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บทคดัย่อ 

สารนิพนธฉ์บับน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบจัดเกบ็ข้อมูลสญัญาจ้างบ ารุงรักษาระบบ

คอมพิวเตอร์ในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชันของส่วนสญัญาเทคโนโลยี การประปานครหลวง  2) เพ่ืออ านวย

ความสะดวกในการบริหารจัดการและติดตามข้อมูลสัญญาจ้างบ ารุงรักษา ซ่ึงประกอบด้วย ข้อมูลสัญญา 

ข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลค่าปรับของสญัญา 3) เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการใช้ระบบและน าข้อเสนอแนะ

มาปรับปรุง 

ในการประเมินผลการใช้งานระบบจัดเกบ็ข้อมูลสัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ใช้

แบบส ารวจความพึงพอใจ โดยให้พนักงานจ านวน 4 คน ประกอบด้วยนักบริหารงานและนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ ทดลองใช้ระบบแล้วประเมินผลความพึงพอใจในด้านต่างๆ ผลส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อ

ระบบจัดเกบ็ข้อมูลสญัญาจ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 

บทน า 

ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ส่วนสัญญาเทคโนโลยี กองบ ารุงรักษาเทคโนโลยี ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร การประปานคร

หลวง มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนจัดท างานจ้างบ ารุงรักษา

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง ข้อมูลในการจัดท างานจ้างบ ารุงรักษา ซ่ึง

ประกอบด้วย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และอุปกรณ์ระบบ

รักษาความปลอดภัย ด าเนินงานจ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ตามแผนการจัดท างานจ้างบ ารุงรักษา 

ติดตามงานบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์ ให้เป็นไปตามสญัญาจ้าง  

เน่ืองจากกระบวนการท างานที่ด าเนินงานอยู่ในปัจจุบัน เกบ็ข้อมูลสัญญาในรูปแบบเอกสาร

เป็นส่วนใหญ่ เมื่อมีการจัดท างานจ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เพ่ิมมากขึ้น ท าให้ยากต่อการบริหาร

จัดการและติดตามข้อมูลสญัญาจ้าง ต้องใช้เวลาไปกับการค้นหาข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือตรวจสอบ

การรับประกันของอุปกรณ์ ซ่ึงใช้เวลามากเกินความจ าเป็น ส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจในการให้บริการ 

การตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาจ้างบ ารุงรักษาเพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน เช่น เลขที่สัญญา ช่ือ

สัญญา วันที่เร่ิมต้นสัญญา และวันสิ้นสุดสัญญา  ใช้เวลานาน เกิดความล่าช้าในการท างาน  นอกจากน้ียัง

                                                           
1
 นกัศึกษาหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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เกิดปัญหาการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากขาดการต่อสัญญาจ้างบ ารุงรักษา  

รวมถึงรายงานสารสนเทศที่จัดท าข้ึนต้องใช้เวลาในการรวบรวมและสรุปข้อมูล เกดิความผิดพลาดบ่อยคร้ัง 

ไม่สามารถน าเสนอสารสนเทศให้ผู้บริหารได้ทนัทว่งที 

ผู้จัดท าจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบจัดเกบ็ข้อมูลสัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเก็บข้อมูลสัญญาจ้างอย่างเป็นระบบ ในการควบคุมการบ ารุงรักษา เจ้าหน้าที่ ส่วนส่วนสัญญา

เทคโนโลยี สามารถบันทกึค่าปรับของสัญญาที่ผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ได้ตามเง่ือนไข

สัญญา สามารถตรวจสอบสัญญาได้สะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้ น ท าให้ง่ายต่อการบริหารจัดการและ

ติดตามข้อมูล เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเป็นเคร่ืองมือในการจัดท ารายงานสารสนเทศเพ่ือ

น าเสนอผู้บริหารต่อไป 

วตัถุประสงค ์

1. เพ่ือพัฒนาระบบจัดเกบ็ข้อมูลสญัญาจ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์  

2. เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการและติดตามข้อมูลสญัญา 

3. เพ่ือสร้างความพึงพอใจในการใช้ระบบ 

ประโยชนที์ค่าดว่าจะไดร้บั 

 1. การค้นหาข้อมูลเพ่ือตรวจสอบหรือใช้งาน สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเรว็ 

 2. ระบบงานเป็นระเบียบมากขึ้น ข้อมูลมีความน่าเช่ือถือมากขึ้น 

 3. ลดข้อผิดพลาดจากการประมวลผลด้วยมือ เช่น การค านวณค่าปรับ การจัดท ารายงา 

 4. มีรายงานสารสนเทศที่พร้อมใช้งาน น าไปตัดสนิใจได้ทนัเหตุการณ์ 

 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง 

วงจรการพฒันาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle) 

เป็นขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศแบบพ้ืนฐาน มีกรอบการท างานเป็นโครงสร้าง

ชัดเจน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังน้ี 

   1. ก าหนดปัญหา (Problem Definition) ในขั้นตอนน้ีจะต้องก าหนดขอบเขตของปัญหาที่

ส่งผลกระทบต่อกระบวนการท างาน จึงเกดิความต้องการสร้างระบบงานใหม่ น าไปสู่แนวทางการปรับปรุง

ระบบงาน เช่น ลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน หลักการที่น ามาประยุกต์ใช้

ในการค้นหาสาเหตุของปัญหาคือ แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือแผนผัง

ก้างปลา (Fishbone Diagram)  

   2. วิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) เป็นขั้นตอนในการรวบรวมความต้องการ

จากผู้ใช้งานระบบ เช่น การสังเกตการท างานของผู้ใช้ การสัมภาษณ์ผู้ใช้ ในขั้นตอนน้ีท าให้ทราบ

กระบวนการท างาน นักวิเคราะห์ระบบจะต้องมีทกัษะที่ดีในการท าความเข้าใจกบัปัญหาของผู้ใช้ และความ

ต้องการที่แท้จริงของผู้ใช้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบที่ตรงตามความต้องการ 
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3. การจัดท าข้อก าหนดของระบบงาน (Specifications) ขั้นตอนน้ีประกอบด้วย การวิเคราะห์

ระบบงานปัจจุบัน รวบรวมความต้องการของผู้ใช้มาสรุปเป็นข้อก าหนดให้มีความถูกต้อง ชัดเจน  

4. การออกแบบ (Design) เป็นขั้นตอนการออกแบบองค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย

การออกแบบฐานข้อมูล การออกแบบหน้าจอการท างานรวมถึงรูปแบบรายงานต่างๆ  

5. การพัฒนาโปรแกรม (Coding) เป็นขั้นตอนในการสร้างส่วนประกอบซอฟท์แวร์ ให้

สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน  

6. การทดสอบระบบ (Testing) เป็นข้ันตอนการทดสอบระบบเพ่ือหาข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน

และปรับปรุงแก้ไขระบบให้ท างานได้สมบูรณ์ 

7. การบ ารุงรักษา (Maintenance) เป็นการปรับปรุงระบบหลังจากที่มีการทดลองใช้งานแล้ว 

เป็นการเพ่ิมประสทิธภิาพการท างานให้กบัระบบ  

แผนผงัสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) 

แผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) หรือแผนผังก้างปลา(Fishbone 

Diagram) เป็นแผนผังที่แสดงถึงความสมัพันธร์ะหว่างปัญหากับสาเหตุทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่อาจก่อให้เกิด

ปัญหาน้ัน โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการค้นหาสาเหตุของปัญหา เพ่ือก าหนดขอบเขตของระบบ มีรูปแบบ

ดังน้ี 

 

�     �     

�      �     

�    

            

          

 
ภาพที ่1 แผนผังสาเหตุและผล 

 

แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram) 

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ระบบ ใช้แผนภาพยูสเคส (Use Case Diagram)  

เพ่ือแสดงพฤติกรรมของระบบ แสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบกับผู้ใช้ และขอบเขตของระบบ แผนภาพ

ยูสเคสท าให้ทราบความสามารถของระบบรวมถึงผู้ใช้งานแต่ละส่วนของระบบ เป็นแผนภาพที่ใช้อธิบาย

และสื่อสารระหว่างผู้ใช้และผู้พัฒนาระบบให้มีความเข้าใจตรงกนั  
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ตารางที ่1 สญัลักษณ์และความหมายที่ใช้ในแผนภาพยูสเคส 

 

ตวัอย่างแอพพลิเคชนัทีเ่กีย่วขอ้งในการศึกษา 

ระบบบันทึกข้อมูลสัญญาหน่วยงานของรัฐ เป็นระบบที่ใช้บันทึกข้อมูลคู่สัญญา แก้ไขข้อมูล 

แสดงรายละเอียดของสัญญา ค้นหาข้อมูลสัญญาตามเง่ือนไขที่ระบุได้แก่ เลขที่สัญญา เลขประจ าตัวผู้เสีย

ภาษี ช่ือผู้ประกอบการ ช่วงระยะเวลาที่ท  าสัญญา และแสดงรายงานข้อมูลสัญญาตามเง่ือนไขที่ระบุ เช่น 

หน่วยงาน ช่วงวันที่ท  าสญัญา 

ระบบจัดเกบ็ข้อมูลสัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาข้ึนได้น าแนวคิดที่ได้จาก

แอพพลิเคชันดังกล่าวมาศึกษาและด าเนินการให้สอดคล้องกับระบบงาน โดยเพ่ิมเติมในส่วนของการ

จัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การจัดการแฟ้ม การแสดงข้อมูลสัญญาที่ใกล้ครบก าหนดการ

รับประกนัและการบันทกึและค านวณค่าปรับของสญัญา มีรายละเอยีดดังน้ี 

1. การจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้ใช้งานสามารถบันทึกรหัสทรัพย์สินและ

รายละเอียดอุปกรณ์ลงในสัญญาที่ จัดเก็บในระบบได้ สามารถค้นหาข้อมูลอุปกรณ์เพ่ือตรวจสอบ

รายละเอยีดสญัญาและวันที่รับประกนัของอุปกรณ์ได้ 

2. การจัดการไฟล์ ผู้ใช้งานสามารถแนบแฟ้มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาในรูปแบบ PDF ได้ 

โดยสามารถเพ่ิมได้มากกว่า 1 ไฟล์ ต่อ 1 สญัญา  

3. การแสดงข้อมูลสัญญาที่ใกล้ครบก าหนดการรับประกัน ระบบจะแสดงข้อมูลสัญญาที่ใกล้

ครบก าหนดการรับประกันก่อนวันที่สิ้นสุด 3 เดือน เพ่ือเตรียมด าเนินการท าสัญญาใหม่ โดยระบบจะ

แสดงพ้ืนหลังคอลัมน์วันที่สิ้นสุดสัญญาเป็นสีเหลือง และสัญญาที่ถึงวันสิ้นสุดสัญญาแล้วจะแสดงพ้ืนหลัง

คอลัมน์วันที่สิ้นสดุสญัญาเป็นสแีดง 

สญัลกัษณ ์ ความหมาย 

 

 

Actor ใช้สญัลักษณ์รูปคน หมายถึงบุคคลหรือผู้ใช้งานที่

เกี่ยวข้อง 

 

 

 
 

Use Case ใช้สญัลักษณ์วงรี หมายถึงฟังกชั์นหรือ

พฤติกรรมของระบบ 

 

 

 

Associate Interaction ใช้สญัลักษณ์เส้นตรงไม่มีหัวลูกศร 

หมายถึง ปฏสิัมพันธร์ะหว่างระบบและผู้ใช้ 

 

 

Relationship ใช้สญัลักษณ์เส้นตรงมีหัวลูกศร หมายถึง

ปฏสิัมพันธร์ะหว่าง Use Case 
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4. การบันทกึและค านวณค่าปรับของสัญญา ผู้ใช้สามารถบันทกึค่าปรับของสัญญาในกรณีที่ผู้

รับจ้างไม่สามารถปฏบัิติงานตามเง่ือนไขของสัญญา โดยอัตราค่าปรับของสัญญาอาจแตกต่างกันในแต่ละ

สญัญา ค่าปรับสญัญามีสตูรการค านวณ ดังน้ี 

      ค่าปรับ = ร้อยละของอตัราค่าปรับ x จ านวนวัน x มูลค่างานตามสญัญา 

เม่ือผู้ใช้บันทกึจ านวนวันที่ผู้รับจ้างไม่สามารถซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ให้แล้วเสรจ็และวันที่เกิด

เหตุการณ์ ระบบจะค านวณค่าปรับที่เกดิข้ึน นอกจากน้ีระบบสามารถแสดงค่าปรับรวมของทั้งสญัญาได้ 

การวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ 

แผนภาพ ER Diagram ของระบบจัดเก็บขอ้มูลสญัญาจา้งบ ารุงรกัษาระบบคอมพวิเตอร ์
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ภาพที ่2 แผนภาพ ER Diagram ของระบบจัดเกบ็ข้อมูลสญัญาจ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 
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แผนภาพกระบวนการท างานของระบบกบัผูใ้ชที้เ่กีย่วขอ้ง (Use Case Diagram) 
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ภาพที ่3 แผนภาพแสดง Use Case Diagram ของระบบจัดเกบ็ข้อมูลสัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 

 

ผลการด าเนนิงาน 

 
ภาพที ่4 จอแสดงผลการบริหารจัดการข้อมูลสญัญา 

111811391139



 

 

 
ภาพที ่5 จอแสดงผลข้อมูลค่าปรับของสญัญา 

 

 
ภาพที ่6 จอแสดงผลรายงานข้อมูลสญัญารูปแบบ PDF  

  

บทสรุป 

ผลทีไ่ดจ้ากการด าเนินงาน 

ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจัดเกบ็ข้อมูลสัญญาจ้างบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ 

พบว่า จ านวน 4/4 ของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจผลลัพธ์ในการสืบค้นที่รวดเรว็ตรงกับความต้องการใน

ระดับมาก  จ านวน 3/4 ของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจการจัดวางข้อมูลเป็นหมวดหมู่ในระดับมาก จ านวน 

3/4 ของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจความถูกต้องในการเช่ือมโยงข้อมูลในระดับมาก  จ านวน 3/4 ของ

ผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจการออกแบบระบบที่ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ในระดับมากที่สุด จ านวน 3/4 ของ

ผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจสีและตัวอักษรที่ใช้ในระดับมาก และจ านวน 3/4 ของผู้ใช้งาน มีความพึงพอใจ

ต่อระบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

111911401140



 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ในการด าเนินงานเพ่ือปรับปรุงระบบงานต่อในอนาคตน้ัน มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ เพ่ิม

รายงานต่างๆ ให้กบัผู้บริหารมากขึ้น ตามความต้องการเร่ืองเกี่ยวกบัสญัญา ที่เกี่ยวข้องกบั ข้อมูลการเบิก

จ่ายเงินของสญัญา และรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินของสญัญา เพ่ือรวมเข้ากบัระบบงบประมาณและท า

การตรวจสอบจ านวนงวดที่จ่ายเงินให้ตามสญัญา 
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