
 
บทที่ 3 

การศึกษาและการวิเคราะหระบบงาน 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสําหรับฝายสํานักงานมูลนิธิดรุณาทร เปนระบบ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการติดตอประสานงานระหวางเจาหนาที่มูลนิธิดรุณาทร  และ
เจาหนาที่โครงการคูสัญญา  อีกทั้งยังตองการพัฒนาระบบเพื่อการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของ
มูลนิธิดรุณาทร 

ในการศึกษาและวิเคราะหระบบงานเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสสําหรับ
ฝายสํานักงาน  มูลนิธิดรุณาทร  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม 
3.2 ขอจํากัดและปญหาที่พบในระบบงานเดิม 
3.3 วิเคราะหความตองการของระบบงานใหม 

 
3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม 

มูลนิธิดรุณาทร มีวัตถุประสงคหลัก  เชนเดียวกันกับคอมแพสชั่น  อินเตอรเนชั่นแนล อิน
คอรโพเรทเทด(Compassion International Incorporated) ซ่ึงเปนสํานักงานใหญ  คือ เพื่อตอบสนอง
พระมหาบัญชาของพระเยซคูริสต  คอมแพสชั่นจึงดาํรงอยูเพื่อเปนปากเปนเสียงใหแกเด็กๆ ปลด 
ปลอยพวกเขาออกจากความขัดสนดานจิตวิญญาณ  เศรษฐกิจ  สังคมและสุขภาพ  เพื่อใหเขาเตบิโต
เปนคริสเตียนที่สมบูรณ และมีความรับผิดชอบ โดยการทํางานรวมกับคริสตจักรทองถ่ินในการ
พัฒนาเดก็แบบองครวมผานการอุปการะ  ซ่ึงการทํางานของมูลนิธิดรุณาทรกับโครงการคูสัญญาจะ
มุงเนนในเรื่องการประสานงาน และสนับสนุนทํางานแกโครงการคูสัญญา  ซ่ึงเปนวิธีที่จะชวยยนื 
ยันความสัมพนัธในฐานะคูสัญญาและการใหเกยีรติซ่ึงกันและกัน 

อีกทั้งการใหความสําคัญในการขยายงานภายในประเทศแกคริสตจักรทองถ่ินเพื่อขยายงาน
พัฒนาเดก็ในประเทศไทย เนื่องจากเด็กยากจนและเด็กดอยโอกาสควรไดรับโอกาสในการพฒันา
เชนเดยีวกันกบัเด็กทัว่ๆ ไป 

ดังนั้นฝายสํานักงาน  มูลนธิิดรุณาทร จึงตระหนกัถึงความสําคัญในการติดตอประสานงาน
ระหวางเจาหนาที่ของมูลนิธิดรุณาทร และเจาหนาที่ในโครงการคูสัญญา  รวมไปถึงงานดานการ
ประชาสัมพันธของมูลนิธิดรุณาทร 
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ทั้งนี้  ระบบงานที่เกิดขึน้ระหวางฝายสํานกังาน มูลนิธิดรุณาทร  และโครงการคูสัญญาจะ
ประกอบไปดวย 

(1) งานดานขอมูลประชาสัมพันธของมูลนิธิดรุณาทร  ดังนี ้
- การใหขอมูลประชาสัมพันธแกคริสตจักรในทองถ่ิน  เพื่อดําเนินโครงการคูสัญญา

กับมูลนิธิดรุณาทร 
- การใหขอมูลประชาสัมพันธแกผูที่สนใจรวมทํางานกับมูลนิธิดรุณาทร 

(2) งานดานขอมูลเกี่ยวกับโครงการคูสัญญา  ดังนี ้
- การสงเอกสารดานการเงนิใหแกโครงการคูสัญญาเปนประจําทุกเดือน 
- การสงรายงานการเงินจากโครงการคูสัญญาเปนประจําทกุเดือน 
- การถามและตอบขอสงสัย  และติดตามงานจากโครงการคูสัญญา 
- การถามและตอบขอสงสัย  และติดตามงานจากเจาหนาที่มูลนิธิดรุณาทร 

จากระบบงานดังกลาวนี้  มีผูใชงานระบบทีเ่กี่ยวของ  ไดแก 
(1) เจาหนาที่มูลนธิิดรุณาทร  ประกอบดวย 

- เจาหนาที่ประชาสัมพันธมูลนิธิดรุณาทร 
- เจาหนาทีต่รวจสอบโครงการคูสัญญา 

(2) เจาหนาที่โครงการคูสัญญา 
(3) ผูที่สนใจอื่นๆ  

 
3.2 ขอจํากัดและปญหาที่พบในระบบงานเดิม 

จากระบบงานที่ฝายสํานักงาน มูลนิธิดรุณาทร ไดดําเนนิงานมีรายละเอยีดของขอจํากดัและ
ปญหา  ดังนี ้

(1) งานดานขอมูลประชาสัมพันธของมูลนิธิดรุณาทร 
- ชองทางการประชาสัมพันธที่มูลนิธิดรุณาทรใชในปจจบุัน  มีเพียงการเดินทางไป

ประชาสัมพันธดวยตวัเจาหนาที่ และสงขอความประชาสัมพันธลงหนังสือของคริสเตียนเทานั้น ซ่ึง
ทําใหมีจํานวนผูที่รูจักมูลนธิิดรุณาทรนอยมาก 

- การใหขอมูลประชาสัมพันธแกคริสตจักรในทองถ่ิน  เพื่อดําเนินโครงการคูสัญญา
กับมูลนิธิดรุณาทรนั้น  จะสือ่ออกจากเจาหนาที่ของมูลนิธิดรุณาทรจํานวนหลายทาน ซ่ึงในบางครั้ง
การสื่อสารขอมูลที่ออกไปไมครบถวน  กอใหเกดิความเขาใจที่คลาดเคลื่อนได  

- ส่ือที่ทําการประชาสัมพันธจะเปนสื่อส่ิงพมิพ ทําใหยากตอการปรบัปรุงขอมูล  
เนื่องจากเมื่อตองทําการปรับปรุงขอมูลในสิ่งพิมพชนิดเดิม  เชน คูมอืการทํางานโครงการคูสัญญา  
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ส่ิงพิมพเดิมจะตองทําการทิ้งทําลาย สงผลใหเกดิการเสยีงบประมาณจากการไมไดใชประโยชนส่ิง 
พิมพที่ผลิตมาและการพิมพใหมดวย 

- การใหขอมูลประชาสัมพันธแกผูที่สนใจรวมทํางานกับมูลนิธิดรุณาทร โดยเฉพาะ
ในเรื่องการประกาศรับสมัครบุคลากรเขาทํางานในสํานกังานมูลนิธิดรุณาทร จะดําเนินการดวยวธีิ 
การสงจดหมายประชาสัมพนัธไปยังคริสตจักรตางๆ ซ่ึงสงผลใหผูที่ทราบขาวการรับสมัครงานนอย 
มาก 

(2) งานดานขอมูลเกี่ยวกับโครงการคูสัญญา 
สําหรับงานดานขอมูลเกี่ยวกบัโครงการคูสัญญานั้น ทางมูลนิธิดรุณาทรจัดทาํเอกสารหลาย

ประเภทเพื่อใชเปนการสื่อสารระหวางมูลนิธิดรุณาทร  และโครงการคูสัญญา  เชน  จดหมายแจง
ราย ละเอียดการทํางาน  จดหมายของผูอุปการะเขียนถึงเด็กในความอุปถัมภ  รวมไปถึงเอกสารที่
สงออกจากฝายสํานักงานมูลนิธิดรุณาทร เชน เอกสารรายละเอียดทางการเงิน เอกสารรายงาน
การเงินโครง การ  เอกสารแกไขรายงานการเงินประจําเดือน  จดหมายติดตามการดําเนินงาน  เปน
ตน  เอกสารดงักลาวจะถูกจดัสงไปยังโครงการคูสัญญาตาง ๆ ดวยบรกิารของบริษทัไปรษณยีไทย 

ซ่ึงปญหาที่พบในการใชบริการของบริษัทไปรษณียไทยมีอยูหลายประการ  ดังนี้ 
(2.1) คาใชจายในการสงเอกสารสูง  เนื่องจาก 

- คาใชจายในการสงเอกสารมีคาใชจายหลายอัตรา  หากตองการการรับประ 
กันมิใหสูญหายและถึงผูรับในเวลาอันสั้น  จําเปนตองเลือกบริการที่คาใชจายสูงมาก  นั้นคือ บริการ
สงไปรษณียดวนพิเศษ(EMS)  

- เอกสารที่จัดสงมีน้ําหนกัมาก  ทําใหคาใชจายสูงตามไปดวย  จากการบัน 
ทึกคาใชจายในปงบประมาณประจําป 2006-2007 มูลนิธิดรุณาทรมคีาใชจายในการสงเอกสารดวย
บริการของบริษัทไปรษณียไทย โดยเฉลีย่เดือนละ  87,000 – 88,000 บาท   

(2.2) เอกสารสูญหาย  เนื่องจาก 
- สูญหายระหวางการนําสง  เนื่องจากเจาหนาที่บริษัทไปรษณียไทย ตองทํา

การจัดสงใหถึงมือผูรับ  แตเอกสารไมสามารถไปถึงผูรับได  โดยเฉพาะอยางยิ่งจดหมายที่ไมไดทํา
การลงทะเบียน 

- ความผิดพลาดของผูรับเอกสาร  ยกตัวอยางเชนผูรับไดเซ็นรับเอกสารจาก
บุรุษไปรษณยี  แตผูรับมิไดเปนบุคคลเดียวกับชื่อตามจาหนา  มีความผิดพลาดทําใหเอกสารสูญหาย
เชนกัน 

(2.3) ความลาชา  และไมสม่ําเสมอในการรับเอกสาร เนื่องจาก 
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- โครงการตั้งอยูตามภูมภิาคตางๆ ทําใหระยะเวลาในการรับสงเอกสารแตก 
ตางกันไป  แมวาจะใชบริการสงไปรษณียดวนพิเศษ(EMS) ก็ตาม  

- หากสงเอกสารในวนัหยุดหรือใกลเคียงวนัหยดุ  สงผลใหเอกสารไปถึง
ผูรับลาชา  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับจํานวนวันหยดุราชการและวันหยุดทําการของบริษัทไปรษณียไทย 

- เหตุการณสาธารณภยัตางๆ มีผลทําใหการสงลาชาในบางโอกาส  โดย 
เฉพาะอยางยิ่งในฤดูฝน  เนือ่งจากอาจจะมีเสนทางขาดเนื่องจากน้ําทวมเสนทาง  หรือ ดินภูเขาถลม
ทับเสนทาง 

(2.4) สําหรับการจัดเก็บเอกสารทางดานการเงนิการบัญชีของมูลนิธิดรุณาทร 
จะตองเก็บไวเปนเวลาอยางนอย 5 ปจึงจะสามารถทําลายได  ซ่ึงทําใหมูลนิธิดรุณาทร ตองใชพื้นที่
ในการเก็บเปนบริเวณกวาง  และยากตอการคนหา 

(2.5) มูลนิธิดรุณาทรมีนโยบายในการทํางานรวมกันกับโครงการคูสัญญา  ในเรื่อง
การจัดทํา การรับ  การสง  และ การจัดเก็บรายงานการเงนิประจําเดือนตาง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวของ  
เชนใบเสร็จรับเงิน  เปนตน  โดยมีกําหนดระยะเวลา  หากโครงการคูสัญญาไมสามารถสงรายงาน
ไดตามกําหนดเวลา  โครงการคูสัญญาจะถูกหักคะแนนในการประเมนิผลการทํางาน 

จากปญหาที่กลาวมาขางตน  เจาหนาที่ฝายสํานักงานมูลนิธิดรุณาทร  ไดนําวิธีการสง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส(Email)  เขามาใชในการทํางานรวมกับการจัดสงเอกสาร ซ่ึงพบปญหาดังนี้ 

- ไมสามารถสงเอกสารที่มีจํานวนมากในคราวเดยีวกันได 
- การคนหาเอกสารในกลองจดหมายเขาทางอิเล็กทรอนิกสทําไดยาก  เนือ่ง 

จากมีรายการรับเอกสารเขาจากโครงการคูสัญญาหลายแหง  ซ่ึงในบางครั้งโครงการคูสัญญาสงจด-
หมายอิเล็กทรอนิกสในคราวเดียวกันหลายฉบับ 

- การจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสยังไมเปนระบบเทาที่ควรซึ่งยากตอการ
สืบคน 
 
3.3 วิเคราะหความตองการของระบบงานใหม 

ฝายสํานักงาน  มูลนิธิดรุณาทร  เปนฝายที่รับผิดชอบในการใหการสนับสนุนการทํางาน
ของเจาหนาทีทุ่กฝายในสํานกังานในประเทศไทย  โดยทํางานรวมกนั 190 โครงการ ซ่ึงกระจายอยู
ทุกภูมภิาคทั่วประเทศ 

ดังนั้นฝายสํานักงาน  มูลนิธิดรุณาทร ไดตระหนกัถึงความสําคัญในการติดตอประสานงาน
ระหวางเจาหนาที่ของมูลนิธิดรุณาทร และเจาหนาที่ในโครงการคูสัญญา  รวมไปถึงงานดานการ
ประชาสัมพันธของมูลนิธิดรุณาทร   
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การพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนงานของฝายสํานักงานมูลนิธิ
ดรุณาทร  จึงประกอบดวยขอมูล 2 สวนใหญๆ ดวยกนัคอื 

(1) ขอมูลประชาสัมพันธของมูลนิธิดรุณาทร 
- ประวัติของมูลนิธิดรุณาทร 
- การอุปการะในบริบทของมูลนิธิดรุณาทร 
- พื้นที่การทํางาน 
- โครงการคูสัญญา 
- พระคัมภีรพูดถึงเด็กอยางไร 
- การเปนปากเปนเสียงใหเด็ก 
- ความหมายของการทําพันธกิจแบบองครวม 
- ขาวประชาสัมพันธ 
- วิธีการเขารวมงาน 
- วิธีการติดตอ 

(2) ขอมูลเกี่ยวกับโครงการคูสัญญา 
- กระดานถามตอบขอสงสัยสําหรับโครงการคูสัญญา 
- การรับเขาและการนําออกเอกสารรายงานการเงิน 
- การจัดเก็บเอกสาร 
- การสืบคนและแสดงรายงาน 

 
จากขอมูลขางตนผูศึกษาไดแบงระบบออกเปน 2 สวนคือ 
(1) ขอมูลประชาสัมพันธของมูลนิธิดรุณาทร  ซ่ึงพัฒนาระบบโดยใชโปรแกรมแมมโบ  มี

ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับระบบและผูใชระบบแบงเปน 3 กลุม คือ 
(1.1) ผูดูแลระบบ 
(1.2) เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 
(1.3) ผูใชทั่วไป 

 
สําหรับรายละเอียดของผูใชแตละกลุมเปนดังนี้ 

(2.1) ผูดูแลระบบ  ไดแก  เจาหนาที่มูลนิธิดรุณาทร  ผูไดรับหนาที่ดูแลระบบ  มี
ขอบเขตการทํางานดังนี้ 
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- สามารถกําหนดชื่อผูใช (Username)  และรหัสผาน (Password)  ของผูใชระบบ  
เพื่อใหผูใชระบบสามารถจัดการขอมูลตางๆ ตามสิทธิที่ไดรับ  และผูใชสามารถเปลี่ยนรหัสผาน 
(Password) ของตนได 

(2.2) เจาหนาที่ประชาสัมพันธ ผูไดรับหนาที่ดแูลระบบในสวนขอมูลประชาสัมพันธ
ของมูลนิธิดรุณาทร  มีขอบเขตการทํางานดังนี ้

- สามารถ Login เขาสูระบบได 
- สามารถจัดการขอมูลประชาสัมพันธตาง ๆ ในระบบ 
- สามารถการสืบคนเอกสารในสวนขอมูลประชาสัมพันธ 

(2.3) ผูใชทั่วไป  ไดแก  บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะรูจักมูลนิธิดรุณาทร  และ
บุคคลผูที่ตองการรวมทํางานกับมูลนิธิดรุณาทร  มีขอบเขตในการใชงานดังนี ้

- สามารถเรียกดขูอมูลประชาสัมพันธตาง ๆ โดยไมตองใชรหัสผาน(Password) 
- สามารถการสืบคนเอกสารในสวนขอมูลประชาสัมพันธ 

 
(2) ขอมูลเกี่ยวกับโครงการคูสัญญา ซ่ึงทําการพัฒนาขึ้นในสวนที่ใชติดตอกับเจาหนาที่

โครงการคูสัญญา  โดยผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับระบบและผูใชระบบแบงเปน 3 กลุม คือ 
(2.1) ผูดูแลระบบ 
(2.2) เจาหนาที่ตรวจสอบโครงการคูสัญญา 
(2.3) เจาหนาที่โครงการคูสัญญา 

 
สําหรับรายละเอียดของผูใชแตละกลุมเปนดังนี ้

(2.1) ผูดูแลระบบ  ไดแก  เจาหนาที่มูลนิธิดรุณาทร  ผูไดรับหนาที่ดแูลระบบ  มี
ขอบเขตการทํางานดังนี ้

- สามารถกําหนดชื่อผูใช (Username)  และรหัสผาน (Password)  ของผูใช
ระบบ  เพื่อใหผูใชระบบสามารถจัดการขอมูลตาง ๆ ตามสิทธิที่ไดรับ 

(2.2) เจาหนาทีต่รวจสอบโครงการคูสัญญา ไดแก  เจาหนาที่มลูนิธิดรุณาทร  ผูไดรับ
หนาที่ดแูลระบบในสวนขอมูลโครงการคูสัญญาของมูลนิธิดรุณาทร  มีขอบเขตการทํางานดังนี ้

- สามารถจัดการขอมูลในกระดานถามตอบของทุกโครงการ 
- สามารถจัดการขอมูลรายงานการเงินของทุกโครงการ 
- สามารถสืบคนขอมูลในกระดานถามตอบของทุกโครงการ 
- สามารถสืบคนขอมูลรายงานการเงินของทุกโครงการ 
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(2.3) เจาหนาที่โครงการคูสัญญาไดแกเจาหนาที่โครงการคูสัญญากับมูลนิธิดรุณาทร  
ผูขอสิทธิในการใชระบบ  มขีอบเขตการใชงานดังนี ้

- สามารถจัดการขอมูลในกระดานถามตอบ เฉพาะในโฟลเดอรของโครง 
การเอง 

- สามารถจัดการขอมูลรายงานการเงิน เฉพาะในโฟลเดอรของโครงการเอง 
- สามารถสืบคนขอมูลในกระดานถามตอบ เฉพาะในโฟลเดอรของโครง 

การเอง 
- สามารถสืบคนขอมูลรายงานการเงิน เฉพาะในโฟลเดอรของโครงการเอง 


