
บทท่ี 3 
การศึกษาและการวิเคราะหระบบงาน 

 
 การศึกษาและการวิเคราะหระบบงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10  การประปาสวนภูมิภาค มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม 
3.2 ผูใชงานระบบท่ีเกี่ยวของ 
3.3 การศึกษาความตองการของผูใชจากระบบงาน 
3.4 ปญหาและขอจํากัดท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน 

 

3.1  การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม 
ระบบของ SAP เปนระบบงานขนาดใหญท่ีการประปาสวนภูมิภาคนํามาใชเปนระบบ

สารสนเทศ ท่ีทําใหองคกรมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน งานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนงานหนึ่งท่ีใช
ระบบของ SAP ซ่ึงเปนระบบงานท่ีเกือบจะสมบูรณทุกสวนข้ึนอยูกับการจัดการ บันทึกขอมูลของ
พนักงานดาน HR ท้ังสํานักงานใหญ และสํานักงานประปาเขตท้ัง 10 เขต  
ในระบบ SAP งานบริหารทรัพยากรบุคล ปปข.10 มีหนาท่ีดังนี ้

-   ทะเบียนประวติั 
-   การบันทึกเวลาเขา - ออก 
-   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
-   สวัสดิการและผลประโยชน 
-   ลําดับการโยกยายท่ีคําส่ังไมไดผานรองผูวาการ 

นอกจากนั้น งานบริหารทรัพยากรบุคลฯ มีหนาท่ีในระบบงานท่ีไมไดมาจากระบบ SAP อีกดังนี ้
-   จัดหาขอมูลสารสนเทศสําหรับหัวหนาและผูบริหาร ซ่ึงมีการนําเสนอขอมูลเดียวกัน

แตแยกหลายรูปแบบ จัดเก็บเปนลักษณะไฟล Excel 
-   การวางแผนอัตรากําลังคนในรูปแบบไฟล Excel 
-   จัดสรรขอมูลปจจุบันของพนักงานสังกดัสํานักงานประปาเขต 10 ในรูปแบบไฟล 
Excel
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3.2 ขอจํากัดของระบบงานปจจุบัน 
งานบริหารทรัพยากรบุคคล เปนหนึ่งงานท่ีใชระบบของ  SAP  แตการบริหารทรัพยากร

บุคคลไมสามารถทําไดสมบูรณครบวงจรได เนื่องจากขาดสิทธ์ิในการจัดการขอมูลในสวนท่ีควรจะ
ไดรับ เพราะรายงานบางสวนสิทธิในการใชงานเปนของสํานักงานใหญ เชน คําส่ังแตงต้ังท่ีส่ังจาก
รองผูวาการประปาสวนภูมิภาค อัตราเงินเดือนในแตละเดือน ฯลฯ  และบางสวนทางงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจะไดรับสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูลเพื่อใชงานระบบไดเองเชน ประวัติพนักงาน การ
แตงต้ังช้ันควบ  คะแนนประเมินผล ฯลฯ  ซ่ึงระบบ SAP รองรับขอมูลสํานักงานประปาเขตท้ัง10
เขต ซ่ึงครอบคลุมสํานักงานประปาท้ังหมด 228 สํานักงานประปาท่ัวประเทศ ทําใหขอมูลหลาย
สวนเปนปจจุบัน และ ยังมีอีกบางสวนไมเปนปจจุบัน ข้ึนอยูกับการบันทึกขอมูลของพนักงาน
สังกัดงานบริหารทรัพยากรบุคคลของแตละแหง และสํานักงานใหญการประปาสวนภูมิภาคไดให
ความสําคัญกับการบันทึกขอมูลดานอ่ืนมากกวาประวัติพนักงาน เชน การทําขออนุมัติเบิก - จายเงิน
สําหรับคาใชจายในการเดินทาง  การสวัสดิการและผลประโยชน เชน คาเชาบาน  คารักษาพยาบาล   
การบันทึกขาด - ลา  เวลาเขา - ออก  การจายคาจางและเงินเดือน ของพนักงานซ่ึงหัวใจสําคัญของ
ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลควรอยูท่ีทะเบียนประวัติ (Personnal ‘s Base)  ของพนักงานแตละ
คน  เปนหลัก 

ปญหาของของระบบงานปจจุบัน คือ เม่ือมีคําส่ังบรรจุและแตงต้ังบุคลากรรายบุคคล
ตลอดจนประวัติการโยกยายงานและการเล่ือนตําแหนง  ซ่ึงตองนํามาใชสําหรับการวางแผนอัตรา
กําลังคน การพัฒนาบุคลากร  พนักงานของงานทรัพยากรบุคคล ตองทํา Excel ไฟลสําหรับการ
โยกยาย  สวนประวัตินั้นดูในระบบ SAP ซ่ึงไมถูกตองและไมครบถวน อีกท้ังการปรับปรุง แกไข 
และสืบคนขอมูลพนักงาน และขอมูลพนักงานลาชาและมีจํานวนมาก สงผลกระทบกับการนํา
ขอมูลมาใชเพื่อพิจารณาจัดสรรบุคลากรขององคกร ซ่ึงโดยปกติ การวางแผนอัตรากําลังคนให
เหมาะสมกับกรอบอัตรากําลังภายในองคกรเปนส่ิงท่ีสําคัญยิ่ง และ หากกําลังคนในปจจุบันขาด
หรือเกิน ผูบริหารระดับสูงและระดับกลางตองการขอมูลไดแก อัตรากําลังคนท่ีขาด และ อัตรา
กําลังคนท่ีเกิน เพื่อพิจารณาจัดสรรพนักงานท่ีถึงวาระในการดํารงตําแหนงและช้ัน เม่ือถึงเกณฑให
ไดรับตําแหนงและช้ันท่ีเหมาะสมขึ้นไป ดังนั้นจะเห็นไดวา ผูบริหารตองเปนนักวางแผนที่ดีใน
เร่ืองการจัดสรรพนักงานท่ีมีศักยภาพท่ีตองไปประจําตําแหนงและช้ัน ของสํานักงานประปาในแต
ละแหง   ซ่ึงตองอาศัยขอมูลในการพิจารณา สามารถแบงความตองการขอมูลได 2 แบบ ไดแก (1) 
พนักงานท่ีรอการพิจารณา อาศัยขอมูล ประวัติเดิม ขอมูลปจจุบัน จากตําแหนงแรกเขาบรรจุ 
ตําแหนงและช้ันควบ  ตําแหนงและช้ันวางท่ีพนักงานนั้นเคยไดรับมา  คุณวุฒิและสาขาเพ่ิมเติมหลัง
การบรรจุ  (2) สํานักงานประปาหรือสถานท่ีท่ีขาดแคลนพนักงานซ่ึงอัตรากําลังขาด เนื่องจากมี
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พนักงาน ลาออก เกษียณอายุ เขาโครงการออกกอนเกษียณอายุ หรือ ตาย เปนตน ผูบริหารซ่ึงมี
อํานาจในการพิจารณาการโยกยายเพ่ือเสนอผูบริหารระดับสูงตอไป นั้นตองอาศัยขอมูลตําแหนง
และช้ันวางจากสํานักงานประปาหรือสํานักงานประปาเขต ในสังกัดเขต 10 ท่ีวางอยูเปนตน  จะเห็น
ไดวา การวางแผนอัตรากําลังคนตองอาศัยขอมูลเปนจํานวนมาก จึงจะคัดเลือกพนักงานท่ีมีศักยภาพ
พอท่ีจะดํารงตําแหนงแตละตําแหนง ไดจึงใหงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดทําไฟลขอมูล Excel  
ซ่ึงตองรูระยะเวลาการดํารงช้ัน และตําแหนง (ระยะเวลาดํารงช้ันนานและตําแหนงนาน) ซ่ึงวันและ
เวลาไดเปล่ียนแปลงไปทุกวัน ณ เวลาท่ีผูบริหารตองการขอมูลซ่ึงขอมูลสําหรับผูบริหารน้ัน ตอง
รวดเร็ว ฉับไว แตกลับตองใชเวลานาน และ เกิดความผิดพลาดอยูบอยคร้ัง 

ปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจากท่ีไดกลาวมาในขางตน สามารถสรุปไดดังนี ้
1. ขอมูลมีการเปล่ียนแปลงและแกไขอยูเสมอ เนื่องจากการโยกยายของบุคลากร  
2. การสืบคนขอมูลไมสะดวกและขอมูลไมทันสมัย  
3. ขาดสิทธ์ิในการเขาถึงระบบท่ีควรจะเขาถึงได ทําใหเกิดความลาชาในการดําเนินการ  
4. ผูบริหารไมมีขอมูลท่ีตองการสําหรับใชตัดสินใจในแตละงาน 
5. ขอมูลท่ีจะใชกระจัดกระจาย ไมสามารถนํามาใชในการตัดสินใจได 
6. ไมมีความปลอดภัยในการเก็บรักษาขอมูลเนื่องจากเปนการเก็บลงเปนไฟลขอมูล 

Excel  หรือกระดาษ A4 
7. การจัดเก็บขอมูลซํ้าซอนกันเพราะมีการจัดเก็บขอมูลหลายแหงและไมมีการจัดทํา

ขอมูลกลางของงานท่ีสามารถสนับสนุนใหกับหนวยงานอ่ืนๆได 
8. หากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบขอมูลไมอยูบุคคลอ่ืนไมสามารถคนหาขอมูลแทนได 
9. การคนหาขอมูลมีขอจํากัดดานการจัดเก็บของฐานขอมูล ไมสามารถเรียกดูไดกรณีอยู

นอกสถานท่ีทํางาน  
10. ขอมูลท่ีมีอยูไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนเทาท่ีควร 
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3.3 ความตองการของระบบใหม 
จากขอจํากัดของระบบงานปจจุบันไดมีการกําหนดความตองการ (Requirements) ระหวาง

ผูศึกษากับผูใชงาน โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณ การรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงาน
ตางๆ เพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนด (Requirements Specification) ท่ีชัดเจน เปนที่ยอมรับท้ังสอง
ฝาย สามารถสรุปความตองการของระบบใหมดังนี้ 

1. เปนระบบท่ีสามารถจัดเก็บขอมูลพนักงานดานตางๆ ขอมูลการดํารงตําแหนงและช้ัน 
จากทะเบียนประวัติเพื่อใหไดขอมูลในขณะน้ันเปนปจจุบัน ณ เวลาขณะน้ัน (Realtime)   

2. เปนระบบท่ีงายในการคนหาขอมูล 
3. เปนระบบทีงายตอการใชงาน สะดวก และรวดเร็ว 
4. เปนระบบท่ีสามารถจัดเก็บขอมูลไดอยางครบถวนตรงตามวัตถุประสงค 
5. เปนระบบท่ีสามารถจัดทํารายงานและเอกสารแทนเจาหนาท่ีได 
6. เปนระบบท่ีนาํสารสนเทศท่ีไดมาใชสําหรับการพิจารณาขอมูล 
7. เปนระบบท่ีนาํสารสนเทศท่ีไดนํากลับไปเปนขอมูลในรูปแบบอ่ืน เพื่อจัดทํา

สารสนเทศอ่ืน อีกตอไปได 
 

3.4 ผูใชงานระบบท่ีเก่ียวของ 
ผูใชงานระบบท่ีเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง

อินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค ไดแก 
1. ผูบริหาร ไดแก พนักงานการประปาสวนภูมิภาคท่ีดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชาต้ังแต

ระดับหัวหนาข้ึนไป จนถึงระดับผูอํานวยการสังกัด ปปข.10  เชน ผูอํานวยการสํานักงานประปาเขต  
ผูอํานวยการกอง และหัวหนางานตางๆ ซ่ึงไดรับสิทธ์ิการเขาใชงานระบบฯ ท่ีสามารถดูรายงานของ
ผูบริหารไดบางสวนได 

2. พนักงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปปข.10  
3. ผูดูแลระบบ ไดแก พนักงานท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีจัดระดับสิทธ์ิในการเขาถึง

ขอมูลของผูใชงานอ่ืนๆ  
4. ผูดูแลขอมูลระบบไดแกพนักงานท่ีไดรับมอบหมายใหทําหนาท่ีดูแลขอมูลระบบฯ 
5. หัวหนางานทรัพยากรบุคคล 
6. พนักงานทรัพยากรบุคคล สังกัดงานทรัพยากรบุคคล ปปข.10 
7. พนักงานท่ัวไปสังกัดปปข.10 ไดแก ผูท่ีมีสิทธ์ิการเขาใชงานระบบฯ เพื่อตรวจสอบ

ขอมูลของตนเอง  


