ระบบบริหารครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายของ การไฟฟ้ าส่วน
ภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง (นครปฐม)
บุณยฤทธิ์ สุวรรณโสภา*
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจวบ วานิชชัชวาล**

บทคัดย่อ
ในปั จจุ บันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์น้ันมีความสําคัญมากต่อองค์กร จึงได้ มีการนําระบบ
คอมพิวเตอร์ เข้ ามาภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็ นในองค์กรขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้
การทํางานเป็ นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ มีความถูกต้ อง ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดจาก
วิธกี ารเดิมๆ เช่น การจัดเก็บข้ อมูลในรูปแบบเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์จึงเป็ นสิ่งจําเป็ นสําหรับ
องค์กรในการทํางานในยุคปัจจุบัน
ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี ก ารบริ ห ารจั ด การครุภั ณ ฑ์ค อมพิ ว เตอร์ ไ ม่ ว่ า จะเป็ นในด้ า นการดู แ ล
บํารุงรักษา การดําเนินการจัดหาเพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชาํ รุด ที่ครบอายุการใช้ งาน ซึ่งแต่ละ
หน่ วยงานจะมีจาํ นวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ ายอยุ่ เป็ นจํานวนมาก ทําให้ ยากต่ อการ
ควบคุมดูแล หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของพนักงาน
ภายในองค์กร และภาพลักษณ์ขององค์กร ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการบริหาร
จัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย อย่างมีระบบ เพื่อความสะดวกในการค้ นหา แก้ ไข และ
ทําประวัติทรั พย์สินและประวัติการซ่ อมแซม หรือการขอครุภัณฑ์ใหม่ กรณีไม่ เพี ยงพอต่ อการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจน การวางแผนการใช้ งานทรัพย์กรคอมพิวเตอร์ อย่างคุ้มค่า

ปั ญหาและความสําคัญ
ปั จ จุ บั นแผนกปฏิบั ติการคอมพิ วเตอร์ กองเศรษฐกิจและสารสนเทศ การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค เขต 3 ภาคกลาง (นครปฐม) มีหน้ าที่จะต้ องควบคุมดูแลซ่อมแซม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ของหลายหน่วยงานภายในสังกัด โดยมีหน่วยงานที่จะต้ องควบคุมดูแลข้ อมูลดังนี้
สํานักงานเขต โดยจะแบ่งออกเป็ น 3 ฝ่ าย แต่และฝ่ ายมี 10 แผนก
1.1 ฝ่ ายอํานวยการ
1.2 ฝ่ ายบริการ
1.3 ฝ่ ายปฏิบัติการและเครือข่าย
* นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ
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2. การไฟฟ้ าจังหวัด(กฟจ.) และ การไฟฟ้ าอําเภอ(กฟอ.) จํานวน 16 แห่ง แต่
ละแห่ง มี 8 แผนก
3. การไฟฟ้ าสาขา (กฟส.) จํานวน 18 แห่ง แต่ละแห่งมี 3 แผนก
4. การไฟฟ้ าสาขาย่อย(กฟย.) จํานวน 9 แห่ง แต่ละแห่งมี 1 แผนก
5. สถานีจ่ายไฟฟ้ า จํานวน 45 แห่ง
จากการศึกษาพบว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานของแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่
ส่ ง ผลให้ ก ารทํา งานล่ า ช้ า คื อ ทางแผนกปฏิบั ติ ก ารคอมพิ วเตอร์ ไม่ เคยมี การจัด เก็บ ประวั ติ
ครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์ และเครื อข่ ายไว้ เลย ทําให้ ไ ม่ มีข้อมูลเพื่ อนําไปบริ หารจัดการ เรื่ องการ
จัดสรรเครื่ องคอมพิ วเตอร์ เพิ่ มเติม หรื อทดแทน เพราะไม่ ทราบว่ า แต่ ละหน่ วยงานมีเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ใช้ งานจํานวนเท่าใด เพียงพอต่อความต้ องการหรือไม่ อีกทั้งไม่มีการจัดทําประวัติ
การซ่ อมแซม เก็บข้ อมูลค่ าใช้ จ่ายในดําเนินการซ่ อม ครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์และเครือข่าย เพื่อ
นําไปจัดทํารายงานเพื่อขอโอนค่าใช้ จ่ายการดําเนินการซ่ อม ให้ ถูกต้ องตามระเบียบ กฟภ. และ
ระบบบัญชีต่อไป
จากความสําคัญของปัญหาดังกล่าวขั้นต้ น เพื่อให้ การบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพื่อใช้ เป็ นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เป็ น
ประโยชน์ต่อการทํางาน ในการบริ หารจัดการครุภัณฑ์คอมพิ วเตอร์และเครื อข่ าย ให้ สามารถ
ตรวจสอบข้ อมูลได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยํา และเกิดประโยชน์สงู สุดต่อองค์กร และ
ขั้นตอนการทํางานลดลงจากเดิม ผู้จัดทําจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อ
แก้ ปัญหาตามที่กล่าวมาข้ างต้ น

ทฤษฎีและเทคโนโลยีทีใ่ ช้ในโครงการ
ระบบใหม่ท่พี ัฒนาเป็ นโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web application) เพื่อความ
สะดวกในการเข้ าใช้ งานระบบ โดยการพัฒนาได้ ใช้ เทคโนโลยีดังนี้
การออกแบบฐานข้ อมูลสําหรับการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้ อมูลด้ านครุภัณฑ์ประเภท
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายเราจะใช้ เทคนิคของ UML บางส่วนเข้ ามาช่วยในการ
ออกแบบ
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web application) ใช้ Microsoft Visual Studio ในการ
เขียนโค้ ด สําหรับภาษาที่ใช้ คือ ASP.Net
การจัดการฐานข้ อมูลได้ ใช้ Microsoft SQL Server 2008 เป็ นตัวจัดการฐานข้ อมูล
หรือ DBMS (Database Management System
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การออกแบบและการพัฒนา
การ Login เข้ าสู่ระบบ

ภาพที่ 1 การ Login
เมนูครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็ นเมนูสาํ หรับ ค้ นหาข้ อมูล เพิ่มข้ อมูล แก้ ไขข้ อมูล และ ลบ
ข้ อมูล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ภาพที่ 2 แสดงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เมนูรับ-ส่งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป็ นเมนูสาํ หรับ
บันทึกแจ้ งซ่อมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสถานการณ์ซ่อม บันทึกการรับซ่อม บันทึกผลการซ่อมและค่าใช้ จ่าย และ
บันทึกการส่งเครื่องซ่อมคืน

ภาพที่ 3 เมนูรับ-ส่งซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เมนูรับ-ส่ง ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บริษัท เป็ นเมนูสาํ หรับ บันทึกการส่งครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ซ่อมบริษัท และบันทึกการรับเครื่องซ่อมคืนจากบริษัท

ภาพที่ 4 เมนูรับ-ส่ง ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์บริษัท
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เมนูรับ-จ่าย ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สาํ รอง เป็ นเมนูสาํ หรับ บันทึกการให้ ยืมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์สาํ รอง และบันทึกการรับคืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สาํ รอง

ภาพที่ 5 เมนูรับ-จ่าย ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์สาํ รอง
เมนูรายงาน ประกอบด้ วยเมนูย่อย
รายงานค่าใช้ จ่ายการซ่อมแยกตามหน่วยงาน
ประจําปี

รายงานประวัติการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายงานค่าใช้ จ่าย

ภาพที่ 6 ตัวอย่างรายงานประวัติการซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
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เมนูย่อยรายงานค่าใช้ จ่ายการซ่อมแยกตามหน่วยงาน สามารถเลือกข้ อมูลได้ แบบ Multisection ทั้งแบบสรุป และ แบบรายละเอียด

ภาพที่ 7 ตัวอย่างรายงานค่าใช้ จ่ายการซ่อมแยกตามหน่วยงาน แบบสรุป
เมนูย่อยรายงานผลการปฏิบัติงาน สามารถเลือกข้ อมูลได้ แบบ Multi-section ได้ ท้งั แบบ
สรุป และ แบบรายละเอียด

ภาพที่ 8 ตัวอย่างรายงานผลการปฏิบัติงาน แบบรายละเอียด
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เมนูย่อยรายงานค่าใช้ จ่ายประจําปี สามารถเลือกข้ อมูลได้ แบบ Multi-section

ภาพที่ 9 ตัวอย่างรายงานค่าใช้ จ่ายประจําปี

สรุปผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ
หลั ง จากที่ ไ ด้ พั ฒ นาระบบใหม่ แ ละได้ ทดลองใช้ งานนั้ น ทํา ให้ แผนกปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้ อง แม่นยํา และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร สามารถบริหารจัดการ เรื่องการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้
สะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถสรุปค่าใช้ จ่ายในการซ่อมแซมและโอนค่าใช้ จ่ายได้ อย่างถูกต้ องและทัน
ในรอบบัญชี มีข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้บริหารได้ อย่างครบถ้ วน
นอกจากนี้โปรแกรมประยุกต์ท่พี ัฒนายังเป็ นต้ นแบบสําหรับการต่ อยอดเพื่อพัฒนา
ระบบในอนาคตให้ ร องรั บ ฟั ง ก์ ชั น งานอื่น ที่จํา เป็ น หรื อ เพิ่ ม ฟั ง ก์ ชั น งานใหม่ ๆ เข้ า มาเพื่ อ
ตอบสนองความต้ องการของผู้ใช้ งานให้ มีประสิทธภาพที่ดีย่งิ ขึ้นได้ ต่อไปได้
เนื่องจากระบบสารสนเทศใหม่ท่พี ัฒนาขึ้นนี้จะต้ องโหลดข้ อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย จากระบบ SAP เข้ ามาหากมีการเปลี่ยนแปลงโอนย้ าย อาจทําให้ ข้อมูล ไม่ Update
เป็ นปั จจุ บัน จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อนําไปพัฒนาในขั้นตอนต่ อไปคือ ให้ เชื่อต่ อข้ อมูลกับระบบ
SAP โดยตรง เพื่อลดขั้นตอนการโหลดข้ อมูลเข้ าระบบ และ ข้ อมูลจะได้ Update ถูกต้ องเป็ น
ปัจจุบัน
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