
บทท่ี 6 
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ สํานักงาน

ประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค ผูศึกษาไดดําเนินการพัฒนาและติดต้ังระบบเพื่อทดสอบ
ระบบในชวงวันท่ี 1 สิงหาคม 2551 เปนตนมา โดยต้ังยังเคร่ืองเซิรฟเวอรของสํานักงานประปาเขต 
10 ผลของการพัฒนาระบบดังกลาวทําใหเกิดประโยชนแกสํานักงานประปาเขต 10 ดังนี้ 

1. สํานักงานประปาเขต 10 ไดระบบสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทาง
อินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 

2. สํานักงานประปาเขต 10 ไดฐานขอมูลของบุคลากร ปปข. 10 
3. สํานักงานประปาเขต 10 ไดสารสนเทศบุคลากรสําหรับผูบริหารและหนวยงานท่ีเกี่ยว 

ของไดรับขอมูลท่ีถูกตอง ครบถวน รวดเร็วและงายตอการตัดสินใจ 
4. สํานักงานประปาเขต 10 ไดกระบวนการผลิตระบบสารสนเทศบุคลากรสําหรับผู 

บริหารระดับตน ระดับกลาง และระดับสูง ของ ปปข.10 จากขอมูลท่ีรวบรวมไดนําเสนอสารสนเทศ
ในรูปแบบตอไปนี้ คือ 

- รายงานประจํา ไดแกขอมูลท่ีสรุปในแตละดาน และรายงานประจําท่ีมีการนําขอมูล
แตละดานมาทําการวิเคราะหรวมกัน 

- รายงานเฉพาะกิจ ไดแกรายงานบางรายงานท่ีผูบริหารตองการ ณ ขณะน้ัน ซ่ึง
รายงานนี้จะผลิตภายใตเง่ือนไขความยืดหยุนในระดับหนึ่ง 

5. ผูศึกษาสามารถนําประสบการณท่ีไดจากการทําระบบสารสนเทศน้ีไปประยุกตใชการ
วิเคราะห ออกแบบ ตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่นตอไป
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

ผลการศึกษาการดําเนินงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง
อินทราเน็ตของ สํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 
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6.1 สรุปผลการศึกษา 
จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ สํานักงานประปา

เขต 10 การประปาสวนภูมิภาค พัฒนาระบบในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) และเว็บ
เบส (Web Base) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทางอินทราเน็ตของ สํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค และเพื่อสรางเคร่ืองมือในการ
บริหารงานขอมูลและงานเอกสาร ท่ีใชระบบสารสนเทศในการบริหาร ติดตามประเมินผล และการ
วางแผนงานอ่ืน อีกท้ังยังเปนแหลงขอมูลบุคลากรแกบุคคลภายในองคกร เพื่อนําขอมูลพนักงานไป
ใชในงานอ่ืนตอไป  

ข้ันตอนการพัฒนาระบบใชกระบวนการพัฒนาระบบท่ีเรียกวา ข้ันตอนการพัฒนาระบบ
ซอฟตแวร (Systems Development Life Cycle หรือ SDLC) ผูศึกษาไดใชเครื่องมือหลัก ในการพัฒนา
ระบบ คือ สรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธโดยโปรแกรมมายเอสคิวแอล ภาษาพีเอชพี ในการเขียนคําส่ัง
การทํางานทํางานท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอรฝงเซิรฟเวอร  ซ่ึงในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดศึกษา
ระบบงานเดิม คือ งานทรัพยากรบุคคลซ่ึงใชโปรแกรม Excel  มาชวยในการดําเนินงาน ทําใหเกิด
ความลาชาในการดําเนินงาน ยากตอการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห ติดตาม ควบคุม กํากับ และ
ประเมินผล และ ระบบ SAP ขอมูลอยูกระจัดกระจายไมสามารถรวมขอมูลไดตามความตองการ  

สําหรับระบบงานใหม ผูศึกษาไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาระบบในรูปแบบเว็บ
แอพพลิเคชัน (Web Application) และเว็บเบส (Web Base) ซ่ึงชวยใหการจัดเก็บ รวบรวม วิเคราะห 
ติดตาม ควบคุม กํากับ และประเมินผล  ของสํานักงานประปาเขต 10 โดยในสวนของการออกแบบ
ระบบ และฐานขอมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ
สํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค ซ่ึงประกอบดวย 5 สวนหลัก คือ ระบบสําหรับ
ผูบริหาร  ระบบในสวนของผูดูแลระบบ  ระบบของพนักงานท่ัวไปในสํานักงาน ระบบสําหรับ
พนักงานทรัพยากรบุคคล  ระบบสําหรับผูดูแลขอมูลระบบและฐานขอมูล มีฐานขอมูลท้ังหมด 21 
ตาราง ดังนี้ (1) เก็บขอมูลระดับสิทธ์ิในการเขาถึงขอมูล (2) เก็บขอมูลประวัติท่ัวไปของพนักงาน 
(3) เก็บขอมูลโครงสรางระดับการศึกษา (4) เก็บขอมูลโครงสรางอัตราเงินเดือน (5) เก็บขอมูล
โครงสรางช้ัน (6) เก็บขอมูลโครงสรางกอง/ปป. (7) เก็บขอมูลโครงสรางงาน (8) เก็บขอมูล
โครงสรางกลุม (9) เก็บขอมูลโครงสรางตําแหนง (10) เก็บขอมูลโครงสรางสังกัด (11) เก็บขอมูล
โครงสรางสาขาการศึกษา (12)  เก็บขอมูลผังโครงสรางอัตรากําลัง (สําหรับสํานักงานประปา) (13) 
เก็บขอมูลการศึกษาของพนักงาน (14) เก็บขอมูลตําแหนงและช้ันของพนักงาน (15) เก็บขอมูลทาง
วินัยของพนักงาน (16) เก็บขอมูลการอบรมของพนักงาน (17) เก็บขอมูลการลาออกของพนักงาน 
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(18) เก็บขอมูลพนักงานขอยาย (19) เก็บขอมูลขอมูลลูกจาง (20) เก็บขอมูลชนิดกลุมของงาน (21) 
เก็บขอมูลการลาออก 

ในสวนของการออกแบบเว็บไซตผูศึกษาไดนํา ภาษาพีเอชพี มาชวยในการจัดทําหนา
เว็บไซต จัดระบบเนื้อหาของเว็บเพจ และออกแบบการใชงานสวนของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ สํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค ไดทํา
การออกแบบแยกออกเปน 2 สวนคือ (1) ในสวนของการออกแบบเมนู (2) การออกแบบสวนติดตอ
กับผูใช โดยผลที่ไดจากการออกแบบเว็บเพจมีดังนี้ 

1) โฮมเพจของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ 
สํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค  ผูดูแลระบบและผูใชระบบ กรอก รหัสผานเพื่อ
เขาสูระบบ 

 
 

รูป 6.1 ผูดูแลระบบและผูใชระบบกรอกรหัสผานเพื่อเขาสูระบบ 
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2) เว็บเพจหนาหลักหลังทําการ Login เขาระบบ 

 
 

รูป 6.2 เว็บเพจหนาหลักหลังทําการ Login เขาระบบ 
 

3) เว็บเพจสําหรับบริหารจัดการระบบของผูดูแลระบบ 

 
รูป 6.3 เว็บเพจของผูดูแลระบบ 
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4)  เว็บเพจสําหรับบริหารจัดการระบบของผูดูแลขอมูลระบบ 

 

รูป 6.4 เว็บเพจของผูดูแลขอมูลระบบ 
 

5)  เว็บเพจในสวนของพนักงานท่ัวไป 

 
 

รูป 6.5 เว็บเพจในสวนของพนักงานท่ัวไป 
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6)   เว็บเพจในสวนของพนักงานทรัพยากรบุคคล 

 
 

รูป 6.6 เว็บเพจในสวนของพนักงานทรัพยากรบุคคล 
 
7) เว็บเพจในสวนของผูบริหาร 

 
 

รูป 6.7 เว็บเพจในสวนของผูบริหาร 
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8)   เว็บเพจ แสดงการจัดการขอมูลพนักงาน 

 
รูป 6.8 เว็บเพจในสวนการจดัการขอมูลพนักงาน 

 
9)  เว็บเพจในสวนนําพนักงานออกจากระบบ 

 
รูป 6.9 เว็บเพจในสวนการนําพนักงานออกจากระบบ 
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10)  เว็บเพจในสวนการลงทะเบียนเพิ่มผูใชงานระบบ 

      
 

รูป 6.10 เว็บเพจในสวนการลงทะเบียนเพิ่มผูใชงานระบบ 
 
11)  เว็บเพจในสวนพนักงานขอยาย 

 
 

 

รูป 6.11 หนาจอหลักสําหรับพนักงานขอยาย  
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12)  เว็บเพจในสวนการจัดทํารายงาน 

 
 

รูป 6.12 เว็บเพจในสวนการจัดทํารายงาน  
 
13)  เว็บเพจในสวนรายงานการขอยาย 

 
 

รูป 6.13 เว็บเพจในสวนรายงานการขอยาย 
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14)  เว็บเพจในสวนเปล่ียนรหัสผานผูใชงานระบบ 

 
รูป 6.14 เว็บเพจสําหรับเปล่ียนรหัสผานผูใชงานระบบ 
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6.2  การประเมินผลการใชงานระบบสารสนเทศ 
จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ สํานักงานประปา

เขต 10 การประปาสวนภูมิภาค ไดติดต้ังระบบท่ีพัฒนาข้ึน และไดประเมินผลระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ สํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค 
โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ 5 กลุม ไดแก  ผูบริหาร จํานวน 2 คน พนักงาน
ทรัพยากรบุคคล จํานวน 5 คน และพนักงานท่ัวไป จํานวน 30 คน ผูดูแลระบบ จํานวน 1 คน และผู 
ดูแลขอมูลระบบ จํานวน 1 คน รวมท้ังหมด 39 คน สามารถสรุปผลการประเมินการใชงานระบบได
ดังนี้ 

เกณฑการประเมินความพึงพอใจจะพิจารณา จากผูใช ไดทําการประเมินตามแบบสอบถาม
ความคิดเห็นซ่ึงมี 5 ระดับ (Likert’s Scale ) มีคาคะแนนต้ังแต 1 ถึง 5 โดยคาคะแนน 1 คือระดับ
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด  คาคะแนน 5  คือระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  ดังนี้ 

คาคะแนน 4.50 -5.00  = ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาคะแนน 3.50 - 4.49 = ความพึงพอใจมาก 
คาคะแนน 2.50 - 3.49 = ความพึงพอใจปานกลาง 
คาคะแนน 1.50 - 2.49 = ความพึงพอใจนอย 
คาคะแนน 1.00 - 1.49 = ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
โดยไดผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร

บุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค ดังตาราง 6.1  
 

ตาราง 6.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบ 
ระดับความพงึพอใจของผูใชงาน 

 
ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ มา

กที่
สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

นอ
ยที่

สุด
 

คา
เฉ
ลี่ย

 

1. ความสะดวกตอการใชงานของผูใช 5 30 4 0 0 4.02 
2.ความสวยงามของเว็บเพจ 7 31 1 0 0 4.15 
3. ชวยลดข้ันตอนการทํางาน 1 29 5 4 0 3.69 
4. ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง 1 35 2 1 0 3.92 
5. การจัดวางเมนูการใชงานโปรแกรมบนจอภาพเหมาะสม  7 1 30 1 0 3.35 
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ตาราง 6.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบ (ตอ) 
ระดับความพงึพอใจของผูใชงาน 

 
ลักษณะการใชงานโปรแกรมในดานตาง ๆ มา

กที่
สุด

 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

นอ
ย 

น อ
ยที่

สุด
 

คา
เฉ
ลี่ย

 

6. หนาตางการใชงานโปรแกรมไมซับซอนและเขาใจงาย 0 3 24 10 2 2.71 
7. ความถูกตองของการประมวลผลของระบบ 0 32 5 1 1 3.74 
8. ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน 2 5 29 2 1 3.12 
9. ไดสารสนเทศตรงกับความตองการของผูใช 5 32 1 1   0 4.05 
10.สามารถใชเปนตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนา

โปรแกรมเพื่อใชกับหนวยอ่ืน ๆ 
5 30 4 0 0 4.02 

11. สามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชในการ
ประกอบการตดัสินใจในดานการบริหาร ติดตาม 
ประเมินผล 

31 7 1 0   0 4.76 

12. การใชงานคูมือการใชโปรแกรม 1 33 5 0 0 3.89 
คาเฉล่ียท้ังหมด 3.79 

 
จากตาราง 6.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผูใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค มีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจท้ังหมด 3.79 ซ่ึงอยูในชวงคาเฉล่ียความพึงพอใจระดับมาก 

พบวาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของสํานักงาน
ประปาเขต 10  การประปาสวนภูมิภาค สามารถใชเปนแหลงขอมูลเพื่อใชในการประกอบการ
ตัดสินใจในดานการบริหาร ติดตาม ประเมินผล ไดเปนอยางมากท่ีสุด  และ ผูใชงานระบบพึงพอใจ
มาก สําหรับ ความสวยงามของเว็บเพจ ไดสารสนเทศตรงกับความตองการของผูใช สามารถใชเปน
ตัวอยางหรือแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชกับหนวยอ่ืน ๆ  สะดวกตอการใชงานของผูใช
ลดระยะเวลาการทํางานใหส้ันลง การใชงานคูมือการใชโปรแกรมไมยาก มีความถูกตองของการ
ประมวลผลของระบบ และยังชวยลดข้ันตอนการทํางาน แตตองปรับปรุงในเร่ือง ความเหมาะสมใน
การจัดวางเมนูการใชงานโปรแกรมบนจอภาพ  ความสมบูรณของขอมูลท่ีมีอยูในรายงาน และ
หนาตางการใชงานโปรแกรมท่ีซับซอนและเขาใจยาก ใหมีความซับซอนนอยลงและเขาใจงายข้ึน 
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6.3  ปญหาและอุปสรรค 
 จากการนําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ สํานักงาน
ประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาคไปทดลองใชในระบบงานจริงตามวงจรการพัฒนาระบบ 
ดังนี้ 

1. ในการรวบรวมขอมูลเขาระบบเร่ิมแรกนั้น สามารถนํามาจากระบบ SAP ไดบางสวนเชน 
ช่ือ สกุล ท่ีอยูตามทะเบียนบาน ฯลฯ สวนขอมูลรายละเอียดอ่ืนๆ นั้น ไมสามารถนําขอมูลมาจาก
ระบบ SAP ไดเนื่องจากเปนขอมูลเฉพาะสวนบุคคล ตองใชเวลานานสําหรับการนําขอมูลออกเปน
ไฟล Excel ซ่ึงขอมูลท่ีถูกนําออกมานั้น เปนเพียง 1 ไฟล สําหรับ 1 คน จึงเปนปญหาสําหรับขอมูล
พนักงานสังกัดสํานักงานประปาเขต 10 ซ่ึงมีจํานวน 499 คน ดังนั้น พนักงานทรัพยากรบุคคลตอง
บันทึกขอมูลเองจะใชเวลาส้ันกวา โดยผานกระบวนการบันทึกขอมูลหลายหนาจอ ทําใหเสียเวลา
ในการบันทึกขอมูล  ดังนั้นการนําขอมูลเขาระบบคร้ังแรก เฉล่ียแลว ใน 1 วัน พนักงานทรัพยากร
บุคคล  1 คน จะบันทึกขอมูลพนักงานในสังกัดสํานักงานประปาเขต 10 โดยเฉล่ียได 15 คน  ดังนั้น
ปจจุบันขอมูลท่ีมีอยูในระบบจึงยังไมครบจํานวนพนักงานท้ังหมด รายงานสําหรับผูบริหารท่ีไดจึง
มีขอมูลพนักงานไมครบถวน   

2. เนื่องจากขอมูลพนักงานท่ีงานทรัพยากรบุคคลบันทึกนั้น ยังไมครบถวน จึงทําใหการหา
ขอมูลจํานวนพนักงานตามตําแหนงหรือสํานักงานประปาตาง ๆ ยังไมสามารถนํามาเพ่ือตรวจสอบ
กับผังอัตรากําลังท่ีไดจัดทําข้ึนในขณะน้ี  

  

6.4  ขอจํากัดของระบบ 
 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ สํานักงานประปาเขต 
10 การประปาสวนภูมิภาค  เปนระบบที่ดําเนินการบนเครือขายอินทราเน็ต ซ่ึงตองพึ่งพาระบบ
เครือขายภายในและเครือขายภายในเสมือน ถาหากระบบเหลานี้ขัดของ หรือลมเหลว จะทําใหการ
ดําเนินงานขัดของไปดวย 
 
6.5  ขอเสนอแนะ 

1. การกําหนดผังอัตรากําลังของสํานักงานประปาเขต 10 นั้น จากโครงสรางจะเห็นไดวา 
ประกอบไปดวย หลายงาน หลายกอง/ปป. หลายสังกัด และ หลายประเภท ดังนั้น การกําหนดผัง
อัตรากําลังท่ีไดจัดทําข้ึนเปนผังอัตรากําลังสําหรับสํานักงานประปาเทานั้น เนื่องจากปจจุบันระดับ
กอง ยังมีผังโครงสรางไมแนนอน  สํานักงานประปาเขตมีการออกนอกกรอบ และมีตําแหนง
สนับสนุนเปนจํานวนมาก  จึงไดจัดทําในสวนเฉพาะผังโครงสรางสําหรับสํานักงานประปาเทานั้น 
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เพราะจํานวนพนักงานตอสํานักงานประปา มีผลตองบประมาณเน่ืองจากมีการคํานวณความคุมคา 
และรายไดตอจํานวนพนักงานอีกดวย ดังนั้นสามารถขยายผังอัตรากําลังของตําแหนงงานใน
สํานักงานประปาเขต ในอนาคตตอไปได 

2. ในสวนของรายงาน วัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ สํานักงานประปาเขต 10 การประปาสวนภูมิภาค รายงาน
ตางๆ ตรงวัตถุประสงคความตองการของผูบริหารทั้งส้ิน  แตระบบมีขีดความสามารถนําขอมูลเพื่อ
จัดทํารายงานไดมากกวาขณะน้ี  ควรเพิ่มเติมระบบในสวนของการทํารายงานแบบยืดหยุนเพื่อดึง
ขอมูลมาแสดงในรายงานไดตามความตองการ 

3. การนําระบบสารสนเทศมาใชในหนวยงาน ผูบริหารหนวยงานตองใหความสําคัญ และ
ควรจะกําหนดเปนนโยบายใหบุคลากร ในหนวยงานทุกคนไดรับทราบและปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน และตองสนับสนุนการใชระบบโดยการจัดใหมีการฝกอบรมบุคลากรใหสามารถใชระบบ
ไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีควรศึกษาตอยอดจากการ 
ศึกษาคร้ังนี้ ควรเพิ่มเติมระบบในสวนการนําขอมูลไปใชสําหรับพนักงานท่ีออกปฏิบัติงานตาง
ทองท่ีซ่ึงเปนภาระหนาท่ีของงานธุรการ สําหรับตรวจสอบพนักงานในขณะน้ัน สงผลตองานการ
บริหารพัสดุและสินทรัพยท่ีตองจัดหาพนักงานเพ่ือแตงต้ังเปนคณะกรรมการกําหนดราคากลาง เปด
ซอง และ เขาเปนผูสังเกตการณในระบบ e-Auction ของงานจางตางๆ  

5. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ควรศึกษาตอยอดจากการ 
ศึกษาคร้ังนี้ ควรเพิ่มเติมระบบในสวนของการขอยืมรถใชในราชการเพ่ือปฏิบัติงานตางทองท่ี  
เนื่องจากหากมีระบบตรวจสอบพนักงานท่ีออกปฏิบัติงานตางทองท่ีซ่ึงเปนภาระหนาท่ีของงาน
ธุรการ เพิ่มเติมแลว สวนการขอยืมรถใชในราชการ จะสามารถกําหนดเพิ่มเติมไดอีก ทําใหงายตอ
การบริหารจัดการภายในอยางเปนระบบ    

6. การพัฒนาระบบฯ  ควรเพิ่มเลขท่ีคําส่ัง ท่ีเปนบันทึกขอความ  สแกนจัดเก็บเปนไฟลรูป 
ภาพเพื่อแสดงบันทึกขอความเลขท่ีคําส่ังนั้นไดทันที 


