
 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนองคกรรัฐวิสาหกิจ รับผิดชอบการผลิตและจําหนาย
น้ําประปาเพ่ือใหบริการแกประชาชน  

กปภ. แบงลักษณะองคกรออกเปน 3 ระดับ แบบกระจายศูนย คือ 
- สํานักงานใหญ การประปาสวนภูมิภาค 
- สํานักงานประปาเขต (ปปข.) 
- สํานักงานประปา (ปป.) 
สํานักงานประปาเขต 10 ภายในสํานักงาน แบงเปน 4  กอง และ 1 งานไดแก กองบริหาร

ท่ัวไป กองบัญชีและการเงิน กองปฏิบัติการ กองวิชาการ และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแตละ
กองจะมีผูอํานวยการกองเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางในสังกัด และในงานแตละงานจะมี
หัวหนางานเปนผูบังคับบัญชา รวมพนักงาน 98 คน และ  สํานักงานประปา 26 แหง รวมพนักงาน
จํานวน 401 คน  

สํานักงานประปาทั้ง 26 แหง แบงเปนสํานักงานประปาชั้น 1 สํานักงานประปาชั้น 2  
สํานักงานประปาช้ัน 3 และสํานักงานประปาช้ัน 4 ซ่ึงประกอบดวย งานอํานวยการ งานจัดเก็บรายได 
งานบริการและ ควบคุมน้ําสูญเสีย และ งานผลิต  ซ่ึงแสดงผังองคกรไดดังรูป 1.1 
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รูป 1.1 แผนผังแสดงโครงสรางการบริหารงานการประปาสวนภูมิภาค 
ท่ีมา: สํานักตรวจการ การประปาสวนภูมิภาค 
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ปปข.10 มีระบบสารสนเทศหลากหลาย ภายในสํานักงานประปาเขต มีระบบ SAP (System 
Application Products in Data Processing) เปนโปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจประเภทERP (Enterprise 
Resource Planning) ของประเทศเยอรมันท่ีใชควบคุมดูแลทุกสายงานขององคกร ซ่ึง เปน
ซอฟตแวรท่ีใชในการจัดการไดท้ังองคกร โดยมีฐานขอมูลท่ัวไป (Common Database) เก็บขอมูล
ทุกอยางไวท่ีเดียวกัน เพื่อปองกันความซํ้าซอนของขอมูล ทําใหมีประสิทธิภาพสูงสุด แยกตามงาน
มี 3 งานท่ีรับผิดชอบไดแก ระบบบัญชีและการเงิน (Accounting And Finance) ระบบงานทรัพยากร
บุคคล (Human Resource) และระบบพัสดุคงคลัง (Materials Management) เพื่อประมวลผลจากไฟลท่ี
สงจากระบบ Template ของสํานักงานประปาในสังกัดทุกวัน เพื่อนําเขาและประมวลผลขอมูลเขา
ระบบ SAP ท้ัง 3 ดาน เพื่อใหสํานักงานใหญประมวลผลรวมกับสํานักงานประปาเขตอ่ืนๆ ตอไป 
ซ่ึงการดําเนินการดังกลาว มีระบบท่ีรองรับกระบวนการทํางานของกปภ. อยางเปนระบบแมกระท่ัง
การบริหารทรัพยากรบุคคลเอง 

การบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานประปาเขต 10 ดําเนินการอยูในสวนของ SAP  
แตการบริหารทรัพยากรบุคคลไมสามารถทําไดสมบูรณ เนื่องจากขาดสิทธ์ิในการจัดการขอมูลใน
สวนท่ีควรจะไดรับ เพราะตองข้ึนอยูกับสํานักงานใหญ ทําใหเสียเวลา  และไดขอมูลท่ีไมเปน
ปจจุบัน ซ่ึงขอมูลสําหรับผูบริหารนั้น ตองรวดเร็ว  ฉับไว  แตปจจุบัน  เม่ือมีคําส่ังบรรจุและแตงต้ัง
บุคลากรรายบุคคลตลอดจนประวัติการโยกยายงานและการเล่ือนตําแหนง  ซ่ึงตองนํามาใชสําหรับ
การวางแผนอัตรากําลังคน การพัฒนาบุคลากร  พนักงานของงานทรัพยากรบุคคล ตองทํา Excel 
ไฟลสําหรับการโยกยาย  สวนประวัตินั้นดูในระบบ SAP ซ่ึงมีไมถูกตองและครบถวน เม่ือผูบริหาร
ตองการขอมูลเหลานี้ตองใชเวลานานเพ่ือรวบรวมขอมูลตามท่ีตองการเพื่อใหสอดคลองกับความ
เปนจริงได 

จากปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากท่ีไดกลาวมาในขางตน  สามารถสรุปปญหาออกเปนขอๆ ได
ดังนี้ 

1) ขอมูลมีการเปล่ียนแปลงและแกไขอยูเสมอ เนื่องจากการโยกยายของบุคลากร  
2) การสืบคนขอมูลไมสะดวกและขอมูลไมทันสมัย  
3) ขาดสิทธ์ิ ในการเขาถึงระบบท่ีควรจะเขาถึงได ทําใหเกดิความลาชาในการดําเนินการ  
4) ผูบริหารไมมีขอมูลท่ีใชสําหรับการตัดสินใจในแตละงาน 
5) ขอมูลท่ีจะใชกระจัดกระจาย ไมสามารถนํามาใชในการตัดสินใจได 
6) ไมมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลเนื่องจากเปนการเก็บลงเปนไฟลขอมูล 

Excel  หรือกระดาษ A4 
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7) การจัดเก็บขอมูลซ้ําซอนกันเพราะมีการจัดเก็บขอมูลหลายแหงและไมมีการจัดทํา
ขอมูลกลางของงานท่ีสามารถสนับสนุนใหกับหนวยงานอ่ืนๆได 

8) หากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขอมูลไมอยูบุคคลอ่ืนไมสามารถคนหาขอมูลแทนได 
9) การคนหาขอมูลมีขอจํากัดดานการจัดเก็บของฐานขอมูล ไมสามารถเรียกดูไดกรณีอยู

นอกสถานท่ีทํางาน 
ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจท่ีจะพัฒนาและออกแบบฐานขอมูลท่ีเหมาะสม เพื่อผลิตสารสนเทศ

การบริหารทรัพยากรบุคคลไดอยางรวดเร็ว ซ่ึงผูบริหารสามารถนําขอมูลมาชวยในการตัดสินใจ
ดานบุคลากรไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยสารสนเทศท่ีไดจะตองมีคุณสมบัติท่ีถูกตอง 
แมนยํา ทันเวลา ครบถวน กระทัดรัด และงายตอการบริหารจัดการ 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงาน
ประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค    
 
1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 

1.3.1  ไดระบบสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงาน
ประปา เขต 10 การประปาสวนภูมิภาค 

1.3.2  ไดฐานขอมูลของบุคลากร ปปข. 10 
1.3.3  ไดสารสนเทศบุคลากรสําหรับผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับขอมูลท่ีถูกตอง 

ครบถวน รวดเร็วและงายตอการตัดสินใจ 
 

1.4  แผนดาํเนนิการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
1.4.1  แผนการดําเนินงาน 

1) ศึกษาความเปนไปไดของขอมูลภายในองคกร และวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
ทํางานแบบเดิม 

2) รวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของในงาน 
3) ศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะนํามาใชพัฒนาระบบ ไดแก  PHP และ MySQL 
4) ดําเนินการออกแบบระบบงาน โดยการออกแบบรายละเอียดการไหลของข้ันตอน

ของระบบและขอกําหนดตางๆ ของระบบ 
5) ออกแบบฐานขอมูลท่ีเหมาะสมเพื่อใชในการผลิตระบบสารสนเทศ 
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6) พัฒนาตนแบบ เพื่อจัดทําระบบที่จะนําไปใชใหตรงกับความตองการพื้นฐานท่ีระบุ 
พรอมเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลเขากับเคร่ืองบริการเว็บอินทราเน็ตภายในหนวยงานท่ีกําหนด 

7) ทดสอบการใชงาน เพื่อใหทราบวามีอะไรบางท่ีระบบทําได และ มีอะไรบางท่ีระบบ
ทําไมได หรือตองการ เปล่ียนแปลงแกไขอยางไรจึงปรับปรุงแกไข 

8) ติดต้ังใหผูใชงานและใชงานจริง พรอมปรับปรุงแกไข 
9) จัดทําคูมือการใชงาน 
10) ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพของระบบ 

 
1.4.2  ขอบเขต    

1)  จัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากรในรูปแบบเคร่ืองลูกขายและเคร่ืองแมขาย (Client / 
Server) ทางระบบเว็บอินทราเน็ต โดยใชโปรแกรม MySQL เปนตัวสรางฐานขอมูล ซ่ึง
ประกอบดวย 

-   ขอมูลทะเบียนประวัติสวนบุคคลประกอบดวยช่ือ-นามสกุล ตําแหนงสังกัด
โทรศัพท  เงินเดือน ฯลฯ เปนตน 

-   ขอมูลวางแผนอัตรากําลัง (เฉพาะสํานักงานประปาในสังกัด 26 แหงเทานั้น) 
-   ขอมูลประวัติการทํางานประกอบดวยขอมูลการเล่ือนตําแหนง เลขท่ีคําส่ัง 

วันท่ีคําส่ัง ฯลฯ เปนตน 
-   ขอมูลโครงสรางขององคกร (Master Table) 

2)  ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชสําหรับการเช่ือมโยงฐานขอมูลเพื่อระบบ
สารสนเทศ โดยจัดทําลักษณะเว็บอินทราเน็ต  โดยใชโปรแกรม PHP ซ่ึงครอบคลุมระบบงาน
ดังนี้ 

-   ระบบงานทะเบียนประวัติ (Central Database) ชวยในการเก็บขอมูลดานประวัติ
สวนตัวของบุคคลกร ประวัติการทํางาน ผลจากการประเมิน ระยะเวลาครองช้ัน ระยะเวลาดํารง
ตําแหนง และวุฒิการศึกษา 

-   งานวางแผนกําลังคน (Man Power Planning) แสดงใหเห็นถึงความเคล่ือนไหว
ของอัตรากําลัง และ อัตราการเขา – ออกของบุคลากร 

-   งานพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร (Training and Development) เปนระบบท่ี
ชวยในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

-   งานการตรวจสอบขอเท็จจริง  เปนระบบที่มีขอมูลการตรวจสอบขอเท็จจริง
ของพนักงาน การลงโทษ ฯลฯ 
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1.4.3 วิธีการศึกษา 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ

สํานักงานประปาเขต 10   การประปาสวนภูมิภาค   มีวิธีการศึกษา ดังนี้ 
(1) ขอมูลปฐมภูมิ 

- รวบรวมขอมูลความตองการจากผูท่ีเกี่ยวของดวยวิธีการตางๆ เชน การ
รวบรวมเอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต เพื่อนํามาเปนขอมูลในการออกแบบและ
พัฒนาระบบฯ 

- สรุปขอกําหนดตางๆ ใหมีความชัดเจน ถูกตอง และเปนท่ียอมรับท้ังสอง
ฝาย 

(2) ขอมูลทุติยภูมิ 
- รวบรวมขอมูลจากเอกสารของงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
- สรุปขอมูลท่ีจําเปนในการนาํเสนอของระบบฯ บนเว็บอินทราเน็ต 

 
1.5 นิยามศัพท 

การบริหารงานทรัพยากรบุคคล หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรของ
สํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค ไดแก ประวัติการทํางานของบุคลากร การไดรับ
การพิจารณาความดี ความชอบ เล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง เปนตน 

เว็บอินทราเน็ต หมายถึง เว็บเพจซ่ึงใชเทคโนโลยีของอินเทอรเน็ต สําหรับงานภายใน 
ปปข. 10 ผานระบบเครือขายภายใน  

สํานักงานประปาเขต 10 (ปปข. 10) หมายถึง หนวยงานหนึ่งของ การประปาสวนภูมิภาค 
ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย อยูในการกํากับดูแลของรองผูวาการ (ปฎิบัติการ 1) 
รับผิดชอบ 10 จังหวัดประกอบดวย นครสวรรค อุทัยธานี  ชัยนาท  กําแพงเพชร  พิจิตร  เพชรบูรณ 
พิษณุโลก  ตาก สุโขทัย  และ อุตรดิตถ  มีสํานักงานประปาในสังกัดรับผิดชอบ จํานวน 26 แหง ต้ังอยู 
ณ 158  หมู  ต.นครสวรรคออก อ.เมือง จ.นครสวรรค  60000 

ระดับช้ัน (ช้ัน) หมายถึง คาวัดระดับซ่ึงเปนตัวกําหนดระดับหนาท่ีความรับผิดชอบงาน
ของตําแหนงและคาตอบแทนอ่ืนๆ  เชน พนักงานธุรการ ช้ัน 3 และพนักงานธุรการ ช้ัน 4 จะมีความ
แตกตางของระดับช้ัน คือ พนักงานธุรการ ช้ัน 4  มีหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงพนักงาน
ธุรการมากกวาพนักงานธุรการ ช้ัน 3  สวนเร่ืองคาตอบแทนน้ัน หากปฏิบัติงานตางทองท่ี ระดับช้ัน 
4 จะไดรับอัตราคาตอบแทนมากกวาระดับ  3 เปนตน ดังนั้น จึงเกิดคําวา การครองช้ันนาน และ การ
ครองตําแหนงนาน 
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 การครองช้ันนาน หมายถึงระยะเวลาท่ีครองช้ันหนึ่งๆ เชน พนักงานผลิตน้ํา 4  คือ การ
ครองช้ันในช้ัน 4 เปนเวลา 5 ป 3 เดือน 10 วัน เปนตน 
 การครองตําแหนงนาน หมายถึงระยะเวลาท่ีครองตําแหนงหนึ่งๆ เชน พนักงานผลิตน้ํา 4   
คือ การครองตําแหนงพนักงานผลิตน้ํา เปนเวลา 14 ป 2 เดือน 9 วัน เปนตน 
 
1.6 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา  

1.6.1  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา : ดานฮารดแวร (Hardware) 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงเพื่อใชเปนเซิรฟเวอร โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
2) หนวยประมวลผลการกลาง (Central Processing Unit : CPU) แบบเพนเทียมทรี 

(Pentium III) ความเร็วไมตํ่ากวา 933 MHz 
3) หนวยความจําเปนท่ีเขาถึงแบบสุม (Random Access Memory : RAM) ขนาด 512 

เมกกะไบต (Megabytes) 
4) ฮารดดิสก (Hard disk) ขนาดความจุไมตํ่ากวา 40 กิกกะไบต (Gigabytes) 
5) สายอุปกรณตอเช่ือมสัญญาณเครือขาย 
6) เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal computer) เพื่อใชในการศึกษาและพัฒนา

ระบบฯ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
7) หนวยประมวลผลการกลาง (Central Processing Unit : CPU) แบบเซลเลอรอน 

(Celeron) ความเร็ว 2.8 GHz 
8) หนวยความจําเปนท่ีเขาถึงแบบสุม (Random Access Memory : RAM) ขนาด 512 

เมกกะไบต (Megabytes) 
9) ฮารดดิสก (Hard disk) ขนาดความจุไมตํ่ากวา 40 กิกกะไบต (Gigabytes) 
10) สายอุปกรณและแผงวงจรตอเช่ือมสัญญาณเครือขาย 
11) เคร่ืองพิมพ 
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1.6.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา : ดานซอฟตแวร (Software) 
1) ระบบปฏิบัติการ (Operating system) วินโดวสสองพันเซิรฟเวอร (Windows 2000 

Server) 
2) ระบบปฏิบัติการ (Operating system) วินโดวสเอ็กซพี (Windows XP) 
3) โปรแกรมแอปเซิรฟ-วิน 32 –รุน 2.5.10 (appserv-win32-2.5.10) 
4) โปรแกรมมายเอสคิวแอล (MySQL) 
5) โปรแกรมดรีมวีเวอร รุน 8.0 (Dream weaver 8.0) 
6) โปรแกรม PhotoShop 8.0 

 
1.6.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา : ดานขอมูล (Data) 

ใชขอมูลดานบุคลากรจากงานทรัพยากรบคุคล สํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวน
ภูมิภาค 

 
1.7 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1.7.1   สํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค 
1.7.2   สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
1.7.3   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


