนังสือมีควำมผิดพลำด สูญหำย เอกสำรไม่ถึง
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง  2) ปัญหำที่เกี่ยวข้องกับระบบกำยภำพ ที่พบมำกที่สุดคือ มำตรวัดไฟฟ้ำ หรือ
น้ ำประปำ ส่วนใหญ่มีอำยุกำรใช้งำนนำนท ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรท ำงำน ต ำแหน่งติดต้ังมำตร
วัดไม่เหมำะสม เช่น ติดต้ังมำตรภำยในห้องของสถำนที่ประกอบกำร ติดต้ังในที่สูง บริเวณที่ติดต้ังมี
ต้นไม้ หญ้ำขึ้นสูง กำรวำงสิ่งของบดบัง กำรเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ท ำให้เป็นอุปสรรคในกำรอ่ำนมำตร  3) 
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แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำ ควรมีกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสำมำรถใช้งำน
ข้อมูลพื้นฐำนร่วมกันได้ มีกำรปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทำงปฏิบัติเพื่อให้เหมำะสมกับ
สภำพกำรณ์ในปัจจุบัน ส ำรวจมำตรวัดที่มีอำยุกำรใช้งำนนำนและจัดหำงบประมำณเพื่อด ำเนินกำร
เปลี่ยนมำตรวัดท ำให้ลดควำมสูญเสีย และปรับปรุงต ำแหน่งที่ติดต้ังมำตรวัดที่เหมำะสม หรือกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรอ่ำนมำตรวัด โดยกำรปรับปรุงมำตรวัดแบบดิจิตอล และใช้ระบบ Automatic 
Meter Reading (AMR) ในกำรอ่ำนมำตรวัดและประมวลผล 
 จำกสภำพปัญหำที่พบน้ัน ปัญหำจำกขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนสำมำรถก ำหนดแนวทำง วิธี
ปฏิบัติ และพัฒนำระบบสำรสนเทศเป็นระบบเครือข่ำย ก ำหนดสิทธิให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้ บันทึก 
ปรับปรุง ลบ รำยงำนผลข้อมูล ส่วนที่เป็นข้อมูลที่หน่วยงำนน้ัน ๆ รับผิดชอบได้เอง ท ำให้ได้ข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง รวดเร็ว อีกทั้งกำรพัฒนำระบบกำรบันทึกมำตรวัดไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ด้วย Smart 
Phone สำมำรถลดปัญหำและที่ส ำคัญยังสำมำรถลดระยะเวลำ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนลงได้ 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำวิเครำะห์ 
 กำรศึกษำวิเครำะห์น้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 
 1.2.1 เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค 
 1.2.2 เพื่อพัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค 
 1.2.3 เพื่อพัฒนำระบบบันทึกมำตรวัดไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ด้วย Smart Phone 
 1.2.4 เพื่อลดปัญหำและระยะเวลำที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนในรูปแบบเดิม 
 
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำวิเครำะห์ 
 กำรศึกษำวิเครำะห์และพัฒนำระบบสำรสนเทศ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลำกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค  ผู้ วิเครำะห์ได้ก ำหนดหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซ่ึงต้องติดต่อ
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 
 กำรศึกษำวิเครำะห์น้ีคำดว่ำจะเกิดประโยชน์ 
 1.4.1 สำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำน เพื่อลดกำรใช้ทรัพยำกรและระยะเวลำใน
กำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค 
 1.4.2 ระบบสำรสนเทศที่พัฒนำขึ้น สำมำรถใช้งำนเป็นระบบเครือข่ำยและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องสำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 1.4.3 ปัญหำที่เกิดขึ้นภำยหลังน ำระบบสำรสนเทศมำใช้ลดลง 
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บทที่ 2 
ทฤษฎแีละงำนวิเครำะห์ที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 แนวคดิ ทฤษฎี  
 2.1.1 ภำษำ C#  
 C# เป็นภำษำเขียนโปรแกรมแบบ multi-paradigm ซ่ึงมีรูปแบบภำษำที่ตำยตัว 
และเป็นรูปแบบบังคับในกำรเขียน มีฟังก์ชัน และยังเป็นภำษำกำรเขียนโปรแกรมที่มีคุณสมบัติเป็น
แบบออบเจ็คด้วย ซ่ึงถูกพัฒนำโดยบริษัท Microsoft ภำยใต้ .NET framework โดยในกำรพัฒนำ
ภำษำ C# น้ี มีควำมต้ังใจให้เขียนง่ำย ทันสมัย เป็นโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป และเป็นแบบ
ออบเจ็ค C# เป็นภำษำเขียนโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป กำรพัฒนำน้ันน ำทีมโดย Anders 
Hejlsberg และเวอร์ชันล่ำสุดคือ C# 6.0 ซ่ึงถูกเผยแพร่ในปี 2015 ในระหว่ำงกำรพัฒนำของ .NET 
Framework คลำสและไลบรำร่ีต่ำง ๆ ถูกเขียนขึ้นโดยระบบกำรจัดกำรโค้ดส ำหรับกำรคอมไพล์ที่
เรียกว่ำ Simple Managed C (SMC) ในเดือนมกรำคม 1999 Anders Hejlsberg ได้ก่อต้ังทีมเพื่อ
สร้ำงภำษำใหม่ในเวลำน้ัน ทีเรียกว่ำ Cool ซ่ึงเป็นค ำย่อของ "C-like Object Oriented Language" 
ในเวลำที่โครงกำร .NET ของ Microsoft ถูกเผยแพร่ในเดือนกรกฏำคม 2000 ในกำรประชุมของกลุ่ม
นักพัฒนำมืออำชีพ ภำษำได้ถูกเปลี่ยนช่ือเป็น C# และคลำสไลบรำรี่และ ASP.NET ได้ถูกเช่ือมเข้ำกับ 
C# 
 ช่ือของภำษำ "C Sharp" น้ันมีแรงบรรดำรใจมำจำกเคร่ืองหมำยของเพลง โดย 
Sharp (#) น้ันเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่ำโน้ตของดนตรีที่ถูกเขียนขึ้นน้ันเป็นสิ่งที่ท ำให้เสียงของดนตรีสูงขึ้น 
ซ่ึงน่ีจะคล้ำยกับภำษำ C++ โดย "++" ซ่ึงหมำยถึงค่ำของตัวแปรจะเพิ่มขึ้นหน่ึง นอกจำกน้ียังเป็น
ภำษำที่หมำยถึงกำรเพิ่มควำมสำมำรถของภำษำ C++ 
 2.1.2 .NET framework  
 .NET framework เป็นซอฟแวร์ไลบรำรี่ที่พัฒนำโดยบริษัท Microsoft เพื่อรันแอพ
พลิเคชันประเภทต่ำง ๆ ภำยใต้ระบบปฏิบัติกำร Windows โปรแกรมที่ เขียนขึ้นส ำหรับ .NET 
framework น้ันจะท ำงำนโดย Common Language Runtime (CLR) ซ่ึงเป็ นแอพพ ลิ เค ชันที่
ให้บริกำรเซอร์วิสต์ในด้ำนควำมปลอดภัย กำรจัดกำรหน่วยควำมจ ำ และกำรควบคุมข้อผิดพลำดที่
เกิดขึ้นขณะโปรแกรมรัน 
 2.1.3 C# คอมไพล์เลอร์ 
 คอมไพล์เลอร์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แปลงโค้ดจำกภำษำโปรแกรมระดับสูงให้
เป็นภำษำเคร่ือง ภำษำที่คอมพิวเตอร์สำมำรถเข้ำใจและน ำไปประมวลผลได้  โดยภำษำดังกล่ำวจะอยู่ 
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อยู่ในรูปแบบของตัวเลขฐำนสอง ซ่ึงมีเพียงแค่ 1 และ 0 เท่ำน้ัน 
 ในกำรที่จะเขียนโปรแกรมภำษำ C# เรำต้องกำรคอมไพล์เลอร์ที่จะแปลงโค้ดที่เรำ
เขียนไปเป็นภำษำเคร่ือง (รูปแบบเลขฐำนสอง) ซ่ึงมันเป็นภำษำที่คอมพิวเตอร์จะใช้สร้ำงโปรแกรม
ขึ้นมำ 
 2.1.4 เครื่องมือในกำรพัฒนำภำษำ C# 
 มีเคร่ืองมือพัฒนำเป็นจ ำนวนมำกที่สำมำรถใช้ได้ในกำรเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ 
C#  แนะน ำให้ใช้ Visual Studio ซ่ึงพัฒนำโดย Microsoft ซ่ึงมันอ ำนวยควำมสะดวกโดยมีฟังก์ชัน
มำกมำยที่จะช่วยให้เขียนโปรแกรมได้ง่ำยขึ้น และยังมีคอมไพล์เลอร์อีกด้วย  และยังสำมำรถใช้
โปรแกรมอ่ืนได้ถ้ำหำกต้องกำร และถ้ำไม่ได้ก ำลังใช้ Windows IDE อีกอันหน่ึงที่จะแนะน ำคือ 
MonoDevelop ซ่ึงสนับสนุนหลำยแพลตฟอร์ม ไม่ว่ำจะเป็น Windows Linux และ Mac OS และ
เป็นโปรแกรมที่ฟรี 
 2.1.5 หลักของกำรเขียนโปรแกรม 
 แบบจ ำลองขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบงำน (Process) ก่อนที่จะเข้ำสู่เน้ือหำ ของ 
Process น้ัน ขอแนะน ำให้ได้ทรำบถึงประเภทของแบบจ ำลองที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ คือ 
 2.1.5.1 แบบจ ำลองเชิงตรรกะ (Logical Model) เป็นแบบจ ำลองที่อธิบำยกำร
ด ำเนินงำนในระบบงำนว่ำมีกำรท ำงำนและควำมต้องกำรใดบ้ำงโดยไม่ค ำนึงถึงเทคโนโลยี หรือ
โปรแกรมภำษำใด ๆ ที่น ำมำติดต้ังเพื่อใช้งำน 
 2.1.5.2 แบบจ ำลองเชิงกำยภำพ (Physical Model) เป็นแบบจ ำลองที่นอกจำกจะ
อธิบำยกำรด ำเนินงำนของระบบงำนว่ำท ำงำนอะไร มีกำรด ำเนินงำนอย่ำงไร นอกจำกน้ียังมีกำรแสดง
ถึงประสิทธิภำพของเทคโนโลยีที่เลือกมำติดต้ังใช้งำนเพื่อสนองควำมต้องกำร และแสดงข้อจ ำกัดของ
เทคโนโลยีน้ัน ๆ ด้วย 
 ควำมแตกต่ำงระหว่ำงแบบจ ำลองเชิงกำยภำพกับเชิงตรรกะ น้ัน อำจท ำให้เกิดควำม
สับสนดังน้ันจึงขอยกตัวอย่ำงกำรเปรียบเทียบระหว่ำงแบบจ ำลองเชิงกำยภำพกับเชิงตรรกะ ดังน้ี 
สมมติว่ำเรำไปซ้ือสินค้ำที่ห้ำงสรรพสินค้ำ เมื่อซ้ือสินค้ำได้ครบตำมที่ต้องกำรแล้ว เรำก็จะไป “ช ำระ
เงิน” กำรช ำระเงินน้ีถือเป็น “เชิงตรรกะ” แต่กำรช ำระเงินยังสำมำรถช ำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิต 
รำยละเอียดตรงน้ีเรียกว่ำ “เชิงกำยภำพ” น่ันหมำยถึง เชิงตรรกะจะไม่เน้นรำยละเอียด 
 แบบจ ำลอง Process คือ เทคนิคที่ใช้ในกำรรวบรวม บันทึก สร้ำงโครงสร้ำงและ
แสดงทิศทำงของข้อมูลในกำรด ำเนินงำนขั้นตอนต่ำง ๆ รวมทั้งข้อมูลเชิงตรรกะ หลักกำร (Policies) 
และขบวนกำร (Procedures) ต่ำง ๆ ของแต่ละขั้นตอน เหตุผลของกำรจ ำลองขั้นตอนกำรท ำงำนของ
ระบบงำนขึ้น คือต้องกำรแสดงข้อเท็จจริงในกำรท ำงำนและข้อมูลของระบบงำนที่เก็บรวบรวมมำ ใน
รูปของข้อควำม ให้เป็นแผนภำพเพื่อควำมสะดวกในกำรสื่อสำรระหว่ำงนักวิเครำะห์ระบบงำน และ



14 

โปรแกรมเมอร์หรือผู้ที่เกี่ยวข้องคนอ่ืน ๆ และง่ำยต่อควำมเข้ำใจของผู้ใช้และเจ้ำของระบบงำน โดย
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรจ ำลองแบบขั้นตอนกำรท ำงำนเรียกว่ำ “แผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram)” ศุภชัย สมพำนิช (2561) 
 2.1.6 Data Flow Diagram 
 Data Flow Diagram หมำยถึง แผนภำพที่แสดงให้เห็นถึงทิศทำงกำรไหลของข้อมูล
ที่มีอยู่ในระบบงำน และกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นในระบบงำน โดยข้อมูลในแผนภำพท ำให้ทรำบถึง
ข้อมูลมำจำกไหน ข้อมูลไปที่ไหน ข้อมูลเก็บที่ใด เกิดเหตุกำรณ์ใดกับข้อมูลในระหว่ำงทำง Data 
Flow Diagram จะแสดงภำพรวมของระบบงำน (Overall picture of a system) และรำยละเอียด
บำงอย่ำง แต่ในบำงคร้ังหำกต้องกำรก ำหนดรำยละเอียดที่ส ำคัญในระบบงำน นักวิเครำะห์ระบบงำน
อำจจ ำเป็นต้องใช้เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ช่วย เช่น ข้อควำมสั้น ๆ ที่เข้ำใจ หรืออัลกอริทึมตำรำงกำรตัดสินใจ 
(Decision Table), Data Model, Process Description ทั้ ง น้ี ก็ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ค วำม ต้ องก ำ ร ใน
รำยละเอียด ซ่ึงวัตถุประสงค์ของกำรสร้ำง Data Flow Diagram น้ีเพื่อ 
 1) เป็นแผนภำพที่สรุปรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จำกกำรวิเครำะห์ในลักษณะของ
รูปแบบที่เป็นโครงสร้ำง 
 2) เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่ำงนักวิเครำะห์ระบบงำนและผู้ใช้งำน 
 3) เป็นแผนภำพที่ใช้ในกำรพัฒนำต่อในขั้นตอนของกำรออกแบบระบบงำน 

4) ทรำบที่มำที่ไปของข้อมูลที่ไหลไปในกระบวนกำรต่ำง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.1 ตวัอยำ่ง Data Flow Diagram 

 



15 

 2.1.6.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Data Flow Diagram 
 สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมำตรฐำนในกำรแสดง Data Flow Diagram มีหลำย
ชนิด แต่ในที่น้ีจะแสดงให้เห็นเพียง 2 ชุดสัญลักษณ์ ได้แก่ ชุดสัญลักษณ์มำตรฐำนที่พัฒนำโดย Gane 
and Sarson (1979) และชุดสัญลักษณ์มำตรฐำนที่พัฒนำโดย DeMarco and Yourdon (1979) 
โดยมีสัญลักษณ์ดังต่อไปน้ี 

 

สัญลักษณ์ DeMarco & Yourdon Gane & Sarson ควำมหมำย 
Process   ขั้นตอนกำรท ำงำนภำยใน

ระบบงำน 

Data Store   แหล่งข้อมูลสำมำรถเป็นได้
ทั้งไฟล์ข้อมูลและฐำนข้อมูล 

External Entity   ตัวแทนข้อมูลที่เป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อระบบงำน 

Data Flow   เส้นทำงกำรไหลของข้อมูล 

 
ตำรำงที่ 2.1 สญัลกัษณ์ที่ใช้ใน Data Flow Diagram 

 
1) สัญลักษณกำรประมวลผล  (Process Symbol) กำรประมวลผล 

(Process) เปนกำรเปลี่ยนแปลงขอมูลจำกรูปแบบหน่ึง (Input) ไปเปนอีกรูปแบบหน่ึง (Output) เชน 
กำรค ำนวณรำยไดสุทธิของลูกจำงรำยวัน จะประกอบดวยขอมูลน ำเขำที่เป็นอัตรำคำจำงตอช่ัวโมง
และจ ำนวนช่ัวโมงกำรท ำงำน เมื่อผำนกำรประมวลผลแลวจะได “รำยไดสุทธิ” ตัวอยำงกำร
ประมวลผล ไดแก 
    - ค ำนวณคำคอมมิชชัน 
    - ตรวจสอบใบสั่งซ้ือ 
    - ลงทะเบียน เปนตน  

 
 
 

 
รูปที่ 2.2 สัญลกัษณ์ Process 

 

 
ชื่อ Process 

x.x 
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 จำกรูปที่ 2.2 แสดงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงแทน Process ด้วยสี่เหลี่ยมมุมมน 
ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนบนใช้แสดงหมำยเลขของ Process เช่น 0, 1.0, 1.1 เป็นต้น 
ส่วนล่ำงจะใช้แสดงช่ือของ Process 
 กฎของ Process 
 1.1)  ต้องไม่มีข้อมูลน ำเข้ำ (Input) เพียงอย่ำงเดียว โดยที่ไม่มีกำรส่ง
ข้อมูลออกจำก Process (Output) เน่ืองจำกข้อมูลที่รับเข้ำมำแล้ว มีกำรสูญหำยไป  
 1.2)  ต้องไม่มี Output เพียงอย่ำงเดียว โดยไม่มี Input สู่ Process 
 1.3)  Input จะต้องเพียงพอในกำรสร้ำง Output กรณีที่มี Input ไม่
เพียงพอในกำรสร้ำง Output ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อมูล ที่ไม่สมบูรณ์ หรือกำร
ใช้ช่ือของ Input และ Output ผิดไป  
 1.4)  กำรต้ังช่ือ Process ที่ เป็นภำษำอังกฤษต้องใช้ค ำกริยำ เช่น 
Calculate Data และภำษำไทยก็ต้องใช้เป็นค ำกริยำเช่นเดียวกัน เช่น บันทึกข้อมูลใบสั่งซ้ือ ค ำนวณ
เงินเดือน เป็นต้น 
 2) สัญลักษณ์กระแสข้อมูล (Data Flow Symbol) Data Flow เป็นกำร
สื่อสำรระหว่ำง Process ต่ำง ๆ กับสภำพแวดล้อมภำยนอกหรือภำยในระบบงำน โดยแสดงถึง Input 
ที่ถูกส่งเข้ำไปในแต่ละ Process และ Output ที่ออกจำก Process ใช้ในกำรแสดงถึงกำรบันทึก
ข้อมูล กำรลบข้อมูล กำรแก้ไขข้อมูลต่ำง ๆ ในไฟล์หรือในฐำนข้อมูล  สัญลักษณ์ที่ใช้อธิบำย Data 
Flow คือ เส้นตรงที่ประกอบด้วยหัวลูกศรตรงปลำยเพื่อบอก  ทิศทำงกำรเดินทำงหรือกำรไหลของ
ข้อมูล ดังรูป 

 
 

รูปที่ 2.3 สญัลกัษณ์ Data Flow 
  

 กฎของ Data Flow 
 2.1) ช่ือของ Data Flow ควรเป็นช่ือของข้อมูลที่ส่ง โดยไม่ต้องอธิบำยว่ำ
ส่งอย่ำงไร ท ำงำนอย่ำงไร 

 2.2) Data Flow ต้องมี จุดเร่ิม ต้นหรือสิ้นสุ ดที่  Process เพรำะ Data 
Flow คือ Input และ Output ของ Process 
 2.3) Data Flow จะ เดิ นท ำงระห ว่ำง 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) กำรต้ั งช่ือ Data Flow จะ ต้องใช้ค ำนำม เช่น Inventory Data, 
ข้อมูลสินค้ำ เป็นต้น 
 3) สั ญ ลั ก ษ ณ์ สิ่ งที่ อ ยู่ ภ ำยนอก  (External Entity) External Entity 
หมำยถึง บุคคล หน่วยงำนในองค์กร องค์กรหรือระบบงำนอ่ืน ๆ ที่อยู่ภำยนอกขอบเขตของระบบงำน
แต่มีควำมสัมพันธ์กับระบบงำน โดยมีกำรส่ง Input เข้ำสู่ระบบงำนเพื่อด ำเนินงำน และรับข้อมูลที่
ผ่ำนกำรด ำเนินงำนเรียบร้อยแล้วจำกระบบงำน 

 
 
 

รูปที่ 2.4 สญัลกัษณ์ External Entity 
 

 กฎของ External Entity 
 3.1)  ข้อมู ลจำก External Entity จะ ว่ิงไปสู่ อีก External Entity 
หน่ึงโดยตรงไม่ได้ จะต้องผ่ำน Process หน่ึงก่อนเพื่อประมวลข้อมูลน้ัน จึงได้ Output ไปสู่ อีก 
External Entity 
 3.2)  กำรต้ังช่ือ External Entity ต้องใช้ค ำนำม เช่น Customer, 
Bank เป็นต้น 
 4) สัญลักษณ์ แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store Symbol) Data Store 
เปรียบเสมือนคลังข้อมูล (เทียบเท่ำกับไฟล์ข้อมูล และฐำนข้อมูล) โดยอธิบำยรำยละเอียดและ
คุณสมบัติเฉพำะตัวของสิ่งที่ ต้องกำรเก็บหรือบันทึก  สัญลักษณ์ของ Data Store สัญลักษณ์ที่ใช้
อธิบำยคือสี่เหลี่ยมเปิดข้ำงหน่ึง แบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ทำงด้ำนซ้ำยใช้แสดงรหัสของ 
Data Store อำจจะเป็นหมำยเลขลำดับหรือตัวอักษรได้เช่น D1, D2 เป็นต้น และส่วนที่ 2 ทำง
ด้ำนขวำ ใช้แสดงช่ือ Data Store หรือช่ือไฟล์ เช่น Employee, Application, Member เป็นต้น 

 
 

 
รูปที่ 2.5 สญัลกัษณ์ Data Store 

 
 

ชื่อ External Entity 

รหัส ชื่อ Data Store 
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 กฎของ Data Store 
 4.1) ข้อมูลจำก Data Store หน่ึงจะ ว่ิงไปสู่ อีก Data Store หน่ึง
โดยตรงไม่ได้ จะต้องผ่ำนกำรประมวลผลจำก Process ก่อน 
 4.2)  ข้อมูลจำก Data Store จะว่ิงเข้ำสู่ External Entity โดยตรง
ไม่ได้ 
 4.3) กำรต้ังช่ือ Data Store จะต้องใช้ค ำนำม เช่น Customer File, 
Inventory หรือ Employee File เป็นต้น 
 2.1.6.2 กำรพัฒนำ Data Flow Diagram 
 ในกำรเขียนแผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ควรเขียนให
เป็นระบบงำน ซ่ึงสำมำรถสรุปขั้นตอนของกำรเขียนใหสมบูรณไดดังน้ี 
 1) ก ำหนดรำยกำรกิจกรรมตำงๆ ของธุรกิจ และแยกออกมำวำอยูใน
รูปแบบใด (External Entities หรือ Data Flows หรือ Processes หรือ Data Stores) 
 2) สรำงแผนภำพระดับสูงสุด (Context Diagram) ซ่ึงแสดงถึง External 
Entities และขอมูลที่ไหลเขำและออกจำกระบบหลัก โดยไมสนใจแหลงเก็บขอมูล  
 3) เขียน Diagram ระดับถัดไป คือแผนภำพระดับลำง (เรียกวำ Diagram 
0 หรือ Parent Diagram) ซ่ึงแสดงถึง Process ตำง ๆ ที่มี แตเขียนใหอยูในรูปแบบทั่วไป พรอมกัน
น้ันใหแสดง Data Store ในระดับน้ีดวย 
 4) สรำงแผนภำพระดับลูกของแตละ Process ใน Diagram 0 เรียก
แผนภำพในระดับน้ีวำ แผนภำพกระแสขอมูลระดับ 1 (Level-1 diagram) ถำหำกมีรำยละเอียดของ
กำรท ำงำนยอยจำกระดับน้ีอีก ก็ใหแตกรำยละเอียดลงไปจนกระทั่งสิ้นสุด ส่วนช่ือของระดับก็จะเปน 
Level-2 diagram, Level-3 diagram ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งหมด 
 5) ตรวจสอบหำขอผิดพลำด และดูวำค ำก ำกับบนเสน Data Flow แตละ
เส้นรวมถึง Process แตละอันน้ันสื่อควำมหมำยหรือไม 
 6) หลังจำกเขียนแผนภำพจนครบทุกกำรท ำงำนแลว ใหท ำกำรตรวจสอบ
สมดุลระหวำงขอมูลเขำและขอมูลออกของแผนภำพ DFD กับ Context diagram 
 7) พัฒนำรูปแบบใหมจำก Logical Data Flow Diagram ใหไปอยูในรูป 
Physical Data Flow Diagram เพื่อแยกระหวำงระบบที่ท ำดวยมือกับระบบที่ท ำงำนอัตโนมัติ 
 8) แบงสวนของ Physical Data Flow Diagram โดยกำรแยกหรือแบง 
กลุ่มของ Diagram ออก เพื่อใหสำมำรถน ำไปเขียนโปรแกรม หรือเพื่อกำรด ำเนินกำรระบบได ณัฏฐ
พันธ์ เขจรนันทน์ (2551) 
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 2.1.6.3 แผนภำพกระแสข้อมูลระดับสูงสุด (Context Diagram) 
 แผนภำพกระแสขอมูลระดับสูงสุด เปนแผนภำพที่แสดงถึงขอบเขตของ
สำรสนเทศน้ัน โดยจะเปนมุมมองระดับสูงวำมีหนวยงำนใดเกี่ยวของบำง ติดตอกับระบบโดยมีกำรรับ
และสงขอมูลใดกับระบบ ซ่ึงแผนภำพระดับน้ีจะยังไมกลำวถึง สัญลักษณกำรเก็บขอมูล (Data Store 
Symbol) 

รูปที่ 2.6 รูปแบบกำรเขยีน Context Diagram  
(ที่มำ : Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall, 2002:246) 

  
 หลักกำรสร้ำง Context Diagram ที่ด ี
 1) ควรจะเขียนใหครอบคลุมระบบ ใหอยูใน 1 หนำกระดำษ 
 2) ช่ือของ Process ควรเปนช่ือของระบบสำรสนเทศ น้ัน 
 3) ช่ือที่เขียนก ำกับสัญลักษณตำง ๆ จะตองเขียนโดยไมใหช่ือซ้ ำกัน 
ถ้ำสัญลักษณน้ันแทนสิ่งที่แตกตำงกัน 
 4) ควรหลีกเลี่ยงเส้นที่จะต้องเขียนคร่อมเส้นกัน 
 5) ในกำรเขียนช่ือย่อ จะต้องเขียนโดยบันทึกควำมหมำยของตัวย่อน้ัน 
ใน พจนำนุกรมข้อมูล (Data Dictionary) 

รูปที่ 2.7 ตวัอยำ่งกำรเขียน Context Diagram ของระบบกำรสัง่ซื้อสนิคำ้ 
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 2.1.6.4 แผนภำพกระแสข้อมูลระดับล่ำง (Context 0 หรือ Parent Diagram) 
 แผนภำพกระแสขอมูลระดับลำง เปนแผนภำพที่ใหรำยละเอียดเพิ่มเติมจำก
แผนภำพระดับสูงสุด ท ำใหเห็นภำพรวมของแผนภำพกระแสขอมูล ซ่ึงจะมีรำยละเอียดมำกกวำ
แผนภำพกระแสขอมูลระดับสูงสุด 

รูปที่ 2.8 รูปแบบกำรเขยีน Context 0  
(ที่มำ : Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall, 2002:246) 

  
 หลักกำรสร้ำงแผนภำพกระแสข้อมูลระดับล่ำง 

1) กำรเขียนแผนภำพกระแสข้อมูลควรเขียนให้ดูง่ำยและให้แสดงอยู่ใน
กระดำษแผ่นเดียว 

2) ลูกศรไม่ควรทับหรือข้ำมกัน 
3) External Entity ทั้ งหมดของระบบ  ที่ เขี ยนใน Context diagram 

จะต้องแสดงอยู่ใน Diagram 0 ด้วย โดยที่สำมำรถท ำกำรซ้ ำได้ ด้วยเคร่ืองหมำย \ ตรงมุมล่ำงซ้ำย
ของสัญลักษณ์ External Entity 
 

 
 
รูปที่ 2.9 รูปแบบกำรเขยีน External Entity 
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4) แต่ละ Process จะต้องมีหมำยเลขก ำกับเป็นเลขจ ำนวนเต็ม โดยกำร
ล ำดับหมำยเลข Process ไม่ได้หมำยถึงกำรท ำงำนต้องท ำงำนตำมล ำดับของ Process และ Process 
ไม่สำมำรถท ำกำรซ้ ำได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 ตวัอยำ่งกำรเขยีน Diagram 0 ของระบบกำรสัง่ซือ้สนิคำ้ 
 

5) จ ำนวน Process ไม่ควรมีมำกเกินไป หรือน้อยเกินไป จ ำนวน Process 
ที่มำกเกินไปจะท ำให้แผนภำพกระแสข้อมูลอ่ำนยำก และมีควำมซับซ้อนย่ิงขึ้น 
 2.1.6.5 แผนภำพกระแสข้อมูลระดับต่ ำ (Lower Level Data Flow Diagram) 
 แผนภำพกระแสขอมูลระดับต่ ำ เป็นแผนภำพที่มีรำยละเอียดเพิ่มเติมจำก
แผนภำพระดับล่ำง โดยในแผนภำพระดับน้ีจะมีกำรแตกกำรประมวลผลออกเป็นกำรประมวลผลย่อย 
ๆ อีกได้ 
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 รูป

ที่ 2.11 รูปแบบกำรเขยีน Child Diagram (Level-1) ของ Process 3.0  
(ที่มำ : Kenneth E.Kendall and Julie E.Kendall, 2002:248) 

 
 หลักกำรสร้ำงแผนภำพกระแสข้อมูลระดับต่ ำ 

1) แต่ละ Process บน Diagram 0 (หรือ Parent Process) สำมำรถน ำมำ
สร้ำง Diagram ย่อย (เรียกว่ำ Child Diagram) ได้ 

2) ในกำรสร้ำง Child Diagram น้ัน ข้อมูลที่ เข้ำมำและออกจำก Child 
Diagram จะต้องเป็นข้อมูลที่เข้ำมำและออกจำก Parent Process 

3) เมื่อมีกำรแยก Process ออกเป็น Child Diagram จะต้องมีกำรก ำหนด
หมำยเลขล ำดับให้กับ Child Diagram น้ัน โดยจะต้ังตำม Parent Process (เช่น Process 3 แยก
เป็น Diagram Level-1 ของ Process ที่ 3) 

4) หมำยเลขก ำกับแต่ละ Process ใน Child Diagram ก็จะใช้หมำยเลข
ขึ้นต้นเหมือน Parent Process แล้วตำมด้วยจุดทศนิยม และหมำยเลขย่อยลงไป (เช่น Parent 
Process เป็น Process 3 ดังน้ันใน Diagram 3 ก็จะมี Process 3.1, 3.2, 3.3 ไปเรื่อย ๆ จนกว่ำจะ
หมด) 

5) โดยปกติแล้ว External Entity มักจะไม่แสดงบน Child Diagram ที่ต่ ำ
กว่ำ Diagram 0 

6) บน Child Diagram อำจมี Data Store ปรำกฏขึ้นมำ โดยที่ ไม่มีใน 
Parent Process ได้ 
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7) Process ต่ำง ๆ อำจมีกำรแตกหรือไม่แตกเป็น Child Diagram ก็ได้ 
ขึ้นอยู่กับระดับควำมซับซ้อนของ Process น้ัน ๆ 
 2.1.6.6 กำรตรวจสอบแผนภำพกระแสข้อมูลเพื่อหำข้อผิดพลำด  
 ในระหว่ำงกำรเขียนแผนภำพกระแสข้อมูลน้ัน นักวิเครำะห์จะต้องเขียน
แผนภำพกระแสข้อมูลโดยกำรก ำหนดเป็นระดับต่ำง ๆ ซ่ึงสิ่งที่ต้องตรวจสอบในกำรเขียนแผนภำพ
กระแสข้อมูล คือ 
 1) ตรวจสอบว่ำมีกำรใช้สัญลักษณ์ต่ำง ๆ ถูกต้องตำมกฎกำรเขียนแผนภำพ
กระแสข้อมูลหรือไม่ 
 2) ตรวจสอบหำข้อผิดพลำด และดูว่ำก ำกับบนเส้น Data Flow แต่ละเส้น 
รวมถึง Process แต่ละอันน้ันสื่อควำมหมำยหรือไม่ 
 3) หลังจำกเขียนแผนภำพจนครบทุกกำรท ำงำนแล้ว ให้ท ำกำรตรวจสอบ
สมดุลระหว่ำงข้อมูลเข้ำและข้อมูลออกของแผนภำพ น่ันคือ ตรวจสอบว่ำแผนภำพระดับสูงสุด 
(Context Diagram) มีควำมสมดุลระห ว่ำงข้อมูล เข้ำและข้อมูลออก กับแผนภำพระดับล่ำง 
(Diagram 0) หรือไม่ และตรวจสอบว่ำแผนภำพระดับล่ำง (Diagram 0) มีควำมสมดุลระหว่ำงข้อมูล
เข้ำและข้อมูลออก กับแผนภำพระดับต่ ำ (Child Diagram) หรือไม่ 
 2.1.7 ทฤษฎีของระบบฐำนข้อมูล 
 ฐำนข้อมูล คือ กลุ่มของข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวข้องเป็นเรื่องเดียวกัน เช่นกลุ่ม
ข้อมูล เกี่ยวกับพนักงำนบริษัท ประกอบด้วย รหัสพนักงำน ช่ือ นำมสกุล เบอร์โทรศัพท์ และกลุ่ม
ข้อมูลดังกล่ำวถูกจัดเก็บอยู่รวมกันหลำย ๆ กลุ่ม ซ่ึงอำจจะเก็บอยู่ในรูปแฟ้มเอกสำรหรืออยู่ใน
คอมพิวเตอร์ 

ระบบฐำนข้อมูล หมำยถึง กลุ่มของข้อมูลที่มีควำมสัมพันธ์กันและถูกน ำมำจัดเก็บในที่เดียวกัน 
โดยข้อมูลอำจเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือแยกเก็บหลำย ๆ แฟ้ มข้อมูล แต่ต้องมีกำรสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงข้อมูลเพื่อประสิทธิภำพในกำรจัดกำรข้อมูลในกำรจัดเก็บข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูลมีข้อดีกว่ำกำรจัดเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล 
 2.1.7.1 องค์ประกอบด้ำนข้อมูล 
 เป็นข้อมูลที่จะต้องเข้ำสู่คอมพิวเตอร์พร้อมกับโปรแกรมที่นักคอมพิวเตอร์
ได้เขียนขึ้นเพื่อให้ได้ ผลลัพธ์อย่ำงที่ ต้องกำรออกมำ ข้อมูลต้องเป็นข้อมูลที่มีควำมถูกต้อง จึงจะได้
ผลลัพธ์ที่ถูกต้องออกมำ ดังที่ได้กล่ำวว่ำคอมพิวเตอร์จะสำมำรถท ำงำนได้จะต้องมีกำรเขียนโปรแกรม
หรือซอฟต์แวร์ เพื่อสั่งให้คอมพิวเตอร์ท ำงำนโปรแกรมต่ำง ๆ ที่เขียนขึ้นมำน้ัน จะต้องเขียนให้เป็นไป
ตำมกฎเกณฑ์ของภำษำที่คอมพิวเตอร์เข้ำใจ เรียกภำษำน้ีว่ำ “ภำษำคอมพิวเตอร์” ในปัจจุบันได้มี
กำรพัฒนำภำษำคอมพิวเตอร์ขึ้นมำหลำยภำษำ  
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 2.1.7.2 โครงสร้ำงของฐำนข้อมูล 
 1) Character คือ ตัวอักขระแต่ละตัว / ตัวเลข / เคร่ืองหมำย 
 2) Field คือ ชุดข้อมูลที่ใช้แทนควำมหมำยของสื่อโครงสร้ำง เช่น ช่ือของ
บุคคล 
 3) Record คือ ระเบียนหรือรำยกำรข้อมูล เช่น ระเบียนของพนักงำน 
 4) Table /File คือ ตำรำงหรือแฟ้มข้อมูล ประกอบขึ้นด้วยระเบียนต่ำง ๆ
เช่นตำรำงข้อมูลของบุคคล ตำรำงข้อมูลของวัสดุสิ่งของ 
 5) ฐำนข้อมูล จะประกอบด้วยตำรำงและแฟ้มข้อมูลต่ำง ๆ ที่มีเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน 
 2.1.7.3 ประโยชน์ของระบบฐำนข้อมูล 
 ฐำนข้อมูลจะช่วยสร้ำงระบบกำรจัดเก็บข้อมูลขององค์กรให้เป็นระเบียบ 
แยกแยกข้อมูลตำมประเภท ท ำให้ข้อมูลประเภทเดียวกันจัดเก็บอยู่ด้วยกัน สำมำรถค้นหำและเรียกใช้
ได้ง่ำย ไม่ว่ำจะน ำมำพิมพ์รำยงำน น ำมำค ำนวณ หรือน ำมำวิเครำะห์ ซ่ึงทั้งน้ีขึ้นอยู่กับกำรใช้
ประโยชน์ขององค์กรหรือหน่วยงำนน้ันๆ จำกประโยชน์ของระบบฐำนข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ข้ำงต้น 
อำจกล่ำวได้ระบบฐำนข้อมูลมีข้อดีมำกกว่ำกำรเก็บข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูล ดังน้ี 
 1) หลีกเลี่ยงควำมขัดแย้งของข้อมูลได้ 
 2) สำมำรถใช้ข้อมูลร่วมกัน 
 3) สำมำรถลดควำมซ้ ำซ้อนของข้อมูล 
 4) กำรรักษำควำมถูกต้องเช่ือถือได้ของข้อมูล 
 5) สำมำรถก ำหนดควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกันได้ 
 6) สำมำรถก ำหนดระบบรักษำควำมปลอดภัยให้กับข้อมูลได้ 
 7) ควำมเป็นอิสระของข้อมูล 
 8) ช่วยให้สำมำรถเรียกใช้ข้อมูลได้ตรงกัน (ข้อมูลอัพเดทได้ทันเวลำ) 
เน่ืองจำกข้อมูลถูกแก้ไขจำกที่เดียวกันช่วยประหยัดเน้ือที่กำรจัดเก็บข้อมูล ในคอมพิวเตอร์ และอ่ืนๆ 
(ไม่เก็บข้อมูลซ้ ำซ้อน เก็บข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็น) โอภำส เอ่ียมสิริวงศ์ (2558) 
 2.1.7.4 ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 ระบบฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) เป็นฐำนข้อมูลที่ใช้
โมเดลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Model) เน่ืองด้วยแนวคิดของแบบจ ำลองแบบน้ีมีลักษณะ
ที่คนใช้กันทั่วกล่ำวคือมีกำรเก็บเป็นตำรำง ท ำให้ง่ำยต่อกำรเข้ำใจและกำรประยุกต์ใช้งำน ด้วยเหตุน้ี 
ระบบฐำนข้อมูลแบบน้ีจึงที่ ได้รับควำมนิยมมำกที่สุด   ในแง่ของ entity แบบจ ำลองแบบน้ีคือ 
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แฟ้มข้อมูลใน รูปตำรำง และ  attribute ก็ เป รียบเหมื อนเขตข้อมูล    ส่วนควำมสัมพันธ์คือ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง entity 
 ฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ คือ กำรเก็บข้อมูลในรูปของตำรำง (table) ในแต่ละ
ตำรำงแบ่งออกเป็นแถวๆ และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลัมน์ (Column) ในทำงทฤษฎีจะมีค ำศัพท์
เฉพำะแตกต่ำงออกไป เน่ืองจำกแบบจ ำลองแบบน้ีเกิดจำกทฤษฎีทำงคณิตศำสตร์เร่ืองเซ็ท (Set) 
ดังน้ัน เรำจะมีค ำศัพท์เฉพำะดังน้ี 
 
ศพัท์เฉพำะ ศพัทท์ัว่ไป 

รีเลช่ัน (Relation) ตำรำง (Table) 

ทูเปิล (Tuple) แถว (Row) หรือ เรคคอร์ด (Record) หรือ ระเบียน 
แอททริบิวท์ (Attribute) คอลัมน์ (Column) หรือฟิลด์ (Field) 

คำร์ดินัลลิต้ิ (Cardinality) จ ำนวนแถว (Number of rows) 
ดีกรี (Degree) จ ำนวนแอททริบิวท์ (Number of attribute) 

คีย์หลัก (Primary key) ค่ำเอกลักษณ์ (Unique identifier) 
โดเมน (Domain) ขอบข่ำยของค่ำของข้อมูล (Pool of legal values) 

 
ตำรำงที่ 2.2 แสดงค ำศพัท์เฉพำะและศพัท์ทัว่ไป 

 
                                               แอททริบิวท์ (Attribute) 
 
 

รหัสประจ ำตัวประชำชน ช่ือ นำมสกุล วันเกิด 

3102401250111 ชนวัฒน์ ศรีสอ้ำน 16/04/2514 
3102401250112 สมชำย รักไทย 6/11/2514 

3102401250113 ไอรดำ สืบสำย 12/06/2514 
 
   เรคคอร์ด (Record)    ตำรำง (Table) หรือ รีเลช่ัน (Relation) 

 
ตำรำงที่ 2.3 แสดงกำรใชค้ ำศพัท์ในตำรำงข้อมูล 
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 อำจจะเขียนในรูปสมกำรดังต่อไปน้ี   R(รหัสประจ ำตัวประชำชน, ช่ือ, 
นำมสกุล, วันเกิด) เน่ืองจำกแต่ละตำรำงสำมำรถมีควำมสัมพันธ์กันได้ดังที่กล่ำวไว้ในข้ำงต้น ท ำให้
กำรเก็บข้อมูลในรูปแบบน้ี มีควำมคล่องตัวสูงเพรำะเรำสำมำรถแยกเก็บข้อมูลใน หลำยตำรำงโดย
อำศัยควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว และสำมำรถสืบค้นได้จำกรหัสพิเศษที่เรียกว่ำ กุญแจ (key)  
 

ตำรำงลูกคำ้ 
รหัสลกูคำ้ ชื่อลกูคำ้ ที่อยู ่

เบอร์โทรศัพท ์

1111 บ. สมจิตรค้ำไม้ 10 ถ. สุรนำรี อ. เมือง 044-216191 
1112 บ. โกลบอลคอพิวเตอร์ 110 ถ. สีลม 02-2763444 

 
ตำรำงกำรขำย 

เลขที่ใบเสร็จ รหัสลกูคำ้ 
วนัทีข่ำย 

001 1112 02/01/86 
002 4551 05/06/87 

 
ตำรำงที่ 2.4 แสดงกำรก ำหนดควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งตำรำงดว้ย กญุแจ (Key) 

 
 ด้วยเหตุที่ ว่ำ  Relational Database Management System (RDBMS) 
สำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้ดีมำกกว่ำ Model อ่ืนๆ เพรำะ 1) เรำสำมำรถก ำหนด 
(Define) ฐำนข้อมูลโดยสร้ำงตำรำงและตัดสินใจว่ำ Columns ใดในตำรำงจะมีควำมสัมพันธ์อย่ำงไร
กับ Column อ่ืน ๆ  2)  เรำสำมำรถค้นหำ (Query) Column ใด Column หน่ึงหรือจำกต่ำงตำรำง
กันได้โดยเสรี  3) กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล เพิ่มเติม หรือ ลบ Column จำกต่ำงตำรำงกันได้โดยไม่
ท ำลำยตำรำงเดิมเลยเพรำะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตำรำงจะถูกก ำหนดด้วย Mathematic Set 
function เช่น Join และ Union  ท ำให้ได้รับควำมนิยมอย่ำงสูงที่สุดตลอดหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ 
 2.1.7.5 คุณสมบตัขิอง Relational 
 โดยทั่ว ๆ ไป Relation หน่ึง ๆ จะมีคุณสมบัติต่ำง ๆ ดังน้ี 
 1) ไม่มี Tuples คู่ใด ๆ เลยที่ซ้ ำกัน (No duplicate tuples)  
 2) ล ำดับที่ของ Tuples ไม่มีควำมส ำคัญ 
 3) ล ำดับที่ของ Attributes ไม่มีควำมส ำคัญ 
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 4) ค่ำของ Attribute จะเป็นค่ำเด่ียว ๆ (Atomic) น่ันคือ ค่ำของข้อมูลที่
ปรำกฏอยู่ในตำรำงจะเป็นค่ำ ๆ เดียว เป็นลิสต์ของค่ำหลำย ๆ ค่ำไม่ได้ ซ่ึง Relation ที่มีคุณสมบัติ
ข้อน้ีจะถูกเรียกว่ำเป็น Relation ที่อยู่ในรูปแบบ Normal form 
 5) ค่ำของข้อมูลในแต่ละ Attribute จะบรรจุค่ำของข้อมู ลประเภท
เดียวกัน 
 2.1.8 วงจรกำรพัฒนำระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
 วงจรกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ (System Development Life Cycle) ห รือ 
SDLC ประกอบด้วยกระบวนกำร 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำรวำงแผนโครงกำร (Project Planning) กำร
วิเครำะห์ (Analysis) กำรออกแบบ (Design) กำรน ำไปใช้ (Implementation) และกำรบ ำรุงรักษำ 
(Maintenance) ซ่ึงถูกนำไปใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในกำรพัฒนำระบบ (โอภำส เอ่ียมสิริวงศ์, 2555: 
52) ซ่ึงแต่ละกระบวนกำรมีกิจกรรมหลัก ดังน้ี 
 2.1.8.1 กำรวำงแผนโครงกำร (Project Planning) 
  เป็นขั้นตอนในกำรก ำหนดปัญหำ และควำมส ำคัญในกำรพัฒนำระบบใหม่ 
กำรก ำหนดเวลำของโครงกำร กำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร ซ่ึงโครงกำรจะผ่ำนไปได้ต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรหรือคณะกรรมกำร จำกน้ันหำกโครงกำรสำมำรถเป็นไปได้จึงท ำกำร
จัดต้ังทีมงำนและด ำเนินโครงกำร 
 2.1.8.2 กำรวิเครำะห์ (Analysis) 
 เป็นขั้นตอนกำรศึกษำกระบวนกำรท ำงำนของระบบเก่ำ และรวบรวมควำม
ต้องกำรของระบบใหม่จำกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยมีเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ เช่น แบบจ ำลอง
กระบวนกำร (Data Flow Diagram : DFD) กำรสร้ำงแบบจ ำลองข้อมูล (Entity Relationship 
Diagram : ERD) หรือกำรใช้เคร่ืองมือวิเครำะห์ในกำรเขียนแผนภำพเชิงวัตถุ เป็นต้น เพื่อสร้ำงควำม
เข้ำใจระหว่ำงผู้ใช้และผู้พัฒนำระบบ 
 2.1.8.3 กำรออกแบบ (Design) 
 เมื่อวิเครำะห์ถึ งปัญหำ และควำมต้องกำรของระบบใหม่  ซ่ึงจะไ ด้
แบบจ ำลองเชิงตรรกะ (Logical Model) ในกระบวนกำรน้ีเป็นกำรออกแบบระบบใหม่ โดยน ำมำ
พัฒนำเป็นแบบจ ำลองเชิงกำยภำพ (Physical Model) ซ่ึงจะเกี่ยวกับกำรออกแบบสถำปัตยกรรม
ของระบบ (Architecture Design) กำรออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) กำรออกแบบ
ฐำนข้อมูล (Database Design) กำรสร้ำงต้นแบบ (Prototype) และออกแบบโปรแกรม (Program 
Design) 
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 2.1.8.4 กำรน ำไปใช้ (Implementation) 
 เป็นขั้นตอนที่ท ำกำรพัฒนำระบบตำมที่ได้ออกแบบไว้ รวมถึงกำรทดสอบ
ระบบ และกำรติดต้ังระบบ กำรจัดท ำเอกสำร กำรฝึกอบรมผู้ใช้งำน 
 2.1.8.5 กำรบ ำรุงรักษำ (Maintenance) 
 ในขั้นตอนสุดท้ำยเป็นกำรบ ำรุงรักษำหลังจำกกำรติดต้ังใช้งำนระบบที่
พัฒนำขึ้น โดยเป็นกำรปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ผิดพลำด หรือกำรเพิ่มเติมคุณสมบัติใหม่เข้ำไปในระบบ 
หรือกำรสนับสนุนงำนต่ำง ๆ ของผู้ใช้เกี่ยวกับระบบที่พัฒนำขึ้น 
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2.2 งำนวิเครำะห์ งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ชนัญญำ สำรใจค ำ  (2560) ได้ท ำกำรวิเครำะห์ เ ร่ือง กำรวิเครำะห์ เป รียบ เทียบ
ประสิทธิภำพระบบกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ ส่วนงำนงบประมำณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เช่ือมโยงข้อมูลงบประมำณจำกระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร (MIS) กับระบบบริหำรจัดกำร
ยุทธศำสตร์ (STM) ในส่วนข้อมูลตัวช้ีวัดของคณะ/ส ำนัก ในด้ำนกำรจัดสรร กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
และวิเครำะห์เปรียบเทียบประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์ระหว่ำงระบบเก่ำและระบบ
ใหม่ เมื่อศึกษำวิเครำะห์เปรียบเทียบพบว่ำ กำรน ำระบบใหม่มำใช้ ท ำให้ลดระยะเวลำในกระบวนกำร
ลง โดยระบบเก่ำใช้ระยะเวลำด ำเนินงำนตลอดกระบวนกำรประมำณ 51 วัน ในขณะที่ระบบใหม่จะ
ใช้ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนตลอดกระบวนกำรประมำณ 32 – 46 วัน ซ่ึงหำกเป็นกำรจัดท ำ
โครงสร้ำงตัวช้ีวัดในระบบตอนเริ่มต้นระบบจะท ำให้ระยะเวลำรวมประมำณ 46 วัน และในคร้ังต่อไป
จะใช้เวลำเพียง 32 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



30 

บทที่ 3 
หลักเกณฑแ์ละวิธีกำรวิเครำะห ์

 
 ในกำรวิเครำะห์เร่ือง กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบัติงำนด้ำน
กำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค ผู้วิเครำะห์ด ำเนินกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศตำมทฤษฎีวงจรกำรพัฒนำ
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ดังต่อไปน้ี 
 
3.1 ศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำกำรใช้สำรสนเทศของระบบงำนเดิม 
 ผู้วิเครำะห์ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกเอกสำร ประกำศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียก
เก็บค่ำสำธำรณูปโภค อัตรำกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ อัตรำค่ำประกันมิเตอร์ ขั้นตอนกำร
จัดสรรบุคลำกรเข้ำพักอำศัยในที่พักสวัสดิกำร กำรแจ้งเข้ำ -ออกของผู้ประกอบกำร ร้ำนค้ำ และรอบ
ระยะเวลำกำรจดมำตรของผู้จด และกำรบันทึกข้อมูลเพื่อค ำนวณยอดเรียกเก็บ ค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ
และค่ำขยะ ซ่ึงสำมำรถน ำผลมำวิเครำะห์และสรุปได้ดังตำรำง 
 

หน่วยงำนส่ง ข้อมูลรับ – ส่ง รูปแบบ วิธีกำร 
รับ-ส่งข้อมูล 

หน่วยงำนรับ 

กองทรัพยำกรบุคคล 1) ข้อมูลกำรเข้ำพัก-
ย้ำยออกจำกที่พัก
สวัสดิกำรกลุ่ม ก. 

บันทึกข้อควำม กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ 

กองคลัง 1) รำยกำรรับช ำระ
ค่ำสำธำรณูปโภค 
ผู้ประกอบกำร 

ไฟล์เอกสำร กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ 

ศูนย์บริหำรจัดกำร
ทรัพย์สิน  

1) ข้อมูลกำรเข้ำ-
ออก ของ
ผู้ประกอบกำร 

บันทึกข้อควำม กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ 

คณะแพทยศำสตร์ 1) ข้อมูลกำรเข้ำพัก-
ย้ำยออกจำกที่พัก
สวัสดิกำรกลุ่ม ข. 

บันทึกข้อควำม กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ 
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กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ 

1) รำยงำนข้อมูลที่
กำรใช้ไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ ที่พัก
สวัสดิกำร กลุ่ม ก. 
ที่ไม่เคลื่อนไหว
ติดต่อกัน 

1) บันทึกข้อควำม 
และแบบรำยงำน 

 

กองทรัพยำกรบุคคล 

กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ 

1) ข้อมูลค่ำ
สำธำรณูปโภคของ
ผู้ประกอบกำร 
ประจ ำเดือน 

2) ข้อมูลค่ำ
สำธำรณูปโภคของ
บุคลำกรที่มีที่พัก
สวัสดิกำร 
ประจ ำเดือน 

1) ข้อมูลที่ป้อนเข้ำใน
ระบบสำรสนเทศ 

 
 
2) ไฟล์ข้อมูลส่งหัก

เงินเดือนบุคลำกร 
ในรูปแบบไฟล์ 
Excel 

กองคลัง 

กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ 

1) ใบแจ้งยอดค่ำ
สำธำรณูปโภคของ
ผู้ประกอบกำร 
รำยเดือน 

1) บันทึกข้อควำม
และใบแจ้งยอดค่ำ
สำธำรณูปโภค 

ศูนย์บริหำรจัดกำร
ทรัพย์สิน  

กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ 

1) รำยงำนข้อมูลที่
กำรใช้ไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ ที่พัก
สวัสดิกำร กลุ่ม ข. 
ที่ไม่เคลื่อนไหว
ติดต่อกัน 

1) บันทึกข้อควำม 
และแบบรำยงำน 

คณะแพทยศำสตร์ 

 
ตำรำงที่ 3.1  ขัน้ตอนกำรปฏบิตังิำนในระบบเดิม 

 จำกตำรำงพบว่ำกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ เป็นหน่วยงำนที่รับข้อมูลพื้นฐำนคือ ข้อมูล
กำรเข้ำ-ออกที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ก. กลุ่ม ข. และผู้ประกอบกำร จำกกองทรัพยำกรบุคคล คณะ
แพทยศำสตร์ และศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน ตำมล ำดับ โดยใช้เอกสำรบันทึกข้อควำมเพื่อแจ้ง
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รำยช่ือ ส่งผ่ำนทำงศูนย์รับ-ส่งหนังสือ ส ำนักงำนอธิกำรบดี มำยังกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ และ
ผู้ป ฏิบัติงำนของกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ จึงป้อนข้อมูลเข้ำสู่ระบบ  โดยในกระบวนกำรน้ีผู้
วิเครำะห์ได้ปรับปรุงระบบ โดยกำรก ำหนดสิทธิในกำรใช้งำนระบบเพิ่มเติมให้แก่ผู้ปฏิบัติงำน จำกกอง
ทรัพยำกรบุคคล คณะแพทยศำสตร์ และศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน เพื่อให้สำมำรถเพิ่มรำยช่ือ เข้ำ
หรือออกจำกระบบได้โดยไม่ต้องส่ งเอกสำรมำยังกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ ท ำให้สำมำรถลด
ระยะเวลำในเส้นทำงเดินของเอกสำร และช่วยป้องกันควำมผิดพลำดจำกเอกสำรไม่ถึงผู้ปฏิบัติงำน 
โดยผู้ปฏิบัติงำนของแต่ละหน่วยงำนสำมำรถด ำเนินกำรได้ในเฉพำะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน
ตนเองเท่ำน้ัน  
 ภำยหลังจำกหน่วยงำนต่ำงๆ บันทึกข้อมูลพื้นฐำนกำรย้ำยเข้ำ – ย้ำยออกเข้ำสู่ระบบในแต่
ละเดือน กระบวนกำรต่อไปคือกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ ท ำกำรบันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ 
และค่ำขยะลงในระบบเพื่อประมวลผลเป็นยอดกำรเรียกเก็บในแต่ละเดือน ทั้งในส่วนบุคลำกรที่มีที่
พักสวัสดิกำร และส่วนผู้ประกอบกำรที่ เข้ำมำด ำเนินกิจกำรภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น  โดย
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถแสดงรำยงำนจำกระบบสำรสนเทศที่มีกำรปรับปรุงได้ทันที  
 
3.2 สร้ำงแบบจ ำลองกระบวนกำร (Process Modeling) 
 กำรด ำเนินกำรขั้นตอนน้ีคือ กำรสร้ำงแบบจ ำลองกระบวนกำรท ำงำนของระบบในรูปแบบ
ของแผนภำพที่เรียกว่ำแผนภำพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) โดยก ำหนดแผนภำพกระแส
ข้อมูลในระดับต่ำง ๆ ต้ังแต่ระดับ 0 คือแผนผังบริบท ซ่ึงแสดงให้ เห็นถึงกลุ่มผู้ใช้งำนหรือสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับระบบ (Boundary) กระบวนกำรท ำงำนของระบบ (Process) กระแสข้อมูล (Flow) และ
แหล่งเก็บข้อมูล (Data Store) ในส่วนของแผนภำพกระแสข้อมูลระดับที่ 2 – 3 จะแสดงให้เห็น
รำยละเอียดกำรท ำงำนทั้งหมดของระบบ 
 
3.3 สรำ้งแผนภำพควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งเอนตติี้ (ER-Diagram)  
 ขั้นตอนต่อไปคือกำรสร้ำงแผนภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนติต้ี (ER-Diagram) ซ่ีงภำยใน
แผนภำพจะแสดงให้ เห็นถึงเอนติต้ี (Entity) หมำยถึงข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับบุคคล สถำนที่ ห รือ
เหตุกำรณ์หรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบควำมสัมพันธ์ (Relation) หมำยถึง ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอน
ติต้ี ซ่ึงสำมำรถก ำหนดควำมสัมพันธ์ได้หลำยแบบ แล้วแต่ควำมเกี่ยวข้องกัน  และแอตทริบิว 
(Attribute) หมำยถึง คุณสมบัติของเอนติต้ี แผนภำพควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเอนติต้ีน้ีท ำให้มองเห็นถึง
ภำพรวมของระบบที่ทุกสิ่งมีควำมเกี่ยวข้องสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของบุคคล สถำนที่ และเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ 
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3.4 สรำ้งพจนำนกุรมขอ้มูล (Data Dictionary)   
 ขั้นตอนต่อไปคือกำรน ำข้อมูลที่ได้จำกแผนภำพควำมสัมพันธ์ไปใช้ในกำรสร้ำงพจนำนุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary) ซ่ึงพจนำนุกรมข้อมูลน้ีจะเป็นกำรก ำหนดคุณสมบัติของแต่ละเอนติต้ีซ่ึงมี
หน่วยข้อมูลย่อย ๆ ที่ไม่สำมำรถแตกย่อยออกไปได้อีก ผู้วิเครำะห์ได้ท ำกำรก ำหนดคุณสมบัติของแต่
ละเอนติต้ีรวมถึงรำยละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่เกิดข้อมูล ผู้ใช้ระบบ สิทธิในกำรใช้งำนแฟ้มข้อมูล ซ่ึง
ข้อมูลในแต่ละเอนติต้ีที่แปลงเป็นตำรำงจะน ำไปใช้ในกำรอ้ำงอิงกำรออกแบบฐำนข้อมูลในระดับ
กำยภำพต่อไป 
 
3.5 กำรออกแบบฐำนขอ้มูล (Database Design) 
 ขั้นตอนน้ีเป็นกำรน ำผลกำรสร้ำงพจนำนุกรมข้อมูลซ่ึงประกอบด้วยตำรำง มำท ำกำร
ออกแบบและสร้ำงฐำนข้อมูลในรูปแบบตำรำงส ำหรับกำรเก็บข้อมูลในฐำนข้อมูล Microsoft SQL 
Server ซ่ึงเป็นฐำนข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
 
3.6 กำรเขยีนโปรแกรม (Coding) 
 หลังจำกออกแบบฐำนข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นกำรเขียนโปรแกรม 
ควบคุมกำรท ำงำนของระบบ ซ่ึงเป็นกำรท ำงำนพร้อมกับกำรออกแบบหน้ำจอต่ำง ๆ ในแต่ละฟังก์ชัน
กำรท ำงำน โดยใช้ภำษำ C# ในกำรติดต่อกับฐำนข้อมูลและกำรประมวลผล และใช้ Crystal Report 
ในกำรก ำหนดกำรแสดงผลทำงหน้ำจอและกำรพิมพ์ออกทำงเคร่ืองพิมพ์ ส ำหรับโปรแกรมที่ท ำงำนบน
ระบบปฏิบัติกำร Windows และใช้โปรแกรม Android Studio ส ำหรับสร้ำงระบบบันทึกข้อมูลผ่ำน
ทำง Smart Phone ที่ใช้ระบบปฏิบัติกำร Android 
 
3.7 ทดสอบเพื่อหำขอ้ผดิพลำด (Coding) 
 หลังจำกกำรเขียนโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเป็นกำรทดสอบกำรท ำงำนของ
ฟังก์ชันต่ำง ๆ เพื่อหำข้อผิดพลำดและท ำกำรแก้ไขข้อมูลผิดพลำดน้ัน โดยขั้นตอนแรกผู้วิเครำะห์ท ำ
กำรทดสอบด้วยตัวเอง แล้วจึงให้ผู้ใช้งำนท ำกำรทดสอบผ่ำนกำรใช้งำนจริง โดยกำรบันทึกข้อมูลใน
ระบบฐำนข้อมูลส ำรอง เมื่อทดสอบและแก้ไขข้อผิดพลำดเรียบร้อยแล้วจึงเร่ิมกำรใช้งำนในระบบ
ฐำนข้อมูลหลัก 
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บทที่ 4 
ผลกำรวิเครำะห ์

 
4.1 แนวทำงในกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค  
 ผู้วิเครำะห์ได้วำงแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค โดยใช้ Data 
Flow Diagram เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทำงกำรไหลของข้อมูลที่มีอยู่ในระบบงำน ดังรูป 

0

ระบบสารสนเทศด้านการ
จัดการค่าสาธารณูปโภค

กองคลังกองจัดการฯ

กองทรัพยากรบุคคล
ศูนย์บริหาร

จัดการทรัพย์สิน
คณะแพทยศาสตร์

- รายการรับช าระค่าไฟฟ้า 
  ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ

- ข้อมูลพ้ืนฐานบุคลากร
- ข้อมูลการย้ายเข้า-ออก 
  บุคลากร กลุ่ม ก.

- รายงานข้อมูลการใช้
ไฟฟ้าประปา ไม่
เคล่ือนไหวติดต่อกัน

- รายงานข้อมูล
การใช้ไฟฟ้า 
ประปา 
ประจ าเดือน

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

- ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ประกอบการ
- ข้อมูลการย้ายเข้า-ออก 
  ผู้ประกอบการ
- ข้อมูลการตรวจสอบหน้ีส ิน  
  ผู้ประกอบการ

- รายงานสถิติปริมาณการใช ้ไฟฟ้า ประปา 
  ผู้พักอาศัย/ผู้ประกอบการ/คณะหน่วยงาน
- รายงานการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ประปา 
  ผู้พักอาศัย/ผู้ประกอบการ/คณะหน่วยงาน
- ใบจดมิเตอร์ประจ าเดือน
- รายงานตรวจสอบยอดเรียกเก็บ
  ประจ าเดือน

- รายงานยอดช าระค่าไฟฟ้า 
  ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ
- รายงานยอดค้างช าระ ค่าไฟฟ้า 
  ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ
- ข้อมูลพ้ืนฐานผู้ประกอบการ

- ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการเรียกเก็บ

- ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ผู้พักอาศัย/  
  ผู้ประกอบการ/คณะหน่วยงาน

- รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
  ประปา ไม่เคล่ือนไหวติดต่อกัน

Context Diagram

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค

- รายงานการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า 
  ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ
- รายงานยอดค้างช าระค่าไฟฟ้า 
  ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ
- ใบแจ้งยอด ค่าไฟฟ้า  ประปา ขยะ 
  ประจ าเดือน

- รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
ประปา ประจ าเดือน

- ข้อมูลค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ เพ่ือ 
  ส่งหักเงินเดือนบุคลากร

 
รูปที่ 4.1  Context Diagram ระบบสำรสนเทศดำ้นกำรจดักำรคำ่สำธำรณปูโภค 
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Data Flow Diagram Level 1

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค

1

บันทึกข้อมูลพื้นฐาน

2

บันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 
ประปา ขยะ 

3

ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล

5

รับช าระเงินค่าสาธารณูปโภค

6

ตรวจสอบหน้ีสิน บุคลากร, 
ผู้ประกอบการ

กองจัดการฯ

คณะแพทยศาสตร์

กองทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลบุคลากร-ผู้ประกอบการ

ข้อมูลพ้ืนฐาน

ศูนย์บริหาร 
จัดการทรัพย์สิน

- ข้อม ูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียกเก็บ

- ข้อม ูลพื้นฐานผู้ประกอบการ
- ข้อม ูลการย้ายเข้า-ออก ผู้ประกอบการ
- ข้อม ูลการตรวจสอบหน้ีสิน ผู้ประกอบการ

- ข้อม ูลพื้นฐานผู้พักอาศัยกลุ่ม ก, ข

- ข้อม ูลการย้ายเข้า-ออก ผู้พักอาศัยกลุ่ม    
  ก, ข

กองจัดการฯ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ขยะ

- ข้อม ูลหน่วยการใช้ไฟฟ้า ประปา   
  จ านวนเงินเรียกเก็บ

- ข้อม ูลหน่วยการใช้ไฟฟ้า ประปา   
  จ านวนเงินเรียกเก็บ ผิดปกติ

- รายงานการตรวจสอบข้อมูล

- เงื่อนไขข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบ

กองคลัง

- ข้อม ูลการร ับช าระ

- ข้อม ูลหน่วยการใช้ไฟฟ้า ประปา   
  จ านวนเงินเรียกเก็บ ผู้ประกอบการ4

พิมพ์ใบแจ้งยอด 
ผู้ประกอบการ

- เงื่อนไขกลุ่มผู้ประกอบการท่ีต ้องการ  
  พิมพ์ใบแจ้งยอด

- ใบแจ้งยอดช าระเงิน ผู้ประกอบการ

- ข้อม ูลการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ

ข้อมูลการรับช าระ
- ข้อม ูลการร ับช าระ

กองทรัพยากรบุคคล

- ข้อม ูลบุคลากรแจ้งขอลาออก
- ข้อม ูลบุคลากร

- ข้อม ูลการใช ้ไฟฟ้า ประปา ขยะ

- ข้อม ูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียกเก็บ , ข้อม ูล
  การพักอาศัย- ใบแจ้งยอดช าระ กรณีบุคลากรมี

  ที่พักอาศัย

7

ออกรายงาน

- ข้อม ูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียกเก็บ

- ข้อม ูลพื้นฐานผู้พักอาศัยกลุ่ม ก.
- ข้อม ูลการย้ายเข้า-ออก 
  ผู้พักอาศัยกลุ่ม ก.

- ข้อม ูลพื้นฐานผู้พักอาศัยกลุ่ม ข.
- ข้อม ูลการย้ายเข้า-ออก ผู้พักอาศัย
  กลุ่ม ข.

- ข้อม ูลพื้นฐานผู้ประกอบการ
- ข้อม ูลการย้ายเข้า-ออก ผู้ประกอบการ
- ข้อม ูลการตรวจสอบหน้ีสิน ผู้ประกอบการ

- ข้อม ูลการใช ้ไฟฟ้า ประปา ผู้พักอาศัย/  
  ผู้ประกอบการ/คณะหน่วยงาน

- รายงานยอดช าระค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ
- รายงานยอดค้างค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ

- รายงานสถิต ,ิ              การใช้ไฟฟ้า ประปา ขยะ 
  ผู้พักอาศัยที่พักสวัสดิการ, ผู้ประกอบการ และใบจดม ิเตอร์ประจ าเดือน

- รายงานการเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ
- รายงานยอดค้างช าระค ่าไฟฟ้า ประปา ขยะ ผู้ประกอบการ

- รายงานข้อม ูลการใช้ไฟฟ้าประปา ไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน
- รายงานข้อม ูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ประจ าเดือน

- รายงานข้อม ูลการใช้ไฟฟ้าประปา ไม่เคลื่อนไหวติดต่อกัน
- รายงานข้อม ูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ประจ าเดือน ข้อมูลบุคลากร-ผู้ประกอบการ

ข้อมูลพ้ืนฐาน

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ประปา ขยะ

ข้อมูลการรับช าระ

- ข้อม ูลพื้นฐานเกี่ยวกับการเรียกเก็บ

- ข้อม ูลบุคลากร

- ข้อม ูลการช าระเงิน

- ข้อม ูล สถิติ การใช้ไฟฟ้า ประปา ขยะ

ศูนย์บริหาร 
จัดการทรัพย์สิน

- ข้อม ูลค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ เพื่อ 
  ส่งหักเงินเดือนบุคลากร

- ข้อม ูลค่าไฟฟ้า ประปา ขยะ เพื่อ 
  ส่งหักเงินเดือนบุคลากร

 
รูปที่ 4.2  Data Flow Diagram Level 1 ระบบสำรสนเทศดำ้นกำรจดักำรคำ่สำธำรณูปโภค 
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 จำกรูปที่ 4.1 แสดงภำพรวมในกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค ซ่ึงมี External 
Entities หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระบบประกอบด้วย 5 หน่วยงำน และแสดงทิศทำงกำรไหลของ
ข้อมูลระหว่ำงระบบกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
 จำกรูปที่ 4.2 แสดงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภคที่ผ่ำนกำรปรับปรุง โดยกำรพัฒนำ
ระบบสำรสนเทศเพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถใช้งำนข้อมูลร่วมกันได้ และได้ก ำหนดบทบำท 
หน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงำนน้ัน ๆ เป็นผู้ด ำเนินกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ และสำมำรถ
รำยงำนผลได้โดยผ่ำนระบบสำรสนเทศ ดังน้ี 
 1) ด้ำนกำรน ำข้อมูลเข้ำสู่ระบบ 
 กองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมำตรวัด 
ข้อมูลสถิติปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ และค่ำขยะ ประจ ำเดือน 
 กองทรัพยำกรบุคคล  เป็นผู้ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำ-ออก ของ
บุคลำกรที่มีที่พักอำศัยสวัสดิกำร กลุ่ม ก. และด ำเนินกำรตรวจสอบหน้ีสินบุคลำกร ในกรณีที่บุคลำกร
ประสงค์ลำออก โดยระบบสำมำรถค ำนวณกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำและขยะ ล่วงหน้ำและ
พิมพ์ใบแจ้งยอดช ำระเพื่อให้บุคลำกรน ำไปช ำระเงินได้ที่กองคลัง หรือธนำคำรพำณิชย์ทุกธนำคำร 
 คณะแพทยศำสตร์ เป็นผู้ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำ -ออก ของ
บุคลำกรที่มีที่พักอำศัยสวัสดิกำร กลุ่ม ข. 
 ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน  เป็นผู้ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเข้ำ -
ออก ของผู้ประกอบกิจกำรภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น และสำมำรถพิมพ์ใบแจ้งยอดช ำระเงินได้
จำกระบบ ในส่วนของผู้ประกอบกำรที่ทำงศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน เป็นผู้รับผิดชอบ จำกระบบ
เดิมที่กองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ เป็นผู้ด ำเนินกำรพิมพ์และท ำบันทึกข้อควำมน ำส่งให้กับทำงศูนย์
บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน 
 กองคลัง เป็นผู้ด ำเนินกำรบันทึกข้อมูลรับช ำระเงินตำมใบแจ้งยอด ทั้งจำกกำรรับ
ช ำระผ่ำนทำงธนำคำรพำณิชย์ทุกธนำคำร และผ่ำนทำงกองคลัง  
 2) ด้ำนกำรรำยงำนผลจำกระบบ 
 กองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ  

  แสดงรำยงำนสถิติ กำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ขยะ ของผู้พักอำศัย
สวัสดิกำรทั้งกลุ่ม ก. กลุ่ม ข. และผู้ประกอบกำร 

  พิมพ์ใบจดมำตรวัดประจ ำเดือน ให้กับผู้จด 
  แสดงรำยงำนกำรรับช ำระ และรำยกำรค้ำงช ำระของผู้ประกอบกำร 

                   กองทรัพยำกรบุคคล 
  แสดงรำยงำนข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ประจ ำเดือนของที่พัก   
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    สวัสดิกำรกลุ่ม ก.  
  แสดงรำยงำนข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ของที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ก. ที่ 
    ไม่พบควำมเคลื่อนไหว เพื่อด ำเนินกำรเรียกคืนที่พักอำศัย 
  แสดงรำยงำนรำยช่ือผู้พักอำศัย ของที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ก. 

             คณะแพทยศำสตร์ 
  แสดงรำยงำนข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ประจ ำเดือนของที่พัก 

 สวัสดิกำรกลุ่ม ข.  
  แสดงรำยงำนข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ของที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ข. ที่

ไม่พบควำมเคลื่อนไหว เพื่อด ำเนินกำรเรียกคืนที่พักอำศัย 
  แสดงรำยงำนรำยช่ือผู้พักอำศัย ของที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ข. 

 ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน  
  แสดงรำยงำนกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ขยะ ส่วนผู้ประกอบกำร 
  แสดงรำยงำนยอดค้ำงช ำระค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ขยะ ส่วนผู้ประกอบกำร 

                                 กองคลัง 
  แสดงรำยงำนกำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ขยะ ส่วนผู้ประกอบกำร 
  แสดงรำยงำนยอดค้ำงช ำระค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ขยะ ส่วนผู้ประกอบกำร 
  แสดงรำยงำนยอดช ำระค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ขยะ ส่วนผู้ประกอบกำร 
  แสดงรำยงำนสถิติ กำรเรียกเก็บค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ขยะ ของผู้พักอำศัย 
    สวัสดิกำรทั้งกลุ่ม ก. กลุ่ม ข. และผู้ประกอบกำร 

 
4.2 กำรปรบัปรงุระบบสำรสนเทศดำ้นกำรจดักำรคำ่สำธำรณูปโภค 
 จำกแนวทำงกำรปรับปรุงกระบวนกำรจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภคข้ำงต้น ผู้วิเครำะห์ได้น ำมำ
ปรับปรุงระบบสำรสนเทศ เพื่อให้สำมำรถท ำงำนได้ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน ดังน้ี 
 4.2.1 ปรับปรุงโครงสร้ำงของระบบฐำนข้อมูล เพื่อให้สำมำรถจ ำแนกข้อมูลรำยช่ือบุคลำกร 
ผู้ประกอบกำร ตำมหน่วยงำนที่รับผิดชอบข้อมูลน้ัน ๆ สำมำรถด ำเนินกำรกับข้อมูลตำมสิทธิกำร
เข้ำถึงข้อมูลได้ และจ ำแนกมำตรวัดตำมหน้ำที่  ที่ก ำหนดให้แก่ผู้จดมำตร เพื่อพิมพ์ใบจดมำตรวัด
ประจ ำเดือน  
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รูปที่ 4.3  แสดงกำรปรับปรงุโครงสรำ้งตำรำง Meter 
  จำกรูปที่ 4.3 ผู้วิเครำะห์ปรับปรุงโครงสร้ำงตำรำง Meter โดยเพิ่มฟิลด์ pers_id 
เพื่อใช้ส ำหรับก ำหนดและจ ำแนกหน้ำที่ของผู้จดมำตรในแต่ละรำยกำร และเพิ่มฟิลด์ flag เพื่อก ำหนด
สถำนะของประเภทมำตรวัด ส ำหรับใช้ในกำรส่งหักเงินเดือนบุคลำกร หรือเป็นข้อมูลส ำหรับพิมพ์
ออกเป็นใบแจ้งยอดช ำระ 
 4.2.2 ปรับปรุงโครงสร้ำงของระบบฐำนข้อมูล เพื่อจ ำแนกข้อมูลมำตรวัดที่พักสวัสดิกำร
กลุ่ม ก. หรือกลุ่ม ข. ส ำหรับก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลของกองทรัพยำกรบุคคล และคณะ
แพทยศำสตร์ ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.4  แสดงกำรปรับปรงุโครงสรำ้งตำรำง Meter_Group 
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 จำกรูปที่ 4.4 ปรับปรุงโครงสร้ำงตำรำง Meter_Group โดยเพิ่มฟิลด์ group_AB เพื่อใช้
ส ำหรับก ำหนดกลุ่มมำตรวัดเพื่อจ ำแนกข้อมูลมำตรวัดที่พักสวัสดิกำรกลุ่ม ก. หรือกลุ่ม ข. 
 4.2.3 ปรับปรุงโครงสร้ำงของระบบฐำนข้อมูลเพื่อก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำใช้งำนระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.5  แสดงกำรเพิ่มตำรำง Department 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.6  แสดงกำรเพิ่มตำรำง personnel 
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 จำกรูปที่ 4.5 และ 4.6 ผู้ วิเครำะห์เพิ่มตำรำง Department และ personnel เพื่อใช้
ก ำหนดข้อมูลหน่วยงำนที่สำมำรถใช้งำนระบบ และก ำหนดสิทธิ์ในกำรเข้ำใช้งำนระบบ ให้กับบุคลำกร
ในหน่วยงำนน้ัน ๆ โดยใช้กำรตรวจสอบสิทธิ์ ในกำรเข้ำสู่ ระบบ ผ่ำน SSO (single sign on) 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น เมื่อผู้ใช้งำน log in เพื่อเข้ำสู่ระบบ ระบบจะด ำเนินกำรจ ำแนกข้อมูลตำมสิทธิ 
ที่ผู้ใช้สำมำรถด ำเนินกำรได้ ดังรูป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.7 แสดงสิทธิในกำรเขำ้ถงึข้อมูลกลุ่มที่พกัอำศยั ส ำหรับผู้ใชง้ำนจำกกองทรพัยำกรบคุคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4.8 แสดงสิทธิในกำรเขำ้ถงึข้อมูลกลุ่มที่พกัอำศยั ส ำหรับผู้ใชง้ำนจำกคณะแพทยศำสตร ์
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รูปที่ 4.9 แสดงสิทธิในกำรเขำ้ถงึข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบกำร  
ส ำหรับผู้ใชง้ำนจำกศนูยบ์รหิำรจดักำรทรัพย์สนิ  

 
 จำกรูปที่ 4.7, 4.8 และ 4.9 แสดงให้เห็นว่ำระบบสำมำรถจ ำแนกสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล 
ของกลุ่มผู้ใช้งำนในหน่วยงำนต่ำง ๆ เพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรกับข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำน
ของตนเองเท่ำน้ัน ซ่ึงเป็นผลจำกกำรปรับปรุงโครงสร้ำงข้อมูล และกำรเช่ือมโยงข้อมูลในระบบ
ฐำนข้อมูล  
 1) ผู้ใช้งำนจำกกองทรัพยำกรบุคคล สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรข้อมูลผู้พักอำศัยในกลุ่มที่
พักอำศัย ดังน้ี 

  แฟลตแก่นคูณ   แฟลตมิตรภำพ 
  แฟลตเขียวขจี   แฟลตร่มร่ืน 
  แฟลตจำมจุรี   หมู่บ้ำนมอดินแดงกลำง 
  แฟลตชัยพฤกษ์   หมู่บ้ำนมอดินแดงใต้ 
  แฟลตแดง   หมู่บ้ำนมอดินแดงเหนือ 
  แฟลตทำนตะวัน   หมู่บ้ำนป่ำดู่ 
  แฟลตนพเก้ำ   หมู่บ้ำนสีฐำนเหนือสีฐำนใต้ 
  แฟลตป่ำดู่ 10   หมู่บ้ำนหนองแวง 
  แฟลตป่ำดู่ 11   หมู่บ้ำนหนองหัวช้ำง 

  แฟลตป่ำดู่ 12  
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 2) ผู้ใช้งำนจำกคณะแพทยศำสตร์ สำมำรถด ำเนินกำรจัดกำรข้อมูลผู้พักอำศัยในกลุ่มที่พัก
อำศัย ดังน้ี 

  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 ใช้งำนจำก ศูนย์บ ริหำรจัดกำรท รัพ ย์สิน   สำมำรถด ำ เนินกำรจัดกำรข้ อมู ล
ผู้ประกอบกำร ดังน้ี 

  แฟลตหนองแวง   ธนำคำรต่ำง ๆ 
  ศูนยอำหำรและบริกำร 1   บริษัท ผู้ประกอบกำร 
  ศูนยอำหำรและบริกำร 2   บริษัทสื่อสำร โทรคมนำคม 
  ศูนยอำหำรและบริกำร 3   ผู้รับจ้ำงงำนก่อสร้ำง 
  ศูนยอำหำรและบริกำร 4   โรงอำหำรช่ัวครำว(โรงอำหำรชำย) 
  สถำนีบริกำรน้ ำมัน   เหมำจ่ำยโครงกำรจุดผ่อนปรน 
  ร้ำนอำหำรส ำนักงำน 
    อธิกำรบด ี

  บริษัท ซี.พี.ออล์ล จ ำกัด(มหำชน) 

  ร้ำนอำหำรแฟลตป่ำดู่   ตลำดมอดินแดง 
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4.3 ลดปญัหำและระยะเวลำที่เกดิจำกกำรปฏบิตังิำนในรปูแบบเดมิ 
 จำกผลกำรศึกษำพบว่ำปัญหำที่ เกิดขึ้นในกระบวนงำนจัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค เกิด
เน่ืองจำกกำรไม่มีกำรประสำนงำนกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพำะข้อมูลพื้นฐำนที่ต้องใช้
งำนร่วมกัน ยังไม่มีกำรวำงระบบเพื่อให้แต่ละหน่วยงำนสำมำรถน ำมำใช้ได้ และกำรรับส่งข้อมูลผ่ำน
เส้นทำงกำรรับ-ส่งหนังสือมีควำมผิดพลำด สูญหำย เอกสำรไม่ถึงผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง ผู้วิเครำะห์
ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ เพื่อลดและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.10 ตวัอยำ่งบันทกึขอ้ควำมแจ้งกำรจดัสรรผู้เขำ้พักอำศยั ทีพ่กัสวัสดกิำรกลุม่ ก.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.11  ตวัอยำ่งบันทกึขอ้ควำมแจ้งกำรจดัสรรผู้เขำ้พักอำศยั ทีพ่กัโควตำ้คณะ 
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รูปที่ 4.12 ตวัอยำ่งบันทกึขอ้ควำมแจ้งกำรจดัสรรผู้เขำ้พักอำศยั ทีพ่กัสวัสดกิำรกลุม่ ข. 
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รูปที่ 4.13 ตวัอยำ่งบันทกึขอ้ควำมแจ้งรำยชือ่ผูป้ระกอบกำร จำกคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4.14 ตวัอยำ่งบันทกึขอ้ควำมแจ้งยกเลกิรำยชือ่ผู้ประกอบกำร  

ศนูย์บรหิำรจดักำรทรพัยส์ิน  
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 จำกรูปที่ 4.10 – 4.14 แสดงตัวอย่ำงบันทึกข้อควำมจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กับระบบ
จัดกำรค่ำสำธำรณูปโภค ที่ส่งมำยังกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ เพื่อบันทึก ปรับปรุง รำยช่ือผู้พักอำศัย 
หรือรำยช่ือผู้ประกอบกำร ในระบบสำรสนเทศที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงจำกกำรวิเครำะห์เห็นว่ำ
ข้อมูลจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องส่งมำยังกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ น้ัน เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในแต่ละ
หน่วยงำนน้ันโดยตรง กองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ เพียงต้องใช้ข้อมูลรำยช่ือผู้พักอำศัย หรือรำยช่ือ
ผู้ประกอบกำร เพื่อประกอบกับปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ และขยะ ในกำรแจ้งยอดเรียกเก็บค่ำ
สำธำรณูปโภค  
 ผู้วิเครำะห์จึงได้ปรับปรุงระบบสำรสนเทศที่ใช้งำนอยู่ในปัจจุบัน ให้แต่ละหน่วยงำนสำมำรถ
บันทึก ปรับปรุง รำยช่ือผู้พักอำศัย หรือรำยช่ือผู้ประกอบกำร ในส่วนที่หน่วยงำนน้ัน ๆ รับผิดชอบได้
โดยตรง ซ่ึงกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ สำมำรถน ำรำยช่ือดังกล่ำวมำเพื่อใช้ประกอบกับข้อมูลกำร
เรียกเก็บค่ำสำธำรณูปโภคได้จำกระบบ ท ำให้สำมำรถลดขั้นตอน และระยะเวลำกำรเดินทำงของ
เอกสำรจำกหน่วยงำน และสำมำรถลดควำมผิดพลำดเน่ืองจำกเอกสำรไม่ถึงผู้ปฏิบัติงำน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.15 ฟอรม์กำรจดักำรขอ้มลูผูพ้ักอำศยั ทีพ่กัสวัสดกิำรกลุม่ ก. กองทรัพยำกรบคุคล 
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รูปที่ 4.16 ฟอรม์กำรจดักำรขอ้มลูผูพ้ักอำศยั ทีพ่กัสวัสดกิำรกลุม่ ข. คณะแพทยศำสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 4.17 ฟอรม์กำรจดักำรขอ้มลูผู้ประกอบกำร ศนูย์บรหิำรจดักำรทรพัยส์ิน 
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 จำกรูปที่ 4.15, 4.16 และ 4.17 แสดงแบบฟอร์มส ำหรับจัดกำรข้อมูลผู้พักอำศัยที่พัก
สวัสดิกำร กลุ่ม ก. และกลุ่ม ข. ตำมล ำดับ ซ่ึงระบบได้จ ำแนกข้อมูลผู้พักอำศัยที่กองทรัพยำกรบุคคล 
และคณะแพทยศำสตร์ ตำมกลุ่มที่พักอำศัยที่หน่วยงำนน้ัน ๆ รับผิดชอบ และจำกรูปที่ 4.17 แสดง
แบบฟอร์มส ำหรับจัดกำรข้อมูลผู้ประกอบกำร ซ่ึงใช้ส ำหรับ ศูนย์บริหำรจัดกำรทรัพย์สิน เป็น
ผู้ด ำเนินกำร 
 นอกจำกน้ีผู้วิเครำะห์ได้วิเครำะห์ในกระบวนกำรตรวจสอบหน้ีสิน ของบุคลำกรที่ประสงค์
ขอลำออกซ่ึงในกระบวนกำรน้ันจ ำเป็นต้องผ่ำนกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ เพื่อตรวจสอบกำรเข้ำพัก
อำศัยในที่พักสวัสดิกำรทั้งกลุ่ม ก. และกลุ่ม ข. หำกมีกำรเข้ำพักอำศัยต้องด ำเนินกำร ค ำนวณค่ำ
สำธำรณูปโภค เพื่อเรียกเก็บเงินค่ำสำธำรณูปโภคล่วงหน้ำกับผู้ย่ืนควำมประสงค์ขอลำออก โดยในกำร
ค ำนวณน้ันผู้ปฏิบั ติงำนต้องค ำนวณด้วยตัวเองแล้วจึงบันทึกข้อมูลเพื่อออกใบแจ้งยอดช ำระ ผู้
วิเครำะห์เห็นว่ำในกระบวนกำรดังกล่ำว สำมำรถลดขั้นตอนให้กับผู้ย่ืนควำมประสงค์ขอลำออก และ
ผู้ปฏิบัติงำนของกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ ได้ เน่ืองจำกหำกสำมำรถใช้ระบบสำรสนเทศร่วมกัน ผู้
ย่ืนควำมประสงค์ขอลำออกไม่ต้องย่ืนขอตรวจสอบหน้ีสิน ผ่ำนกองจัดกำรสำธำรณูปโภคฯ สำมำรถ
ตรวจสอบหน้ีสินผ่ำนกองทรัพยำกรบุคคลได้ โดยระบบสำมำรถค ำนวณยอดกำรเรียกเก็บค่ำ
สำธำรณูปโภคล่วงหน้ำ และพิมพ์ใบแจ้งยอดช ำระเพื่อให้ผู้ย่ืนควำมประสงค์ขอลำออก น ำไปช ำระเงิน
ผ่ำนทำงกองคลัง หรือธนำคำรพำณิชย์ทุกธนำคำร และน ำหลักฐำนกำรช ำระเงินให้แก่กองทรัพยำกร
บุคคลเพื่อยืนยัน ท ำให้เกิดควำมสะดวกและรวดเร็วแก่ทั้งบุคลำกรและเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.18 ฟอรม์กำรตรวจสอบหนี้สนิของบคุลำกรทีย่ื่นควำมประสงค์ขอลำออก 
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รูปที่ 4.19 ฟอรม์ส ำหรับพิมพ์ใบแจง้ยอดช ำระเงนิคำ่สำธำรณปูโภค 
 

 จำกรูปที่ 4.18 แสดงฟอร์มเพื่อใช้ส ำหรับตรวจสอบหน้ีสินของผู้ย่ืนควำมประสงค์ขอลำออก 
โดยสำมำรถค้นหำข้อมูลได้จำกเลขที่บัตรประชำชน ช่ือ หรือนำมสกุล ซ่ึงระบบจะท ำกำรค้นหำข้อมูล
ที่ตรงกับเง่ือนไข และตรวจสอบข้อมูลกำรเข้ำพักอำศัยของผู้ย่ืนควำมประสงค์ หำกมีข้อมูลกำรพัก
อำศัยระบบจะแสดงสถิติข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ย้อนหลัง และแสดงค่ำเฉลี่ย ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ 
ย้อนหลัง 3 เดือน เมื่อผู้ใช้งำนระบุวันที่ผู้ย่ืนควำมประสงค์ลำออก กดปุ่มค ำนวณ ระบบจะน ำค่ำเฉลี่ย
ดังกล่ำวมำคิดค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำเป็นจ ำนวนค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำต่อวัน และน ำมำค ำนวนจ ำนวนเงิน
ตำมจ ำนวนวัน นับจำกวันที่ส่งหักเงินเดือนคร้ังสุดท้ำยจนถึงวันที่ลำออก แสดงเป็นจ ำนวนเงินที่ ต้อง
ช ำระล่วงหน้ำ เพื่อพิมพ์ใบแจ้งยอดช ำระ ให้ผู้ย่ืนควำมประสงค์ขอลำออกน ำไปช ำระเงินผ่ำนทำงกอง
คลัง หรือธนำคำรพำณิชย์ทุกธนำคำร ดังรูปที่ 4.19 
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รูปที่ 4.20 ปรับปรงุโครงสรำ้งฐำนข้อมูล meter_orders 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.21  ฟอรม์บนัทกึข้อมูลกำรใช้ไฟฟำ้ ประปำ ประจ ำเดอืนแบบเรียงล ำดับ  
กลุ่มที่พกัสวสัดิกำร  
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รูปที่ 4.22  ฟอร์มบนัทกึข้อมูลกำรใช้ไฟฟำ้ ประปำ ประจ ำเดอืนแบบเรียงล ำดับ  
กลุ่มผู้ประกอบกำร 

  
 จำกรูปที่ 4.20 ผู้วิเครำะห์ปรับปรุงโครงสร้ำงฐำนข้อมูล เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรบันทึก
ข้อมูล โดยน ำข้อมูลรหัสมำตรวัด ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ เช่ือมโยงกับรหัสกลุ่มติดต้ังมำตรวัด เพื่อก ำหนด
ตัวเลขล ำดับ ท ำให้ระบบสำมำรถเรียกรำยกำรมำตรวัดมำแสดงผลส ำหรับผู้ใช้งำน ในกำรบันทึก 
ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ จำกเดิมซ่ึงผู้ใช้งำนต้องป้อนรหัสมำตรวัดเป็นจ ำนวน 6 หลัก ส ำหรับ
กลุ่มที่พักสวัสดิกำร และ 8 หลัก ส ำหรับกลุ่มผู้ประกอบกำร ในกำรบันทึก ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ ในแต่ละมำตรวัด ซ่ึงผลจำกกำรปรับปรุงระบบดังกล่ำว ท ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถด ำเนินกำรใน
ส่วนกระบวนกำรบันทึกข้อมูลมำตรวัดประจ ำเดือน ได้รวดเร็วขึ้น 6 – 8 เท่ำ ซ่ึงระบบสำมำรถระบุ
ลักษณะกำรบันทึกข้อมูลมำตรวัดประจ ำเดือน ได้ทั้งในกรณีบันทึกแบบปกติ และบันทึกแบบ
เรียงล ำดับ ดังรูปที่ 4.21 และ 4.22 
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รูปที่ 4.23  ฟอรม์ส ำหรับโอนข้อมูลกำรช ำระคำ่สำธำรณูปโภค ผูป้ระกอบกำร  

ที่ช ำระผำ่นทำงธนำคำร 
  
 ในด้ำนกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนกองคลังใช้งำนน้ัน ทำงกองคลังมี
หน้ำที่ในกำรรับช ำระเงินค่ำสำธำรณูปโภคตำมใบแจ้งยอดช ำระ และข้อมูลเพื่อส่งหักเงินเดือนส ำหรับ
บุคลำกรที่มีที่พักสวัสดิกำร โดยกำรช ำระเงินตำมใบแจ้งยอด สำมำรถรับช ำระได้ 2 ทำงคือ ช ำระผ่ำน
ทำงธนำคำรพำณิชย์ทุกธนำคำร และช ำระที่จุดรับช ำระของกองคลัง  
 รูปที่ 4.23 แสดงระบบรับช ำระผ่ำนทำงธนำคำร ซ่ึงระบบสำมำรถอ่ำนข้อมูลชนิด text file 
ตำมรูปแบบที่ download มำจำกเว็บไซต์ทำงธนำคำร และแสดงผลรำยละเอียด โดยระบบจะ
ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลกับฐำนข้อมูล และข้อมูลจำก text file เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดของ
ข้อมูล ใน 3 รูปแบบคือ  

1) ตรวจสอบเลขที่ใบแจ้งยอดช ำระ ถูกต้องตำมรูปแบบ และจ ำนวนเลขที่ใบแจ้ง 8  
หลักครบถ้วน   

2) ตรวจสอบกำรช ำระยอดซ้ ำ ในเลขที่ใบแจ้งยอดช ำระเดียวกัน  
3) ตรวจสอบจ ำนวนเงินที่ช ำระตรงกับจ ำนวนเงินที่แจ้งยอดช ำระ  
4) สรุปจ ำนวนรำยกำรที่อ่ำนได้ จ ำนวนเงินรับช ำระรวม จ ำนวนรำยกำรที่ผิดพลำด 

 ซ่ึงในกำรแจ้งเตือนข้อผิดพลำดทั้ง 3 แบบน้ัน ระบบแสดงแถบสีต่ำงกัน เพื่อบอกลักษณะ
ควำมผิดพลำด เช่น แสดงแถบสีแดงในรำยกำรที่เลขที่ใบแจ้งยอดช ำระไม่ถูกต้อง แถบสีเขียวแสดง
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รำยกำรที่มีกำรรับช ำระแล้วในระบบ และตัวอักษรสีแดงในรำยกำรที่จ ำนวนยอดช ำระไม่ตรงกับ
จ ำนวนยอดตำมใบแจ้งยอดช ำระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.24  ฟอรม์ส ำหรับรับช ำระคำ่สำธำรณปูโภค ผู้ประกอบกำร บคุลำกร 
ที่ช ำระผำ่นทำงจดุรบัช ำระกองคลงั 

 
 กรณีรับช ำระผ่ำนทำงจุดรับช ำระกองคลัง แสดงดังรูปที่ 4.24 โดยสำมำรถรับช ำระได้ผ่ำน
ทำงเคร่ืองสแกนบำร์โค้ด หรือค้นหำข้อมูลจำก รหัสผู้ประกอบกำร ช่ือ-สกุล ซ่ึงหำกรับช ำระผ่ำนทำง
เคร่ืองสแกนบำร์โค้ด ระบบจะแสดงข้อมูลเฉพำะตำมเลขที่ใบแจ้งยอดช ำระตำมบำร์โค้ดเท่ำน้ัน ส่วน
กำรรับช ำระผ่ำน รหัสผู้ประกอบกำรระบบจะแสดงรำยกำรยอดค้ำงช ำระทั้งหมด ผู้ใช้งำนสำมำรถ
เลือกรำยกำรรับช ำระได้พร้อมกันทีละหลำยรำยกำร  
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รูปที่ 4.25  รำยงำนผู้ประกอบกำรคำ้งช ำระ ประจ ำเดอืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4.26  รำยงำนผู้ประกอบกำรช ำระเงนิผำ่นกองคลัง ประจ ำเดอืน 
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รูปที่ 4.27  รำยงำนผู้ประกอบกำรช ำระเงนิผำ่นธนำคำร ประจ ำเดือน 
 

 ส ำหรับสิทธิในกำรใช้งำนทำงกองคลัง ผู้วิเครำะห์ได้ปรับปรุงระบบรำยงำนได้ 3 รำยงำน 
ดังรูปที่ 4.25 – 4.27 

1) รำยงำนผู้ประกอบกำรค้ำงช ำระ ประจ ำเดือน 
2) รำยงำนผู้ประกอบกำรช ำระผ่ำนทำงกองคลัง ประจ ำเดือน 
3) รำยงำนผู้ประกอบกำรช ำระเงินผ่ำนธนำคำร ประจ ำเดือน 

 
4.4 กำรพฒันำระบบบันทกึมำตรวดัไฟฟำ้ น้ ำประปำ ดว้ย Smart Phone 
 จำกกำรวิเครำะห์ปรับปรุงโครงสร้ำงฐำนข้อมูล เพื่อเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรบันทึกข้อมูล 
โดยน ำข้อมูลรหัสมำตรวัด ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ เช่ือมโยงกับรหัสกลุ่มติดต้ังมำตรวัด เพื่อก ำหนดตัวเลข
ล ำดับ ท ำให้ผู้ใช้งำนสำมำรถด ำเนินกำรในส่วนกระบวนกำรบันทึกข้อมูลมำตรวัดประจ ำเดือน ได้
รวดเร็วขึ้น 6 – 8 เท่ำ ผู้ วิเครำะห์เห็นว่ำปัจจุบันมีกำรใช้ Smart Phone อย่ำงแพร่หลำยในกำร
พัฒนำแอพพลิเคช่ันต่ำง ๆ และในระบบเดิมน้ันกำรจดตัวเลขมำตรวัดไฟฟ้ำ น้ ำประปำ เป็นกำรพิมพ์
ใบจดประจ ำเดือนออกจำกระบบ เพื่อใช้ผู้จดน ำไปเขียนตัวเลขมำตรวัด แล้วจึงน ำใบจดมำตรมำให้
เจ้ำหน้ำที่เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ ซ่ึงพบปัญหำในกรณีที่อ่ำนมำตรวัดผิด  
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รูปที่ 4.28 แสดงหนำ้จอเพือ่เขำ้สู่ระบบ และแสดงรำยกำรกลุ่มที่พกัอำศยัตำมสทิธิ์ของผู้จดมำตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.29 แสดงหนำ้จอเลขที่ ที่พกัอำศยัภำยในกลุม่ทีพ่ักอำศยั และหนำ้จอเพือ่บนัทกึเลขมำตร 
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รูปที่ 4.30 แสดงหนำ้จอเมือ่กดเลขมำตรวดั และกำรแจง้เตือนเมือ่มคีวำมคลำดเคลือ่นสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.31 แสดงหนำ้จอแจง้เตือนกรณีไม่เปดิระบบ GPS  
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 จำกรูปที่ 4.28 แสดงหน้ำจอกำรตรวจสอบสิทธิ์ในกำรเข้ำสู่ระบบ โดยใช้สิทธิ์ที่กองจัดกำร
สำธำรณูปโภคฯ ก ำหนดขึ้นเองและเมื่อผู้จดมำตรวัด log in เพื่อเข้ำสู่ระบบ ระบบแสดงรำยกำรกลุ่ม
ที่พักอำศัยตำมสิทธิ์ของผู้จดมำตรวัดที่ก ำหนดไว้ในระบบฐำนข้อมูล  และเมื่อผู้จดมำตรกดเลือก
รำยกำรกลุ่มที่พักอำศัยที่ ต้องกำรบันทึก ระบบแสดงรำยกำรเลขที่พักอำศัยที่อยู่ในกลุ่มที่พักน้ัน ๆ 
ขึ้นมำแสดงทั้งหมด หำกเลขที่พักใดมีกำรบันทึกแล้วจะปรำกฏเลขมำตร  ตรงคอลัมภ์ไฟฟ้ำและ
น้ ำประปำ และเมื่อกดปุ่มเร่ิมท ำงำนระบบแสดงรำยละเอียดต่ำง ๆ ส ำหรับให้ผู้จดมำตรด ำเนินกำร
บันทึกมำตรวัดโดยเรียงตำมล ำดับที่ก ำหนดไว้ในระบบ โดยยึดตำมต ำแหน่งกำยภำพของสถำนที่ติดต้ัง
มำตรวัดตำมที่ผู้จดมำตรก ำหนด ดังรูปที่ 4.29 

 จำกรูปที่ 4.30 เมื่อผู้จดมำตรป้อนตัวเลขมำตรวัดและกดปุ่มเพื่อค ำนวณ ระบบมีกำรแจ้ง
เตือนหำกเลขมำตรวัดที่ป้อนน้ันมีค่ำควำมคลำดเคลื่อนสูงหรือต่ ำผิดปกติ เพื่อให้ผู้จดตรวจสอบเลข
มำตรวัดอีกคร้ัง และท ำกำรบันทึกรูปภำพเพื่อเป็นหลักฐำน ในกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ำหรือน้ ำประปำต้องกำร
ตรวจสอบกำรอ่ำนมำตรวัด และเมื่อต้องกำรบันทึกข้อมูลระบบมีกำรแจ้งเตือนหำกผู้จดมำตรไม่เปิด
ระบบ GPS ท ำให้สำมำรถตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลมำตรวัดได้ว่ำ ผู้จดมำตรบันทึกข้อมูลมำตรวัด
จำกที่ใด ดังรูปที่ 4.31 
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บทที่ 5 
สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลกำรวิเครำะห์ 
 ในกำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ ผู้วิเครำะห์ศึกษำกระบวนกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ในแต่ละ
หน่วยงำนเพื่อหำแนวทำงในกำรปรับปรุงเพื่อลดขั้นตอน ระยะเวลำ ลดควำมผิดพลำด และเพิ่ม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ปัญหำที่พบ น้ันเกิดจำกกำรใช้ระบบกำรรับ -ส่งข้อมูลโดยกำรใช้
เอกสำร ซ่ึงในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลค่ำสำธำรณูปโภคน้ัน สำมำรถแก้ไขปัญหำข้ำงต้นได้ โดยผู้
วิเครำะห์ด ำเนินกำรปรับปรุงโครงสร้ำงของระบบฐำนข้อมูล พัฒนำระบบสำรสนเทศ ให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องสำมำรถใช้งำนฐำนข้อมูลร่วมกันได้ ท ำให้สำมำรถยกเลิกขั้นตอนกำรรับ-ส่งข้อมูลโดยกำรใช้
เอกสำร สำมำรถเพิ่มควำมรวดเร็วในกำรบันทึกข้อมูลมำตรวัดไฟฟ้ำ น้ ำประปำเพื่อค ำนวณในระบบ
ของผู้มีหน้ำที่บันทึกข้อมูล และได้พัฒนำแอพพลิเคช่ันที่สำมำรถใช้งำนได้บน Smart Phone ซ่ึง
สำมำรถบันทึกข้อมูลแบบออนไลน์ โดยผู้จดมำตรไม่ต้องเขียนเลขมำตรลงบนกระดำษ ระบบยังมีกำร
แจ้งเตือนกรณีเลขมำตรวัดที่ป้อนน้ัน มีค่ำควำมคลำดเคลื่อนสูงหรือต่ ำผิดปกติ เพื่อให้ผู้จดตรวจสอบ
เลขมำตรวัดอีกคร้ัง และท ำกำรบันทึกรูปภำพเพื่อเป็นหลักฐำน ในกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ำหรือน้ ำประปำ
ต้องกำรตรวจสอบกำรอ่ำนมำตรวัด เมื่อบันทึกข้อมูลระบบมีกำรแจ้งเตือนหำกผู้จดมำตรไม่เปิดระบบ 
GPS ท ำให้สำมำรถตรวจสอบกำรบันทึกข้อมูลมำตรวัดได้ว่ำ ผู้จดมำตรบันทึกข้อมูลมำตรวัดจำกที่ใด 
ท ำให้สำมำรถลดควำมผิดพลำดที่ เกิดจำกผู้จดมำตรเอง ลดระยะเวลำ และลดจ ำนวนบุคลำกรที่มี
หน้ำที่บันทึกข้อมูล อีกทั้งระบบสำมำรถแสดงรำยงำนตำมเง่ือนไข ที่ผู้ใช้งำนของแต่ละหน่วยงำน
ต้องกำรได้อย่ำงถูกต้องรวดเร็ว โดยไม่จ ำเป็นต้องจัดท ำบันทีกข้อควำมเพื่อขอควำมอนุเครำะห์ข้อมูล  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 งำนวิเครำะห์น้ีสำมำรถลดขั้นตอน ระยะเวลำ ลดควำมผิดพลำด ในกำรปฏิบัติงำนได้ตำม
วัตถุประสงค์ของกำรวิเครำะห์  หำกผู้ปฏิบัติงำนในแต่ละหน่วยงำนตกลงใช้งำนระบบร่วมกัน ซ่ึงเป็น
ปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำระบบ แต่ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำรน้ัน หำกหน่วยงำนใดหน่วยงำนหน่ึงไม่
ยินยอมใช้งำนระบบร่วมกัน จะท ำให้ระบบไม่สำมำรถท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มที่ 
 ในกระบวนกำรจัดกำรด้ำนข้อมูลสำธำรณูปโภคน้ันยังสำมำรถพัฒนำระบบอ่ำนมำตรวัด
ไฟฟ้ำแบบอัตโนมัติ (AMR) ได้โดยกำรใช้มำตรวัดไฟฟ้ำแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท ำให้สำมำรถลดขั้นตอน 
ระยะเวลำ และผู้ปฏิบัติงำนเพิ่มมำกขึ้น ซ่ึงอยู่ในระหว่ำงกำรด ำเนินกำรศึกษำวิเครำะห์และพัฒนำ
ระบบ 
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ภาคผนวก 
 

คู่มือระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค 
สิทธิการใช้งานส าหรับ กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. การเข้าสู่ระบบ  
- เข้าสู่ระบบโดยการดับเบิลคลิกรูป         เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้
ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยผู้ใช้ที่สามารถใช้งานได้ต้องใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบ account 
kkumail ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องแจ้งผู้ดูแลระบบเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานในระบบก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากผู้ ใช้ป้ อนชื่อผู้ ใช้ห รือรหัสผ่านของ account kkumail ผิดจะปรากฏห น้าต่างแสดง
ข้อผิดพลาด และย้อนกลับไปยังหน้าต่างเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนอีกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
หากผู้ใช้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะสามารถเข้าสู่เมนูหลักโดยมีเมนูดังน้ี 

      เพิม่ชื่อบุคลากร 
      ที่พักสวัสดิการ กลุ่ม ก 
      ตรวจสอบหน้ีสิน 
      รายงาน 
      ออกจากโปรแกรม 
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2. เพิ่มชื่อบุคลากร  

     เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูเพิ่มชื่อบุคลากร จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลดังต่อไปน้ี 
-  รหัสบุคลากร เพื่อให้ผู้ใช้ก าหนดรหัสบุคลากร 
-  ค าน าหน้าชื่อ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุค าน าหน้าชื่อ 
-  ชื่อ เพื่อใช้ผู้ใช้ระบุชื่อบุคลากร 
-  นามสกุล เพื่อใช้ผู้ใช้ระบบนามสกุล 
-  เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้ระบุเลขที่บัตรประชาชน 
-  ประเภท เพื่อให้ผู้ใช้ระบุประเภท ซึ่งสิทธิในระบบน้ีจะระบุเป็นประเภทบุคลากร เท่าน้ัน 
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3. ที่พักสวัสดิการกลุ่ม ก 
เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูที่พักสวัสดิการกลุ่ม  ก จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลดังต่อไปน้ี 
(ส าหรับสิทธิผู้ใช้งาน กองจัดการสาธารณูปโภค) 
-  รหัสมิเตอร์ จะถูกสร้างอัตโนมัติโดยระบบเมื่อบันทึก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ 
-  กลุ่มที่พัก เพื่อให้ผู้ใช้เลือกกลุ่มมิเตอร์ที่ ต้องการ โดยมีลักษณะเป็นแบบกล่องค าสั่ งผสม 

(combo box) 
-  รายละเอยีด เพื่อให้ผู้ใช้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีหมายเหตุอื่นๆ  
-  มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ใช้มิเตอร์มีมิเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่ 
-  มิเตอร์ประปา เพื่อให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ใช้มิเตอร์มีมิเตอร์ประปาหรือไม่ 
-  ค านวณค่าไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุ ประเภทการคิดค านวณค่าไฟฟ้าว่าค านวณแบบ ที่พักอาศัย 

กิจการขนาดเล็ก กิจการขนาดใหญ่ 
-  ค านวณค่าประปา เพื่อให้ผู้ใช้ระบุการค านวณค่าประปาว่าค านวณแบบ ที่พักอาศัย กิจการ 
   ขนาดเล็กหรือกิจการขนาดใหญ่ 
-  สถานะ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุสถานะว่ามีการใช้งานมิเตอร์ของผู้ใช้งานน้ีหรือไม่ 
-  ประเภทการช าระ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุประเภทการช าระว่าเป็นแบบ ส่งหักเงินเดือน ออกใบแจ้ง

ยอดช าระหรือส่งหักบ านาญ 
-  ตัวคูณมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุตัวคูณส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้า กรณีใช้แบบ 3 เฟส 
-  ผู้จด เพื่อให้ผู้ใช้ระบุผู้มีหน้าที่จดมิเตอร์ของผู้ใช้มิเตอร์น้ี 
 
ส าหรับสิทธิผู้ใช้งานกองทรัพยากรบุคคล สามารถใช้งานปุ่มค าสั่งได้ 2 ปุ่มคือ  
1) การใช้ไฟฟ้า ประปา ส าหรับแสดงผลสถิติรายงานการใช้ไฟฟ้า ประปา เป็นรายที่พัก 
2) ค้นหา ส าหรับก าหนดสถานะของรายการ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกรายการเพื่อค้นหา

ข้อมูลได้ 
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3.1 การเพิ่มข้อมูลผู้พักอาศัยในที่พักสวัสดิการ 

เมื่อผู้ใช้ต้องการเพิ่มข้อมูลผู้พักอาศัย หรือยกเลิกสิทธิการเข้าพักอาศัย ให้คลิกปุ่มค้นหา 
และเลือกกลุ่มที่พักในกล่องค าสั่งผสม (combo box) ที่ต้องการเพิ่มข้อมูลหรือยกเลิก 

 
3.2 เลือกกลุ่มที่พักในกล่องค าสั่งผสม (combo box)  ที่ต้องการ ตารางแสดงรายละเอียดที่พัก

ในกลุ่มที่พักที่เลือก จะปรากฏเพื่อให้ผู้ใช้คลิกเลือกเลขที่พัก หรือเลขที่ห้องพัก 
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3.3 เมื่อผู้ใช้คลิกเลือกเลขที่พัก หรือเลขที่ห้องพักแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลรายละเอียดที่เลือกที่
ด้านบนของตารางรายละเอียด 
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3.4 หากต้องการปรับปรุงชื่อผู้เข้าพัก ให้ผู้ใช้คลิกสองคร้ัง (double click) ที่แถวรายการห้องพัก
ที่ต้องการปรับปรุงชื่อในตารางรายละเอียด จะปรากฏหน้าต่าง รายละเอียดผู้ใช้มิเตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้ท าการปรับปรุงรายชื่อผู้เข้าพัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 การเพิ่มข้อมูลผู้พักอาศัย เข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการ ให้ผู้ใช้คลิกรายชื่อในตาราง
รายละเอียด เพื่อเปิดปุ่มค าสั่งให้สามารถใช้งานได้ 
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3.6 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลผู้พักอาศัยใหม่ โดยการคลิกปุ่มค าสั่ง เพิ่ม โดยผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูล 
-  ล าดับ ส าหรับป้อนข้อมูลล าดับการเข้าพักอาศัยในที่พักที่ผู้ใช้งานเลือก โดยล าดับต้องถูก  
   เรียงจากน้อยไปมาก 
-  วันที่เข้า ส าหรับป้อนข้อมูลวันที่ผู้พักอาศัยได้สิทธิการเข้าพัก 
-  วันที่ออก ส าหรับป้อนข้อมูลวันที่ผู้พักอาศัยยกเลิกสิทธิการเข้าพัก หรือย้ายออกจากที่พัก  
   (ในกรณีย้ายออก หรือยกเลิกสิทธิการเข้าพัก) 
-  สถานะ เพื่อระบุสถานะที่พักว่ายังมีผู้พักอาศัยหรือไม่ 
-  รหัสบุคลากร เลขที่บัตรประชาชน เพื่อระบุรหัสบุคลากร หรือเลขที่บัตรประชาชนใน 
   ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่ได้รับสิทธิการเข้าพัก โดยเมื่อป้อนรหัสหรือเลขบัตร ระบบจะ 
   ท าการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีรายชื่อบุคลากรในระบบหรือไม่ หากไม่พบผู้ใช้ต้องท า 
   การเพิ่มข้อมูลในเมนู เพิ่มชื่อบุคลากรก่อน 
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3.7 กรณียกเลิกสิทธิการเข้าพัก หรือย้ายออกจากที่พัก ให้ผู้ใช้คลิกรายชื่อบุคลากรที่ต้องการ
ยกเลิก โดยระบุวันที่ออก และคลิกเลือกสถานะเป็นยกเลิก และกดปุ่มปรับปรุง เพื่อปรับปรุง
ข้อมูล 
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4. การแสดงรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา รายที่พัก 
การแสดงรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นรายที่พัก ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่มเมนูการใช้ไฟฟ้า 

ประปา ในหน้าต่าง ที่พักสวัสดิการ กลุ่ม ก โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3 
เพื่อระบุเลขที่พักหรือเลขที่ห้องพักก่อน จะปรากฏหน้าต่าง เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุช่วงเวลาเป็นช่วงเดือน 
ปี ที่ต้องการแสดงรายงาน และคลิกปุ่มแสดงรายงาน 
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ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือสั่งพิมพ์รายงานออกทางเคร่ืองพิมพ์ ได้โดย
การคลิกปุ่มดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ตรวจสอบหน้ีสิน ส าหรับบุคลากรที่ประสงค์ลาออก 
กรณีบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความประสงค์ลาออก ต้องด าเนินการตรวจสอบ

หน้ีสินผ่านทางระบบ ว่าได้รับสิทธิในการพักอาศัยในที่พักสวัสดิการหรือไม่ หากได้รับสิทธิจะต้องมี
การประมาณการค่าใช้ไฟฟ้า น้ าประปา และค่าขยะ เพื่อให้ผู้ประสงค์ลาออกช าระล่วงหน้า โดยให้
ผู้ใช้งานคลิกเมนู ตรวจสอบหน้ีสิน จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ป้อนเลขที่บัตรประชาชนของผู้ประสงค์
ลาออก โดยระบบจะตรวจสอบข้อมูลในฐานข้อมูล ว่าผู้ประสงค์ลาออกน้ันได้รับสิทธิที่พักสวัสดิการ
หรือไม่  
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กรณีผู้ประสงค์ลาออก ไม่ได้รับสิทธิในที่พักสวัสดิการ ผู้ใช้สามารถคลิกระบุวันที่ลาออก และคลิก
ปุ่มบันทึก เพื่อบันทึกข้อมูลการลาออก 

กรณีผู้ประสงค์ลาออก ได้รับสิทธิในที่พักสวัสดิการ ระบบจะแสดงข้อมูลสถิติการใช้ไฟฟ้า 
น้ าประปาของที่พักอาศัย ให้ผู้ใช้คลิกระบุวันที่ ลาออก และคลิกปุ่มค านวณ เพื่อค านวณค่าไฟฟ้า 
น้ าประปา และค่าขยะล่วงหน้า โดยระบบจะแสดงรายละเอียดในการค านวณ และให้ผู้ใช้คลิกปุ่ม
บันทึก และพิมพ์ใบแจ้งยอดช าระ เพื่อให้ผู้ประสงค์ลาออกน าใบแจ้งยอดช าระไปช าระเงินยังกองคลัง 
ดังรูป 
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6. รายงานมาตรวัดไฟฟ้า น้ าประปาไม่เคลื่อนไหว 

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบที่พัก หรือห้องพักสวัสดิการที่มาตรวัดไฟฟ้า หรือน้ าประปา 
ไม่มีการเคลื่อนไหว ให้คลิกเมนูรายงาน -> มาตรวัดไม่เคลื่อนไหว จะปรากฏหน้าต่างให้ผู้ใช้ระบุช่วง
เดือน ปี ประเภทมาตรวัด และการไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันในระหว่ างเดือน ปี ที่ระบุ เพื่อแสดง

รายงาน  
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คู่มือระบบสารสนเทศด้านการจัดการค่าสาธารณูปโภค 
สิทธิการใช้งานส าหรับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1. การเข้าสู่ระบบ  
- เข้าสู่ระบบโดยการดับเบิลคลิกรูป         เพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้
ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยผู้ใช้ที่สามารถใช้งานได้ต้องใช้รหัสผ่านเดียวกับระบบ account 
kkumail ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และต้องแจ้งผู้ดูแลระบบเพิ่มรายชื่อผู้ใช้งานในระบบก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
หากผู้ ใช้ป้ อนชื่อผู้ ใช้ห รือรหัสผ่านของ account kkumail ผิดจะปรากฏห น้าต่างแสดง
ข้อผิดพลาด และย้อนกลับไปยังหน้าต่างเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนอีกคร้ัง 

 
 
 
 
 
 
หากผู้ใช้ป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านถูกต้อง จะสามารถเข้าสู่เมนูหลักโดยมีเมนูดังน้ี   

      ที่พักสวัสดิการ กลุ่ม ข 
      รายงาน 
      ออกจากโปรแกรม 
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2. ที่พักสวัสดิการกลุ่ม ข  

     เมื่อผู้ใช้เลือกเมนูที่พักสวัสดิการกลุ่ม ข จะปรากฏหน้าต่างเพื่อให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูลดังต่อไปน้ี 
-  รหัสมิเตอร์ จะถูกสร้างอัตโนมัติโดยระบบเมื่อบันทึก ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ 
-  กลุ่มที่พัก เพื่อให้ผู้ใช้เลือกกลุ่มมิเตอร์ที่ต้องการ โดยมีลักษณะเป็นแบบกล่องค าสั่งผสม  
-  รายละเอยีด เพื่อให้ผู้ใช้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม ในกรณีที่มีหมายเหตุอื่นๆ  
-  มิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ใช้มิเตอร์มีมิเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่ 
-  มิเตอร์ประปา เพื่อให้ผู้ใช้ระบุว่าผู้ใช้มิเตอร์มีมิเตอร์ประปาหรือไม่ 
-  ค านวณค่าไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุการค านวณค่าไฟฟ้าว่าค านวณแบบ ที่พักอาศัย กิจการขนาด  

    เล็ก กิจการขนาดใหญ่ 
-  ค านวณค่าประปา เพื่อให้ผู้ใช้ระบุการค านวณค่าประปาว่าค านวณแบบ ที่พักอาศัย กิจการ 
   ขนาดเล็กหรือกิจการขนาดใหญ่ 
-  สถานะ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุสถานะว่ามีการใช้งานมิเตอร์ของผู้ใช้งานน้ีหรือไม่ 
-  ประเภทการช าระ เพื่อให้ผู้ใช้ระบุประเภทการช าระว่าเป็นแบบ ส่งหักเงินเดือน ออกใบแจ้ง 
   ยอดช าระ หรือส่งหักบ านาญ 
-  ตัวคูณมิเตอร์ไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ใช้ระบุตัวคูณส าหรับมิเตอร์ไฟฟ้า กรณีใช้แบบ 3 เฟส 
-  ผู้จด เพื่อให้ผูใ้ช้ระบุผู้มีหน้าที่จดมิเตอร์ของผู้ใช้มิเตอร์น้ี 
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ซึ่งในกรณีสิทธิของคณะแพทยศาสตร์ น้ันสามารถเลือกรายการได้เฉพาะ กลุ่มที่พัก เพื่อ
แสดงรายละเอียดที่พักหรือห้องพักในกลุ่มที่พักแต่ละกลุ่มเท่าน้ัน ไม่สามารถเพิ่ม แก้ไข หรือปรับปรุง
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ได้ โดยรายละเอียดของกลุ่มที่พัก ระบบแสดงเฉพาะกลุ่มที่พักที่อยู่ในส่วนของที่
พักสวัสดิการกลุ่ม ข เท่าน้ัน ดังรูป 
 
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
            

2.1 หากต้องการปรับปรุงชื่อผู้เข้าพัก ให้ผู้ใช้คลิกสองคร้ัง (double click) ที่แถวรายการห้องพัก
ที่ต้องการปรับปรุงชื่อในตารางรายละเอียด จะปรากฏหน้าต่าง รายละเอียดผู้ใช้มิเตอร์
เพื่อให้ผู้ใช้ท าการปรับปรุงรายชื่อผู้เข้าพัก 
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2.2 การเพิ่มข้อมูลผู้พักอาศัย เข้าพักอาศัยในที่พักสวัสดิการ ให้ผู้ใช้คลิกรายชื่อในตาราง
รายละเอียด เพื่อเปิดปุ่มค าสั่งให้สามารถใช้งานได้ 
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2.3 ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลผู้พักอาศัยใหม่ โดยการคลิกปุ่มค าสั่ง เพิ่ม โดยผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูล 
-  ล าดับ ส าหรับป้อนข้อมูลล าดับการเข้าพักอาศัยในที่พักที่ผู้ใช้งานเลือก โดยล าดับต้องถูก 
   เรียงจากน้อยไปมาก 
-  วันที่เข้า ส าหรับป้อนข้อมูลวันที่ผู้พักอาศัยได้สิทธิการเข้าพัก 
-  วันที่ออก ส าหรับป้อนข้อมูลวันที่ผู้พักอาศัยยกเลิกสิทธิการเข้าพัก หรือย้ายออกจากที่พัก  
   (ในกรณีย้ายออก หรือยกเลิกสิทธิการเข้าพัก) 
-  สถานะ เพื่อระบุสถานะที่พักว่ายังมีผู้พักอาศัยหรือไม่ 
-  รหัสบุคลากร เลขที่บัตรประชาชน เพื่อระบุรหัสบุคลากร หรือเลขที่บัตรประชาชนใน 
   ระบบฐานข้อมูลบุคลากร ที่ได้รับสิทธิการเข้าพัก โดยเมื่อป้อนรหัสหรือเลขบัตร ระบบจะ 
   ท าการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลว่ามีรายชื่อบุคลากรในระบบหรือไม่ หากไม่พบผู้ใช้ต้องท า 
   การเพิ่มข้อมูลในเมนู เพิ่มชื่อบุคลากรก่อน 
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2.4 กรณียกเลิกสิทธิการเข้าพัก หรือย้ายออกจากที่พัก ให้ผู้ใช้คลิกรายชื่อบุคลากรที่ต้องการ
ยกเลิก โดยระบุวันที่ออก และคลิกเลือกสถานะเป็นยกเลิก และกดปุ่มปรับปรุง เพื่อปรับปรุง
ข้อมูล 
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2.5 การแสดงรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา รายที่พัก 
 การแสดงรายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา เป็นรายที่พัก ให้ผู้ใช้งานคลิกปุ่มเมนูการใช้

ไฟฟ้า ประปา ในหน้าต่าง ที่พักสวัสดิการ กลุ่ม ข โดยให้ด าเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ 2, 2.1  เพื่อ
ระบุเลขที่พักหรือเลขที่ห้องพักก่อน จะปรากฏหน้าต่าง เพื่อให้ผู้ใช้งานระบุช่วงเวลาเป็นช่วงเดือน ปี 
ที่ต้องการแสดงรายงาน และคลิกปุ่มแสดงรายงาน 
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ผู้ใช้งานสามารถส่งออกข้อมูลที่ได้จากรายงาน หรือสั่งพิมพ์รายงานออกทางเคร่ืองพิมพ์ ได้

โดยการคลิกปุ่มดังรูป 
 

 
 

 
 
 
 
 

2.6 รายงานมาตรวัดไฟฟ้า น้ าประปาไม่เคลื่อนไหว 
ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการตรวจสอบที่พัก หรือห้องพักสวัสดิการที่มาตรวัดไฟฟ้า หรือ

น้ าประปา ไม่มีการเคลื่อนไหว ให้คลิกเมนูรายงาน -> มาตรวัดไม่เคลื่อนไหว จะปรากฏหน้าต่างให้
ผู้ใช้ระบุช่วงเดือน ปี ประเภทมาตรวัด และการไม่เคลื่อนไหวติดต่อกันในระหว่างเดือน ปี ที่ระบุ เพื่อ
แสดงรายงาน          
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