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บทคดัย่อ 

 

 ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์น้ันมีความสาํคัญมากต่อองค์กร จึงได้มีการนาํระบบ

คอมพิวเตอร์ เข้ามาภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นในองค์กรขนาดกลาง หรือขนาดเลก็ เพ่ือช่วยให้

การทาํงานเป็นไปอย่างรวดเรว็ มีประสทิธภิาพ มีความถูกต้อง ลดความผิดพลาดที่อาจจะเกดิจาก

วิธกีารเดิมๆ เช่น การจัดเกบ็ข้อมูลในรูปแบบเอกสาร ระบบคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งจาํเป็นสาํหรับ

องค์กรในการทาํงานในยุคปัจจุบัน 

 ดังน้ันจึงควรมีการบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นในด้านการดูแล

บาํรุงรักษา การดาํเนินการจัดหาเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่ชาํรุด ที่ครบอายุการใช้งาน ซ่ึงแต่ละ

หน่วยงานจะมีจาํนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอยุ่เป็นจาํนวนมาก ทาํให้ยากต่อการ

ควบคุมดูแล หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดี อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทาํงานของพนักงาน

ภายในองค์กร และภาพลักษณ์ขององค์กร  ดังน้ันจึงมีความจาํเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีการบริหาร 

จัดการครภุัณฑค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย อย่างมีระบบ เพ่ือความสะดวกในการค้นหา แก้ไข และ

ทาํประวัติทรัพย์สินและประวัติการซ่อมแซม หรือการขอครุภัณฑ์ใหม่กรณีไม่เพียงพอต่อการ

ปฏบิัติงาน ตลอดจน การวางแผนการใช้งานทรัพย์กรคอมพิวเตอร์ อย่างคุ้มค่า  

 

ปัญหาและความสาํคญั  

ปัจจุบันแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ กองเศรษฐกิจและสารสนเทศ การไฟฟ้าส่วน

ภมิูภาค เขต 3 ภาคกลาง (นครปฐม) มีหน้าที่จะต้องควบคุมดูแลซ่อมแซม ครภุัณฑค์อมพิวเตอร์

และเครือข่าย ของหลายหน่วยงานภายในสงักดั โดยมีหน่วยงานที่จะต้องควบคุมดูแลข้อมูลดังน้ี  

 สาํนักงานเขต โดยจะแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย แต่และฝ่ายมี 10 แผนก 

1.1 ฝ่ายอาํนวยการ 

1.2 ฝ่ายบริการ 

1.3 ฝ่ายปฏบิัติการและเครือข่าย 

 

 

 

*  นักศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**  ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบ 
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2. การไฟฟ้าจังหวัด(กฟจ.) และ การไฟฟ้าอาํเภอ(กฟอ.)  จาํนวน  16 แห่ง  แต่

ละแห่ง มี 8 แผนก 

3. การไฟฟ้าสาขา (กฟส.)  จาํนวน 18 แห่ง แต่ละแห่งมี 3 แผนก 

4.  การไฟฟ้าสาขาย่อย(กฟย.)  จาํนวน 9 แห่ง แต่ละแห่งมี 1 แผนก 

5. สถานีจ่ายไฟฟ้า จาํนวน 45 แห่ง 

จากการศึกษาพบว่าปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏบิัติงานของแผนกปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ ที่

ส่งผลให้การทาํงานล่าช้า คือ ทางแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ไม่เคยมีการจัดเกบ็ประวัติ

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายไว้เลย ทาํให้ไม่มีข้อมูลเพ่ือนําไปบริหารจัดการ เร่ืองการ

จัดสรรเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ิมเติม หรือทดแทน เพราะไม่ทราบว่า แต่ละหน่วยงานมีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ใช้งานจาํนวนเท่าใด เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่ อีกทั้งไม่มีการจัดทาํประวัติ

การซ่อมแซม เกบ็ข้อมูลค่าใช้จ่ายในดาํเนินการซ่อม ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือ

นาํไปจัดทาํรายงานเพ่ือขอโอนค่าใช้จ่ายการดาํเนินการซ่อม ให้ถูกต้องตามระเบียบ กฟภ. และ

ระบบบัญชีต่อไป 

จากความสาํคัญของปัญหาดังกล่าวขั้นต้น เพ่ือให้การบริหารจัดการครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

และเครือข่าย ขององค์กรมีประสทิธภิาพมากขึ้น จึงนาํเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการครุภัณฑค์อมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือที่มีประสทิธิภาพ เป็น

ประโยชน์ต่อการทาํงาน ในการบริหารจัดการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ให้สามารถ

ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นยาํ และเกดิประโยชน์สงูสดุต่อองค์กร และ

ขั้นตอนการทาํงานลดลงจากเดิม ผู้จัดทาํจึงมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพ่ือ

แก้ปัญหาตามที่กล่าวมาข้างต้น  

 

ทฤษฎีและเทคโนโลยทีีใ่ชใ้นโครงการ 

ระบบใหม่ที่พัฒนาเป็นโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ (Web application) เพ่ือความ

สะดวกในการเข้าใช้งานระบบ โดยการพัฒนาได้ใช้เทคโนโลยีดังน้ี 

การออกแบบฐานข้อมูลสาํหรับการพัฒนาระบบการจัดเกบ็ข้อมูลด้านครภุัณฑป์ระเภท

อปุกรณค์อมพิวเตอร์และอปุกรณเ์ครือข่ายเราจะใช้เทคนิคของ UML บางส่วนเข้ามาช่วยในการ

ออกแบบ  

โปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ (Web application) ใช้ Microsoft Visual Studio ในการ

เขยีนโค้ด สาํหรับภาษาที่ใช้คือ ASP.Net  

การจัดการฐานข้อมูลได้ใช้ Microsoft SQL Server 2008 เป็นตวัจัดการฐานข้อมูล 

หรือ DBMS (Database Management System 
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การออกแบบและการพฒันา 

 การ Login เข้าสู่ระบบ 

 

ภาพที ่1 การ Login 

 

  เมนูครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ เป็นเมนูสาํหรับ ค้นหาข้อมูล เพ่ิมข้อมูล แก้ไขข้อมูล และ ลบ

ข้อมูล ครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 

 

 

ภาพที ่2  แสดงครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 
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 เมนูรับ-ส่งซ่อมครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ เป็นเมนูสาํหรับ บนัทกึแจ้งซ่อมครภุัณฑ์

คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสถานการณซ่์อม บันทกึการรับซ่อม บนัทกึผลการซ่อมและค่าใช้จ่าย และ

บันทกึการส่งเคร่ืองซ่อมคืน 

 

 

ภาพที ่3  เมนูรับ-ส่งซ่อมครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 

  

เมนูรับ-ส่ง ซ่อมครภุัณฑค์อมพิวเตอร์บริษัท เป็นเมนูสาํหรับ บันทกึการส่งครภุัณฑ์

คอมพิวเตอร์ซ่อมบริษัท และบันทกึการรับเคร่ืองซ่อมคนืจากบริษัท 

 

ภาพที ่4 เมนูรับ-ส่ง ซ่อมครภุัณฑค์อมพิวเตอร์บริษัท 
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 เมนูรับ-จ่าย ครภุณัฑค์อมพิวเตอร์สาํรอง  เป็นเมนูสาํหรับ บนัทกึการให้ยืมครภุัณฑ์

คอมพิวเตอร์สาํรอง และบนัทกึการรับคนืครภุัณฑค์อมพิวเตอร์สาํรอง 

 

 

ภาพที ่5 เมนูรับ-จ่าย ครภุณัฑค์อมพิวเตอร์สาํรอง 

 

 เมนูรายงาน ประกอบด้วยเมนูย่อย  รายงานประวัติการซ่อมครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 

รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมแยกตามหน่วยงาน  รายงานผลการปฏบิตัิงาน  รายงานค่าใช้จ่าย

ประจาํปี 

 

 

ภาพที ่6  ตัวอย่างรายงานประวัติการซ่อมครภุัณฑค์อมพิวเตอร์ 
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 เมนูย่อยรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมแยกตามหน่วยงาน สามารถเลือกข้อมูลได้แบบ Multi-

section ทั้งแบบสรปุ และ แบบรายละเอยีด 

 

 

ภาพที ่7  ตัวอย่างรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมแยกตามหน่วยงาน แบบสรปุ 

 

เมนูย่อยรายงานผลการปฏบิัติงาน สามารถเลือกข้อมูลได้แบบ Multi-section ได้ทั้งแบบ

สรปุ และ แบบรายละเอยีด 

 

 

ภาพที ่8 ตัวอย่างรายงานผลการปฏบิัติงาน แบบรายละเอยีด 
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เมนูย่อยรายงานค่าใช้จ่ายประจาํปี สามารถเลือกข้อมูลได้แบบ Multi-section  

 

 

ภาพที ่9  ตัวอย่างรายงานค่าใช้จ่ายประจาํปี 

 

สรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ 

หลังจากที่ ไ ด้พัฒนาระบบใหม่และได้ทดลองใช้งานน้ัน ทําให้แผนกปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเรว็ ถูกต้อง แม่นยาํ และเกดิประโยชน์

สูงสุดต่อองค์กร สามารถบริหารจัดการ เร่ืองการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้

สะดวกรวดเรว็ขึ้น สามารถสรุปค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและโอนค่าใช้จ่ายได้อย่างถูกต้องและทนั

ในรอบบัญชี  มีข้อมูลที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่างครบถ้วน 

นอกจากน้ีโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนายังเป็นต้นแบบสาํหรับการต่อยอดเพ่ือพัฒนา

ระบบในอนาคตให้รองรับฟังก์ชันงานอื่นที่จําเป็น หรือเพ่ิมฟังก์ชันงานใหม่ๆ เข้ามาเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานให้มีประสทิธภาพที่ดีย่ิงขึ้นได้ต่อไปได้ 

เน่ืองจากระบบสารสนเทศใหม่ที่พัฒนาขึ้นน้ีจะต้องโหลดข้อมูลครุภัณฑค์อมพิวเตอร์

และเครือข่าย จากระบบ SAP เข้ามาหากมีการเปล่ียนแปลงโอนย้าย อาจทาํให้ข้อมูล ไม่ Update 

เป็นปัจจุบัน จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือนาํไปพัฒนาในขั้นตอนต่อไปคือ ให้ เช่ือต่อข้อมูลกับระบบ 

SAP โดยตรง เพ่ือลดขั้นตอนการโหลดข้อมูลเข้าระบบ และ ข้อมูลจะได้ Update ถูกต้องเป็น

ปัจจุบัน 
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