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พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน โครงการ กิจกรรม การเบิกจ่าย
งบประมาณ ในส่วนของการสนับสนุนการบริหารนโยบายลักษณะที่เป็นกระบวนการปฏิบัติ และ
นำไปสู่การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศช่วยการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภ าพสูงสุด เพื่อ
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Study) 2) การศึ ก ษาความเหมาะสม (Feasibility Study) 3) การวิ เ คราะห์ ร ะบบ (System
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และระดับกลุ่มผู้ใช้งาน การประเมินความพึงพอใจต่อระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย
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บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ หลักการเหตุผล
การบริหารงบประมาณกรมอนามัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย เข้มข้น
ยิ่ งกว่าปี ที่ผ่ านมา เนื่ องจากมี การกำหนดนโยบายชัด เจนให้ ห น่ ว ยงานทุก ระดั บ จะต้อ งวิเคราะห์
สถานการณ์ เน้ น บู ร ณาการการทำงานระหว่างกระทรวง ระหว่างกรมในสั งกัด กระทรวงฯ และ
หน่วยงานในกรมฯ เพื่อจัดทำแผนงานโครงการให้สนองต่อนโยบายระดับประเทศ นโยบายรัฐบาล
นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข นโยบายกรมฯ
ให้บรรลุเป้าหมายแผนงาน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้งบประมาณที่มีอยู่จำกัด
ให้ ส อดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น และยั ง คงเป้ า หมายเพื่ อ มุ่ ง วิ สั ย ทั ศ น์ ข องกรมอนามั ย
เพื่ อ ให้ ได้ ข้ อ มู ล ในการตอบโจทย์ ค วามสำเร็ จ การบรรลุ น โยบาย ติ ด ตามผลการดำเนิ น งาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนด และยืนยันว่าได้ดำเนินการได้มีความก้าวหน้า
ตามนโยบายที่ได้กล่าวข้างต้น จึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
(DOC) ที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถนำข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ ม ากมาย มาวิ เคราะห์ ในมิ ติ ต่ างๆ ประมวลผล
นำเสนอได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา ยิ่งขึ้น
ปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระบบศู น ย์ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน กรมอนามั ย (DOC)
พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน และผู้บริหารกรมอนามัย ในการสนองต่อพันธกิจกรม
ที่ว่า “การสั งเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภ าพรวม เพื่ อกำหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริม
สุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ งแวดล้ อ มโดยการประสานงาน สร้ างความร่ ว มมื อ และกำกั บ ดู แ ลความ
รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน” เพื่อลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการทำงาน เช่น ระบบทำงานบน
อิน เทอร์ เน็ ต ที่ ร องรั บ เว็บ เบราว์เซอร์ได้ ทุ กประเภท พร้อ มรองรับ การทำงานบนอุ ป กรณ์ สื่ อ สาร
เคลื่ อนที่ (Mobile App) ปรั บ ปรุ งข้ อมูล แบบ real-time และมี ระบบ offline ที่ ส ามารถ export
รายงานได้อย่างถูกต้อง ด้วยความสามารถที่หลากหลาย จึงเป็นการลดภาระของหน่วยงาน ลดการ
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ที่ ซ้ ำ ซ้ อ น นอกจากนี้ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ สามารถเข้ า ถึ ง สารสนเทศ เพื่ อ ติ ด ตาม
ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณ และผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการได้อย่างรวดเร็ว
๑.๒ วัตถุประสงค์
๑. เพื่อพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน โครงการ กิจกรรม
การเบิ กจ่ายงบประมาณ ในส่วนของการสนับสนุนการบริหารนโยบายลักษณะที่เป็นกระบวนการ
ปฏิบัติ และนำไปสู่การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศช่วยการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

2

๒. เพื่ อ บู ร ณาการระบบงานย่ อ ย ในส่ ว นของงานด้ า นนโยบาย แผนงาน โครงการ และ
งบประมาณที่ เป็ น การปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมประจำวั น และมี ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ า งกั น อย่ างเป็ น
กระบวนงาน ให้เกิดฐานข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับปฏิบัติงาน
๓. เพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารงานของกรมอนามัยให้
สอดรับการขับเคลื่อนกรมอนามัยเป็น DOH ๔.๐
๑.๓ ขอบเขตการดำเนินงาน
การพัฒ นาระบบศูน ย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) สามารถบันทึกข้อมูล
แผนปฏิ บั ติการ จั ดทำรายงานผลการดำเนิน งานและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ (งบดำเนิน งาน)
สามารถอนุมัติแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ในระดับหน่วยงาน กำหนดช่วงเวลาในการจัดทำ/แก้ไข
แผนปฏิบั ติการ และกำหนดสิทธิ์การใช้งานได้หลายรูปแบบ ได้แก่ ระดับบุคคล ระดับ Function
ของระบบงาน และระดับกลุ่มผู้ใช้งาน
1.4 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ระบบศูน ย์ ติดตามผลการปฏิ บัติง าน กรมอนามัย พัฒ นาขึ้น โดยกลุ่ มพั ฒ นาระบบข้อมู ล
กองแผนงาน กรมอนามัย
1.5 ระยะเวลาดำเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
๑.6 ประโยชน์ที่ได้รับ
๑. กรมอนามัยมีระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) สำหรับบุคลากรทุก
ระดั บ ในการกำกับ ติ ด ตามผลการดำเนิ น งานตามการใช้ จ่ ายงบประมาณรายโครงการ สำหรับ
งบดำเนินงาน และกำหนดเป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานนำระบบไปใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๒. กรมอนามัยมีข้อมูลผลการดำเนินงานในหลายมิติ สำหรับใช้วิเคราะห์ ประมวลผล และ
นำเสนอผู้บริหารในการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ทันเวลา
๑.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center :
DOC) คื อ ระบบสารสนเทศกลางที่ พั ฒ นาขึ้น เพื่ อใช้ กำกั บ ติ ด ตามผลการดำเนิ น งาน ตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการ ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยได้รับนโยบายให้นำระบบมาใช้ใน
การการบริหารจัดการโครงการของตนเองได้ และนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประมวลผล
และรายงานให้ผู้บริหารพิจารณาตัดสินใจได้
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1.8 กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
การพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
กรมอนามัย (DOC)
ตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development life Cycle : SDLC) 7 ขั้นตอน
1. การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Study)
2. การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
4. การออกแบบระบบ (System Design)
5. การพัฒนา และการทดสอบระบบ
(Development and Test)
6. การติดตั้งระบบ (System Implement)
7. การซ่อมบำรุง (System Maintenance)

ตัวแปรตาม
ความพึงพอใจต่อระบบศูนย์ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC)
• ด้านการมีประโยชน์ (Usefulness)
• การนำไปใช้ประโยชน์
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บทที่ ๒
ทบทวนวรรณกรรม
ในการดำเนินการพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) ได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
2.3 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development life Cycle : SDLC)
๒.4 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูล สารสนเทศ และระบบสารสนเทศ
๒.๑.๑ ความหมายของข้อมูล
มานิตย์ อาษานอก (๒๕๔๖ : ๑๖) กล่าวว่า ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและกำลังจะเกิด
ขึ้นโดยที่ยังไม่มีการประมวลผล กล่าวคือ ยังไม่ผ่านกระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ชัยพล พรชีวไพศาล (๒๔๔๐ : ๗) กล่าวว่า ข้อมูลและสารสนเทศมีความแตกต่างกันคือข้อมูล
ข้อมูลดิบ ที่มีความหมายในตัวมัน เอง โดยยังไม่ได้ก่อให้ เกิดประโยชน์ ซึ่งแตกต่างจากสารสนเทศ
ที่มีการนำข้อมูลมาผ่านการประมวลผลเพื่อจัดการกับข้อมูลอย่างมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น
สารสนเทศนำไปใช้ประโยชน์
สริ สันแดง (๒๕๕๑ : ๑๓) สรุปว่าข้อมูลหมายถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่อยู่ในรูปตัวหนังสือเลข
สัญ ลั กษณ์ ข่าวสารที่ยั งไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะจึงทาให้ ไม่มีความหมายที่ส มบูรณ์
พอที่จะนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจได้
เขมนิจ ปรีเปรม (๒๕๕๔ : ๒๙) สรุปว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ตัวหนังสือ
เสียง รูปภาพ สัญลักษณ์ แทนปริมาณหรือการกระทำต่างๆ ซึ่งยังไม่ผ่านการประมวลผล จึงทำให้
ข้ อ มู ล เหล่ านั้ น ไม่ มี ค วามหมายสั ม พั น ธ์ แ ละความหมายที่ ข าดความสมบู รณ์ ไม่ ส ามารถนำไปใช้
ประกอบการตัดสินใจได้
อาจสรุปได้ว่า ข้อมูล หมายถึง ข้อมูลดิบหรือข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลข ตัวหนังสือ เสียงรูปภาพ
สั ญ ลั ก ษณ์ แทนปริ ม าณหรื อการกระทำต่ างๆ ซึ่ งยั งไม่ ผ่ านการประมวลผล กล่ าวคือ ยังไม่ ผ่ าน
กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ ความหมายของสารสนเทศ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของสารสนเทศไว้ดังนี้
มานิ ต ย์ อาษานอก (๒๕๔๖ : ๑๖) กล่ าวว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูล ต่างๆ ที่ ได้ ผ่ าน
การเปลี่ยนแปลง การผสมผสาน หรือมีการกระทำการประมวลผลอย่างเป็นระบบ หรือวิเคราะห์ผลให้
อยู่ในรูปแบบ ที่มีความสัมพันธ์กัน มีความหมาย หรือมีคุณค่าเพิ่มขึ้น หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง มี ป ระโยชน์ โ ดยตรงในการทำการตั ด สิ น ใจเพราะอยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล
ที่ประมวลผลแล้ว ดังนั้น สารสนเทศจึงเป็นสิ่งออกของระบบประมวลผลข้อมูล ในทางปฏิบัติมักตัดสิน
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ความแตกต่างระหว่างคำว่าข้อมูลสารสนเทศนี้ได้ยาก ข้อมูลของคนหนึ่งอาจเป็นสารสนเทศของอีกคน
หนึ่ง ในการนำไปใช้นั้นจึงมีการกล่าวถึงสองคำนี้เสมอและขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เป็นสำคัญ
ชั ย พล พรชี ว ไพศาล (๒๕๕๐ : ๗) กล่ า วว่ า สารสนเทศ หมายถึ ง ข้ อ มู ล ที่ ได้ ผ่ า นการ
ประมวลผล และการจัดการแล้ว ให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือประโยชน์ต่อคนหรือองค์กร
ศิ โ รรั ต น์ ไกรสุ ริ ย วงศ์ (๒๕๕๑ : ๔๕) ได้ ส รุ ป ว่ า สารสนเทศ หมายถึ ง สิ่ งที่ ได้ จ ากการ
ประมวลผล ข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ใน
อนาคตได้ สารสนเทศ อาจแสดงในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ
เขมนิจ ปรีเปรม (๒๕๕๔ : ๒๙) สรุปว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผล
แล้วสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได้ และข้อมูลกับสารสนเทศของผู้บริหารอาจ
เปลี่ยนแปลงแทนกันได้ เมื่อถูกใช้ในระดับบริหารที่ต่างกัน เช่น สารสนเทศของผู้บริหารระดับต้น
เป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารระดับกลางหรือสูง สารสนเทศอาจใช้ว่า “ข่าวสาร” แทนก็ได้
อาจสรุปได้ว่า สารสนเทศ หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงหรือมีการกระทำ
การประมวลผลอย่างเป็นระบบ หรือวิเคราะห์ผลให้อยู่ในรูปแบบที่มีความสัมพันธ์กันมีความหมาย
หรือมีคุณค่าเพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และการคาดการณ์ใน
อนาคตได้ รวมทั้งอาจแสดงในรูปของข้อความ ตาราง แผนภูมิ หรือรูปภาพ
๒.๑.๓ ความหมายของระบบสารสนเทศ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของระบบสารสนเทศไว้ดังนี้
มานิตย์ อาษานอก (๒๕๔๖ : ๒๑) สรุปว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ที่มีระบบแบบแผน สอดคล้องกับงาน ความต้องการของผู้ใช้งาน ซึ่งสามารถเรียกใช้หรือเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจ สั่งการ หรือวินิจฉัย ได้อย่างทันท่วงที
อารยา นุ่มนิ่ม (๒๕๔๘ : ๑๐) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ คือ ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
นำมา ประมวลผลเป็นสารสนเทศและนำเสนอข้อมูลถูกต้องแม่นยำเป็นระบบ สามารถใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ วางแผนพัฒนาต่างๆ ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
ชัยพล พรชีวไพศาล (๒๕๕๐ : ๙) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง กลุ่มของระบบงาน
ที่ ป ระกอบด้ ว ยฮาร์ ด แวร์ ห รื อ ตัว อุป กรณ์ แ ละซอฟต์ แ วร์ห รือ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ ท ำหน้ าที่
รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่ายข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจควบคุมภายใน
องค์ ก ร นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยบุ ค ลากรในองค์ ก รนั้ น ประสานงาน การวิ เคราะห์ ปั ญ หา การสร้ า ง
แบบจำลองวัตถุที่มีความซับซ้อนและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ศิโรรัตน์ไกรสุริยวงศ์ (๒๕๕๑ : ๔๖) ได้สรุปว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการจัดทำ
ข้อมูล โดยนำข้อมู ล หลายๆ อย่ างที่ เกี่ยวข้องสั มพั นธ์กัน มาจัดกระทำให้ เป็ น สารสนเทศเพื่อให้ ได้
ข้อความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการในการ
จั ด ทำระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารและสารสนเทศเพื่ อ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ป ระกอบการวางแผนการตั ด สิ น ใจ
การควบคุม ใช้เป็นทรัพยากรหลักในการกำหนดนโยบาย แผนงาน ทุกระดับเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ
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สริ สั น แดง (๒๕๕๑ : ๑๗) สรุ ป ว่ า ระบบสารสนเทศ หมายถึ ง การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
การวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล การประมวลผลเป็ น สารสนเทศ รวมถึ ง การเก็ บ รั ก ษา การนำไปใช้ แ ละ
การนำเสนอ
คะนึ งนิจ พรหมเนตร (๒๕๕๔ : ๒๙) ได้ให้ ความหมายของระบบสารสนเทศว่า หมายถึง
การเก็บ รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การประมวลผลเป็นสารสนเทศ รวมถึงการเก็บรักษา
การนำไปใช้และการนำเสนอ
เขมนิจ ปรีเปรม (๒๕๕๔ : ๒๗) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ถูกออกแบบมา
เพื่อนำข้อมูล คอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) กระบวนการและบุคลากร มาทำงานร่วมกัน
เพื่ อ จั ด การสารสนเทศให้ บ รรลุ เป้ า หมายที่ ว างไว้ หรื อ ระบบสารสนเทศคื อ การประมวลผล
ที่นำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการประมวลผลให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
อาจสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบงานที่ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์หรือตัวอุปกรณ์
และซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ท ำหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจควบคุมภายในองค์กรและนำเสนอข้อมูลถูกต้องแม่นยำเป็น
ระบบ สามารถใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาต่างๆ ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว
๒.๑.๔ ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมี บ ทบาทสำคั ญ ต่ อ การดำเนิ น งานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน
การดำเนินงานต้องการระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความเจริญก้าวหน้าขององค์กรโดยที่
เทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จ และสามารถแข่งขันกับหน่วยงาน
อื่นในระดับสากล เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องทำความเข้าใจถึงวิธีใช้งานและ
โครงสร้ างของระบบสารสนเทศ สามารถสรุป ส่ ว นประกอบของระบบสารสนเทศได้ ๓ ส่ ว นคื อ
(ปรีชา พังสุบรรณ. ๒๕๕๒)
๑. เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศ หมายถึง ส่ว นประกอบหรือโครงสร้างพื้นฐาน
ที่ร วมกัน เข้าเป็ น ระบบและช่ว ยให้ ระบบสารสนเทศดำเนิ นงานอย่างมีป ระสิ ทธิภ าพ โดยจำแนก
เครื่องมือในการสร้างระบบสารสนเทศไว้ ๒ ส่วน คือ
๑) ฐานข้อมูล (Database) ฐานข้อมูล จัดเป็นหัวใจสำคัญของระบบ เพราะสารสนเทศที่มี
คุณภาพจะมาจากข้อมูลที่ ดี เชื่อถือได้ ทันสมัย และถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึง
และใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดังนั้น ฐานข้อมูลจึงเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้ระบบ
สารสนเทศมีความสมบูรณ์ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
๒) เครื่องมือ (Tools) เป็นเครื่องมือที่ใช้จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ปกติระบบ สารสนเทศ
จะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการจัดการข้อมูล ซึ่งจะประกอบด้วยส่วนสำคัญต่อไปนี้
๒.๑) อุปกรณ์ (Hardware) คือ ตัวเครื่องหรือส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมทั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
๒.๒) โปรแกรม (Software) คือ ชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่รวบรวม และจัดการเก็บข้อมูล
เพื่อใช้ในการบริหารงานหรือการตัดสินใจ
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๒. วิ ธีก ารหรื อ ขั้ น ตอนการประมวลผล การที่ จะได้ ผ ลลั พ ธ์ ต ามที่ ต้ อ งการ จะต้ อ งมี ก าร
จัดลำดับวางแผนงานและวิธีการประมวลผลให้ถูกต้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ต้องการ
๓. การแสดงผลลั พ ธ์ เมื่ อ ข้อ มูล ได้ ผ่ านการประมวลผลตามวิธีก ารแล้ ว จะได้ ส ารสนเทศ
เกิดขึ้น อาจจะนำเสนอในรูปตาราง กราฟ รูปภาพ หรือเสียง เพื่อให้การนำเสนอข้อมูลมีประสิทธิภาพ
จะขึ้นอยูก่ ับลักษณะของข้อมูล และลักษณะของการนำไปใช้งาน
อาจสรุป ได้ว่า ส่ วนประกอบของระบบสารสนเทศ หมายถึง เครื่องมือในการสร้างระบบ
สารสนเทศ ได้แก่ ฐานข้ อมูล (Database) และเครื่องมือ (Tools) ได้แก่ อุ ปกรณ์ (Hardware) และ
โปรแกรม (Software) วิธีการหรือขั้นตอนการประมวล และการแสดงผลลัพธ์
๒.๑.๕ คุณสมบัติของสารสนเทศ
สารสนเทศที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถใช้สารสนเทศนั้นๆ ในการตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีมีคุณภาพ (ศิโรรัตน์ ไกรสุริยวงศ์. ๒๕๕๑ : ๔๖-๔๗)
ควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. ถูกต้องแม่น ยำ (Accurate) สารสนเทศที่มีความถูกต้องจะต้องปราศจากข้อผิ ดพลาด
(Error) ใดๆ อย่างไรก็ตามถ้าข้อมูลที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการประมวลผลไม่ถูกต้อง ก็อาจก่อให้ เกิด
สารสนเทศที่ไม่ถูกต้องได้ ซึ่งมักเรียกทั่วๆ ไปว่า GIGO (Garbage Out)
๒. สมบู ร ณ์ ค รบถ้ ว น (Complete) สารสนเทศที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ จ ะต้ อ งประกอบด้ ว ย
ข้อเท็จจริง (Fact) ที่สำคัญอย่างครบถ้วน
๓. เข้าใจง่าย (Simple) สารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องเข้าใจง่าย ไม่ซ้ำซ้อนต่อการทำความ
เข้าใจ กล่าวคือ ต้องไม่แสดงรายละเอียดที่ลึกมากเกิ นไป เพราะจะทำให้ผู้ที่ใช้ในการตัดสินใจสับสน
และไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าข้อมูลหรือสารสนเทศใดมีความจำเป็นจริงๆ
๔. ทันต่อเวลา (Timely) สารสนเทศที่ดีนอกจากจะมีความถูกต้องแล้ว ข้อมูลต้องทันสมัย
และรวดเร็วทันต่อเวลาและความต้องการของผู้ใช้ในการตัดสินใจ
๕. เชื่อถือได้ (Reliable) สารสนเทศที่เชื่อได้ขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของวิธี การรวบรวม
ข้อมูลที่นำระบบเข้า
๖. คุ้มราคา (Economical) สารสนเทศที่ผลิตควรจะต้องมีความประหยัด เหมาะสม คุ้มค่า
ราคา ผู้ บ ริ ห ารมั ก จะพิ จ ารณาถึ งคุ ณ ค่ า ของสารสนเทศกั บ ราคาที่ จ ะต้ อ งจ่ า ยเพื่ อ การได้ ม าซึ่ ง
สารสนเทศนั้นๆ
๗. ตรวจสอบได้ (Verifiable) สารสนเทศจะต้ อ งตรวจสอบความถู ก ต้ อ งได้ กล่ า วคื อ
ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลเพื่อความมั่นใจว่ามีความถูกต้องต่อการนำไปตัดสินใจได้ ซึ่งอาจมีการ
ตรวจสอบข้อมูลโดยการ เปรียบเทียบกับข้อมูลลักษณะเดียวกันจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แห่ง
๘. ยืดหยุ่น (Flexible) สารสนเทศที่มีคุณภาพนั้นควรจะสามารถนำไปใช้ได้ในวัตถุประสงค์
ที่แตกต่างกันหลายๆ ด้าน
๙. สอดคล้องกับความต้องการ (Relevant) สารสนเทศที่มีคุณภาพจะต้องมีความสอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์และสนองความต้องการของผู้ใช้เพื่อการตัดสินใจ
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๑๐. สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) สารสนเทศจะต้อ งง่ายและสะดวกต่อการเข้าถึ ง
ข้อมูลตามระดับสิทธิของผู้ใช้ เพื่อจะได้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่ถูกต้องตามรูปแบบและทัน ต่อความ
ต้องการของผู้ใช้
๑๑. ปลอดภัย (Security) สารสนเทศจะต้องถูกออกแบบและจัดการให้มีความปลอดภัย
จากผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือสารสนเทศนั้น
เขมนิจ ปรีเปรม (๒๕๕๔ : ๓๔) สรุปคุณสมบัติที่ดีของสารสนเทศดังนี้
๑. มีความเที่ยงตรง ปราศจากความเอนเอีย ง บอกลักษณะความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่ชี้นำไป
ทางหนึ่งทางใด
๒. ครอบคลุม มีความสมบูรณ์ใช้ในการตัดสินใจได้ ไม่ผิดพลาด ความสมบูรณ์ของสารสนเทศ
ได้มาจากการประมวลผลข้อมูลที่มีขอบเขตครอบคลุมกว้างขวาง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและกระจัดกระจาย
จะต้องได้รับการรวบรวมอย่างเพียงพอ เพื่อผลิตสารสนเทศที่ต้องการ
๓. ทันเวลา ข้อมูลจะต้องได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย หรือทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ จะต้ อง
ปรับข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อจะได้สารสนเทศ ทันต่อการนำไปใช้ประโยชน์
๔. ความกะทัดรัด สารสนเทศที่นำไปใช้ควรแสดงเฉพาะสาระสำคัญ สรุปเฉพาะสิ่งที่ผู้บริหาร
ต้องการเท่ านั้ น แต่ต้อ งมีค วามสมบู รณ์ ในตัว เอง ได้ ใจความ สามารถนำไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว
ถ้าสารสนเทศมีความละเอียดมากเกินไป จะเสียเวลาค้นหาซึ่งอาจจะไม่ทันต่อการใช้งาน
๕. ตรงความต้องการ สารสนเทศที่จะต้องมีเนื้อหาตรงกับเรื่อง หรือสถานที่ต้องการจะใช้
ของผู้ใช้สารสนเทศแต่ละคน แต่ละหน่วยงาน
อารยา นุ่มนิ่ม (๒๕๔๘ : ๑๐) กล่าวว่า ลักษณะของสารสนเทศที่ดี คือ
๑. สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
๒. ต้องมีความทันสมัยและพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
๓. ต้องมีความถูกต้องแม่นยำ
๔. ต้องมีความกระชับรัดกุม
๕. ต้องมีความสมบูรณ์ในตัวเอง
สริ สั น แดง (๒๕๕๑ : ๑๓) สรุปว่า คุ ณ สมบั ติ ของระบบสารสนเทศ ประกอบด้ ว ยความ
เที่ยงตรง ความแม่นยำ ชัดเจนถูกต้อง ทันเวลา ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ตรวจสอบได้ และต้องเป็นที่
ยอมรับ
ชัยพล พรชีวไพศาล (๒๕๕๐ : ๘) กล่าวว่า สารสนเทศที่ดีจะมีลักษณะดังต่อไปนี้
๑. ความเป็นส่วนตัว คุณค่าและประโยชน์ของสารสนเทศเป็นสิ่งที่ขึ้นกับบุคคล สารสนเทศ
สำหรับคนหนึ่งอาจไม่ใช่สารสนเทศสำหรับอีกคนหนึ่งก็ได้
๒. ความสั มพั น ธ์กัน สารสนเทศจะต้อ งมีค วามสั ม พั นธ์กับ เหตุก ารณ์ ที่จะนำไปใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ได้
๓. ความทันสมัยหรือทันต่อเหตุการณ์ สารสนเทศจะต้องมีการนำเสนอในเวลาที่เหมาะสม
สถานที่ที่เหมาะสม และคนที่เหมาะสมหรือคนที่จะใช้สารสนเทศนั้น
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๔. ความถู ก ต้ อ ง สารสนเทศที่ ดี จ ะต้ อ งไม่ มี ข้ อ ผิ ด พลาด เพราะหากน ำสารสนเทศที่ มี
ข้อผิดพลาดไปใช้อาจทำให้การตัดสินใจไม่ถูกต้อง ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ อย่างไรก็ตาม
ความถูกต้องนี้จะมีความสำคัญเพียงใดขึ้นอยู่กับความสำคัญของการตัดสินใจ
๕. รูปแบบที่ถูกต้อง รูปแบบของสารสนเทศที่ดี คือรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้โดยไม่ต้องนำไปประมวลผลใดๆ อีก
๖. ความสมสมบู ร ณ์ สารสนเทศมี ค วามสมบู รณ์ ห รือ ไม่ ขึ้น อยู่ กั บ ผู้ น ำไปใช้ ส ามารถนำ
สารสนเทศที่มีอยู่นั้นไปช่วยในการตัดสินใจได้หรือไม่ แต่ในความเป็นจริงนั้น สารสนเทศส่วนใหญ่ ไม่มี
ความสมบูรณ์ทั้งหมด โดยเฉพาะเมื่อต้องตัดสินใจในสถานการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ
๗. การเข้าถึ งสารสนเทศ สารสนเทศจะไม่มี ประโยชน์ ใดๆ หากไม่ ส ามารถเรียกใช้ ได้ ใน
รูปแบบที่ต้องการและเมื่อต้องการ อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการเข้าถึงสารสนเทศนั้นมีตั้งแต่
ด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกคือทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ด้านลบคือสารสนเทศอาจตกไป
อยู่ในความครอบครองของบุคคลอื่นผู้ไม่หวังดี หรือการมีสารสนเทศมากเกินไปของผู้บริหาร ทำให้
การตัดสินใจล่าช้าหรือผิดพลาด
อาจสรุป ได้ว่า คุณ สมบั ติของสารสนเทศ ประกอบด้ วยความถูกต้อ งแม่ นยำ (Accurate)
ความสมบูรณ์ครบถ้วน (Complete) หรือครอบคลุม เข้าใจง่าย (Simple) ทันต่อเวลา (Timely) หรือ
ทั น เวลา เชื่ อ ถื อ ได้ (Reliable) คุ้ ม ราคา (Economical) ตรวจสอบได้ (Verifiable) ยื ด หยุ่ น
(Flexible) สอดคล้องกับความ ต้องการ (Relevant) สะดวกในการเข้าถึง (Accessible) ปลอดภัย
(Security) และการเข้าถึงสารสนเทศ
๒.๑.๖ ความสำคัญของระบบสารสนเทศ
เขมนิจ ปรีเปรม (๒๕๕๔ : ๔๐-๔๑) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศเป็นหัวใจของการบริหารงาน
เพราะครอบคลุมถึงงานข้อมูลด้านต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลนั้นมาจัดทำเป็นสารสนเทศสำหรับให้ผู้บริหาร
ใช้วางแผน และการตัดสิน ใจ ทุกหน่วยงานจึงต้องมีระบบสารสนเทศไว้ใช้งาน โดยการนำเครื่อง
คอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการจัดทำสารสนเทศ การปรับปรุงการทำงานให้รวดเร็ว สามารถแก้ไข
งานที่ซำ้ ซ้อน ซึ่งจะทำระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพสูงตามที่เราต้องการ
กนกพร หน่ อ มาก (๒๕๖๑ : ออนไลน์ ) สารสนเทศมี ค วามสำคั ญ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
การจั ด การทุ ก ระดั บ ขององค์ ก าร ทั้ งในการปฏิ บั ติ งาน และการบริ ก าร ใช้ ช่ ว ยในการตั ด สิ น ใจ
การวางแผน และการประเมิ น ผลเปรี ยบเที ย บช่ ว ยเพิ่ ม ระดั บ ความรู้ (Knowledge) ความเข้าใจ
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง สารสนเทศ จะมีค่าหรือความหมายมากขึ้นเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นและสารสนเทศ
นั้นส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจหรือการกระทำทีด่ ำเนินการ
อาจสรุ ป ได้ ว่า ความสำคัญ ของระบบสารสนเทศ เป็น หั ว ใจของการบริห ารงานและเป็ น
ประโยชน์ ต่อการจัดการทุกระดับขององค์การ ทั้งในการปฏิบัติงาน และการบริการ ใช้ช่วยในการ
ตัดสินใจ การวางแผน และการประเมินผลเปรียบเทียบช่วยเพิ่มระดับความรู้ (Knowledge) ดังนั้น
ทุกหน่วยงานจึงต้องมีระบบสารสนเทศไว้ใช้งาน โดยการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการ
จัดทำสารสนเทศ การปรับปรุงการทำงานให้รวดเร็ว สามารถแก้ไขงานที่ซ้ำซ้อน

10

๒.๑.๗ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ศิโรรัตน์ ไกรสุริยวงศ์ (๒๕๕๑ : ๕๒-๕๓) กล่าวว่าประโยชน์ของระบบสารสนเทศมีดังนี้
๑. ช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม
๒. ช่วยให้สามารถตัดสินใจสั่งการและวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ช่วยในการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน
๔. ช่วยในการจัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน
๕. ช่วยให้มองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาได้ถูกต้อง
๖. ช่วยในการพิจารณาทางเลือกที่จะปฏิบัติที่ดีที่สุด
๗. ช่วยให้มีเวลาปฏิบัติงานและควบคุมงาน
๘. ช่วยให้มีการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๙. ช่วยในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (๒๕๖๑ : ออนไลน์) กล่าวว่าประโยชน์ของระบบสารสนเทศมี
ดังนี้
๑. ระบบสารสนเทศทำให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ค วามรวดเร็ ว มากขึ้ น โดยใช้ ก ระบวนการ
ประมวลผลข้อมูล ซึ่งจะทำให้สามารถเก็บรวบรวม ประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลให้ทั นสมัยได้อย่าง
รวดเร็ว
๒. ระบบสารสนเทศช่วยในการจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณมากและช่วยทำให้
การเข้าถึงข้อมูล (access) เหล่านั้นมีความรวดเร็วด้วย
๓. ช่วยให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว การใช้เครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ทำให้มีการ
ติดต่อได้ทั่วโลกภายในเวลาที่รวดเร็ว
๔. ช่ว ยลดต้น ทุ น การที่ ร ะบบสารสนเทศช่ ว ยทำให้ การปฏิ บั ติ งานที่ เกี่ ยวข้อ งกั บ ข้ อ มู ล
ซึ่งมีปริมาณมากมีความสลับซับซ้อนให้ด ำเนินการได้โดยเร็ว หรือการช่วยให้เกิดการติดต่อสื่ออย่าง
รวดเร็ว ทำให้เกิดการประหยัดต้นทุนการดำเนินการอย่างมาก
๕. ระบบสารสนเทศช่วยทำให้การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ เป็นไปได้ด้วยดี
๖. ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ออกแบบสำหรับผู้บริหาร เช่น
ระบบสารสนเทศที่ ช่ ว ยในการสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจ (Decision support systems) หรือ ระบบ
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive support systems) จะเอื้ออำนวยให้ผู้บริหารมีข้อมูลในการ
ประกอบการ ตัดสินใจได้ดีขึ้น อันจะส่งผลให้การดำเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ไว้ได้
๗. ระบบสารสนเทศช่วยในการเลือกผลิตสินค้า/บริการที่เหมาะสมระบบสารสนเทศจะช่วย
ทำให้ องค์การทราบถึงข้อมูลที่เกี่ย วข้องกับต้นทุน ราคาในตลาดรูปแบบของสินค้ า/บริการที่มีอยู่
หรือ ช่ว ยทำให้ ห น่ ว ยงานสามารถเลื อกผลิ ตสิ น ค้ า/บริก ารที่ มี ค วามเหมาะสมกั บ ความเชี่ ยวชาญ
หรือทรัพยากรทีม่ ีอยู่
๘. ระบบสารสนเทศช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ดีขึ้นระบบสารสนเทศทำให้
การติดต่อระหว่างหน่ว ยงานและลูกค้า สามารถทำได้โดยถูกต้องและรวดเร็วขึ้น ดังนั้นจึงช่วยให้
หน่วยงาน สามารถปรับปรุงคุณภาพของสินค้า/บริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นและ
รวดเร็วขึ้นด้วย
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๙. ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ปัจจุบัน ระบบสารสนเทศได้มี
การนำมาใช้ตลอดทั้งระบบซัพพลายเซน (Supply Chain) เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
๑๐. คุณ ภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Working Life) ระบบสารสนเทศจะต้องได้รับ
การออกแบบมาเพื่ อ ให้ เกิ ด ความสมดุ ล ระหว่า งความต้ อ งการของมนุ ษ ย์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพของ
เทคโนโลยีด้วย
อาจสรุ ป ได้ ว่ า ประโยชน์ ข องระบบสารสนเทศ หมายถึ ง ระบบสารสนเทศทำให้ ก าร
ปฏิบัติงาน มีความรวดเร็วมากขึ้นสามารถกำหนดเป้าหมายของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม สามารถ
ตัดสินใจสั่งการและวางแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน การ
จัดและปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงาน และการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานต่างๆ
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
สั งคมในปั จ จุ บั น จั ด ได้ว่าเป็ น สั งคมที่ อยู่ บนพื้ น ฐานของข้อ มูล จนมี ผู้ ก ล่ าวว่าผู้ ที่ มีข้อ มู ล
มากกว่าจะเป็นผู้ที่ได้เปรียบ ซึ่งก็หมายความว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ จึงต้องมีวิธีการที่ดีในการ
จัดการกับข้อมูล นอกจากนั้น ความต้องการใช้ข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะการจัดเก็บ
และการประมวลผลที่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที จึงได้มีแนวคิดในการนำระบบฐานข้อมูลมาใช้
เพราะระบบฐานข้อมูลสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมที่ท ำให้การเข้าถึงข้อมูลมีความรวดเร็วและเป็น
จำนวนมาก ตลอดจนการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ซึ่งกระทำได้โดยง่าย ซึ่งแต่
เดิมนั้น ข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูลจะถูกจัดเก็บแบบกระจายไปตามหน่วยงานหรือแผนกต่างๆ ทั่วไป แต่
ละแผนกต่างก็มีกระบวนการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเป็นของตนเอง แต่แนวความคิดของฐานข้อมูลจะ
ตรงกันข้ามกับวิธีแฟ้มข้อมูล โดยฐานข้อมูลจะเป็นแหล่งหรือศูนย์รวมของข้อมูลที่มีค วามสัมพันธ์กันมี
กระบวนการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลที่มีแบบแผนซึ่งก่อให้เกิดฐานข้อมูลที่เป็นแหล่ต่างรวมของข้อมูล
จากแผนกต่างๆ และถูกจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบภายในฐานข้อมูลชุดเดียว ผู้ใช้งานต่างๆ ในแต่ละ
แผนกสามารถใช้ข้อมูลส่วนกลางนี้เพื่อนำไปประมวลผลร่วมกันได้ และสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูล
ร่วมกัน ทำให้ ไม่เกิดความซ้ ำซ้อนในข้อมูล ดังเช่นระบบแฟ้มข้อมูล และแนวคิดของฐานข้อมูล นั้น
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลด้วยวิธีแฟ้มข้อมูลได้ แต่อย่างไรก็ตาม
แนวคิดฐานข้อมูลนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงการจัดการ และจำเป็นต้องได้รับคำปรึกษาแนะนำ
จากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ด้านฐานข้อมูลเป็นอย่างดี (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. ๔๘ : ๒๕๒๘)
เพื่ อ ให้ มี ค วามเข้ าใจในเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ต่ างๆ เช่ น การออกแบบฐานข้ อ มู ล อย่ างไรจึ งจะได้ ระบบ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในการใช้ข้อ มูลขององค์กรได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ฐานข้อมูล หมายถึง ชุดของข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันที่ถูกนำมาจัดเก็บไว้ด้วยกัน เพื่อให้
สามารถใช้ ข้ อ มู ล เหล่ า นั้ น ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จะมี
ประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อมีวิธีการจัดการข้อมูลที่ดี กล่าวคือ วิธีการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลต้องเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น มีการจัดเก็บรายชื่อแบ่งตามตัวอักษร เป็นต้น โดยทั่วไปเมื่อ
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ข้อมูลมีขนาดใหญ่ขึ้น การสร้างฐานข้อมู ลมักจะกระทำ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพื่อให้
สามารถจัดเก็บและใช้ข้อมูลร่วมกัน ตลอดจนสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
๒.๒.๑ ระบบจัดการฐานข้อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) หมายถึง ซอฟต์แวร์
ระบบที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูล โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างสภาวะแวดล้อมที่สะดวกและ
มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงและจัดเก็บข้อมูลของฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลจะทำหน้าที่ใน
การแปลงความต้องการของผู้ใช้ให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถทำงานได้กับฐานข้อมูลตามวัตถุประสงค์
ของผู้ใช้
จากปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบแฟ้มข้อมูลทำให้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาเหล่านั้นโดยการใช้
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) ทำหน้าที่ช่วยในการจัดเก็บ
การเข้าถึงข้อมูล และการควบคุมต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการกำจัดปัญหาความไม่สอดคล้องกันของข้อมูล
และความผิดปกติของข้อมูล
โดยทั่วไประบบฐานข้อมูลถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับสารสนเทศที่มีขนาดใหญ่ โดยจะ
เกี่ยวข้องกับทั้งการนิยามรูปแบบโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูล และการจัดหากลไกสำหรับการเรียกใช้
ข้อมูลเหล่ า นอกจากนี้ ยังต้องทำให้ผู้ใช้มีความมั่นใจว่าสารสนเทศที่ถูกจัดเก็บไว้มีความปลอดภัย
ไม่ว่าระบบจะเกิดความล้มเหลวหรือการเข้าสู่ระบบของผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต และถ้าข้อมูลถูกจัดให้
ใช้ได้ร่วมกันระหว่างผู้ใช้หลายคนผลลัพธ์ที่ได้จะต้องถูกต้อง
ระบบจัดการฐานข้อมูลจึงประกอบไปด้วยแฟ้มข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน และกลุ่มของ
โปรแกรมที่ใช้เพื่อการเข้าถึงและเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในแฟ้มข้อมูลเหล่านั้น และเพื่อทำ ให้ระบบ
ฐาน ข้ อ มู ลง่ า ย ต่ อ การใช้ ง าน ของผู้ ใ ช้ จึ ง มี การให้ บ ริ ก ารผู้ ใ ช้ ด้ ว ยข้ อ มู ลเชิ ง น ามธรรม
(data abstraction หมายถึง ข้อมูลที่มองเห็ นในทางตรรกะ) โดยซ่อนรายละเอียดในส่วนของการ
จัดการข้อมูลที่มีความยุ่งยากไว้ภายในไม่ให้ผู้ใช้เห็น จึงง่ายต่อการเข้าใจและการใช้งาน
๒.๒.๒ หน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล
ระบบจัดการฐานข้อมูลมีหน้าที่สำคัญหลายอย่างที่ต้องกระทำ เพื่อทำให้เกิดความมั่นใจใน
ความถูกต้อ งและสอดคล้ องกัน ของข้อมู ล ภายในฐานข้อมู ล ได้ แ ก่ การจัดการพจนานุก รมข้อมู ล
การจัดเก็บ ข้อมูล การแปลงและการนำเสนอข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากผู้ใช้ห ลายคน
การสำรองและกู้คืน ข้อ มูล การควบคุม บูรณภาพของข้อมูล ภาษาที่ ใช้ เข้าถึงข้อ มูล การติดต่อกั บ
โปรแกรมประยุกต์ และการติดต่อกับฐานข้อมูล
๒.๒.3 ระบบฐานข้อมูล MySQL
มายเอสคิวแอล (MySQL) คือ โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูล มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็น
ระบบรองรั บ คำสั่ งเอสคิวแอล (SQL = Structured Query Language) เป็ นเครื่องมือสำหรับ เก็บ
ข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งใช้ ร่ ว มกั บ เครื่ อ งมื อ หรือ โปรแกรมอื่ น อย่ างบู ร ณาการ เพื่ อ ให้ ได้ ระบบงานที่ ร องรั บ
ความต้องการของผู้ใช้ เช่น ทำงานร่วมกับเครื่องบริการเว็บ (Web Server) เพื่อให้บริการแก่ภาษา
สคริปต์ที่ทำงานฝั่งเครื่องบริการ (Server-Side Script) เช่น ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพี หรือภาษา
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เจเอสพี เป็ นต้น หรือทำงานร่วมกับโปรแกรมประยุกต์ (Application Program) เช่น ภาษาวิช วล
เบสิก ภาษาจาวา หรือภาษาซี เป็นต้น
2.2.4 การใช้งาน MySQL
MySQL เป็นที่นิยมใช้กันมากสำหรับฐานข้อมูลสำหรับเว็บไซต์ เช่น มีเดียวิกิ และ phpBB
และนิ ย มใช้งานร่ วมกับ ภาษาโปรแกรม PHP นอกจากนี้ หลายภาษาโปรแกรมที่ ส ามารถทำงาน
ร่วมกับฐานข้อมูล MySQL ซึ่งรวมถึง ภาษาซี ซีพลัสพลัส ปาสคาล ซีชาร์ป ภาษาจาวา ภาษาเพิร์ล
พีเอชพี ไพทอน รูบี ฯลฯ ใช้งานผ่าน API สำหรับโปรแกรมที่ติดต่อผ่าน ODBC หรือส่วนเชื่อมต่อ
กับ ภาษาอื่น (database connector) เช่น เอเอสพี สามารถเรียกใช้ MySQL ผ่ านทาง MyODBC
ADO ADO.NET เป็นต้น
โดยฐานข้ อ มู ล (Database) ที่ ใ ช้ ใ นระบบศู น ย์ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน กรมอนามั ย
คือ Mysql Server ติดตั้งและจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ Cloud Server กองแผนงาน กรมอนามัย
๒.3 วงจรพัฒนาระบบ (System Development life Cycle : SDLC)
ความสั มพัน ธ์ของระบบสารสนเทศที่มีการบริห ารงาน การปฏิบัติงาน ทำให้ทราบว่าการ
ปฏิบั ติงานในระดับ ต่างๆ มีความต้องการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกันออกไป แล้วแต่อ ำนาจหน้าที่
ของขอบเขต ภารกิ จ ดั งนั้ น ในการปฏิ บั ติ งานทุ ก ระดั บ จำเป็ น อย่ างยิ่ งที่ จ ะต้ อ งมี ก ารจั ด ระบบ
สารสนเทศและมีการพัฒนาให้เป็น ปัจจุบัน ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ
2.3.1 ความหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
นักวิชาการได้ให้ความหมายคำจำกัดความของการพัฒนาระบบสารสนเทศไว้ดังนี้
ศิโรรั ตน์ ไกรสุ ริ ย วงศ์ (2551 : 33) ให้ ความหมายของการพั ฒ นาระบบสารสนเทศว่า
หมายถึ ง กระบวนการที่ น ำไปสู่ ก ารสร้างระบบสารสนเทศเพื่ อ นำมาใช้แ ก้ไขปั ญ หาขององค์ก าร
ซึ่ ง มี วิ ธี ก ารขั้ น ตอนการทำงานที่ ชั ด เจน คื อ การศึ ก ษาและสำรวจระบบ การวิ เคราะห์ ร ะบบ
การออกแบบระบบการนำระบบไปใช้
2.3.2 กระบวนการและขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นสิ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความตั้งใจ และความร่วมมือจาก
ทุกฝ่าย ในหน่วยงาน จึงจะประสบผลสำเร็จ กระบวนการหรือขั้นตอนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
จึ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ การดำเนิ น งานในองค์ ก รเป็ น อย่ า งมาก และมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ต่ อ กั น ด้ ว ย
เช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับปฏิบัติการ ซึ่งโดยปกติมีการดำเนินงานที่มีรูปแบบชัดเจน
และปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว ขั้นตอนในการสร้างระบบสารสนเทศจะเริ่มด้วยการวิเคราะห์ระบบงาน
ที่เป็นอยู่ประจำแล้วนำมาออกแบบระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับลักษณะงาน ทดสอบระบบว่า
สามารถทำงานได้ต ามที่ ต้อ งการหรือไม่ จากนั้ น จะปรับ เปลี่ ย นจากระบบ เดิม เข้าสู่ ระบบใหม่ที่
ปฏิบัติงานด้วยคอมพิวเตอร์ ทำการติดตามผลที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ ปรับระบบ สารสนเทศให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น

14

การพั ฒ นาระบบสารสนเทศ เป็ น กระบวนการในการสร้ า งระบบสารสนเทศขึ้ น มา
เพื่ อ ใช้ แ ก้ ปั ญ หา หรื อ สร้ างมู ล ค่ า เพิ่ ม ให้ กั บ หน่ ว ยงาน การพั ฒ นาระบบสารสนเทศรวมถึ งการ
ปรับเปลี่ยนระบบงานเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถทำงานแก้ปัญหาการดำเนินงานตามความต้องการ
ของผู้ใช้งาน โดยอาจนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามา ช่วยประมวลผล เรียบเรียง เปลี่ยนแปลงและ
จัดเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ถูกต้อง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร
อีกด้ ว ย ทั้ งนี้ งานพั ฒ นาระบบสารสนเทศจะมี กิจ กรรมและขั้ น ตอนต่ างๆ มากมาย รวมถึงความ
ซับซ้อนของระบบงาน ดังนั้น การมีแนวทางที่เป็นลำดับขั้นตอนที่ส่งผลต่อมาตรฐานของระบบงาน
จึ งเป็ น สิ่ ง ที่ ในการวิ เคราะห์ ร ะบบต้ อ งการก็ เพื่ อ ให้ ง านพั ฒ นาระบบเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
มีขั้นตอนลำดับกิจกรรมที่ต้องทำอย่างชัดเจนในแต่ละขั้นตอน จึงเกิด “วงจรการพัฒนาระบบ” ขึ้นมา
วงจรการพัฒนาระบบ (System Development life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการทาง
ความคิ ด ในการพั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ แก้ ปั ญ หาและตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใช้
โดยภายในวงจรการพัฒนานั้นจะแบ่งกระบวนการพัฒนาเป็นลำดับขั้น ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน คือ
1. การกำหนดความต้องการ (Requirement Definition)
2. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
3. การออกแบบระบบ (System Design)
4. การพัฒนาระบบ (System Development)
5. การทดสอบระบบ (System Testing)
6. การติดตั้งระบบ (System Implement)
7. การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)
ขั้นตอนของ SDLC มีกรอบการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน มีการลำดับกิจกรรมที่แน่นอน
ดังนี้
1) การกำหนดความต้องการของระบบ (Requirement Definition)
ในขั้นตอนนี้ ผู้พัฒ นาระบบจะต้องค้นหาปัญหาและศึกษาทำความเข้าใจปัญหาข้อเท็จจริง
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานในระบบงานเดิม โดยผู้พัฒนาระบบจะต้องทำความเข้าใจปัญหาอย่าง
ถ่องแท้ คิดหา แนวทางและวัตถุป ระสงค์ในการแก้ปัญ หา ศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ปั ญ หา
รวบรวมความต้ องการและสรุ ป ข้ อกำหนดต่างๆ ให้ ชั ดเจน ถูกต้อ งและเป็ นที่ ยอมรับ ทั้งสองฝ่ าย
พร้อมทั้งกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย คือ
1.1) การกำหนดปัญหา (Problem Definition) เป็นขั้นตอนที่ผู้พัฒนาระบบเข้าไปทำความ
เข้ า ใจปั ญ หา คื อ การทำความเข้ า ใจกั บ ปั ญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น อย่ า งถ่ อ งแท้ ว่ า ปั ญ หาที่ แ ท้ จ ริ งคื อ อะไร
พร้ อ มทั้ งคิ ด หาแนวทางหรื อ สถานการณ์ ที่ ผู้ พั ฒ นาระบบเชื่ อ ว่ าสามารถปรับ ปรุ งระบบให้ ดี ขึ้ น
และผู้ พั ฒ นาระบบต้ อ งค้ น หาว่ า การดำเนิ น งานนั้ น ต้ อ งการอะไร เพื่ อ ทำให้ เป้ า หมายบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาระบบจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ โดยการตรวจสอบ
เอกสาร การสัมภาษณ์ การออกแบบสอบถาม หรือสังเกต พฤติกรรมและสภาพแวดล้อ มของการ
ดำเนินงาน
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1.2) การศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ (Feasibility Study) เป็ น ขั้ น ตอนที่ ผู้ พั ฒ นาระบบ
ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการปรับปรุงระบบ พิจารณาถึงความพร้อมในด้านต่างๆ
รวมถึงความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อความล้มเหลวในการปรับปรุงระบบ โดยทำการศึกษาความ
เป็นไปได้ ในแง่มุมต่างๆ เช่น
1.2.1) ความเป็นไปได้ทางเทคนิค คือความเป็นไปได้ของการปรับปรุงระบบหรือ
พั ฒ นาระบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยี ปั จ จุ บั น มาใช้ ง านหรื อ การยกระดั บ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
หรือตัดสินใจใช้ เทคโนโลยีใหม่ทั้งหมด
1.2.2) ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ คือความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วย
การคำนึ งถึงต้น ทุน ค่าใช้จ่ ายในการพั ฒ นาระบบงาน ความคุ้มค่าของระบบด้ว ยการเปรียบเที ยบ
ผลลัพธ์ที่ได้ จากระบบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุน
1.2.3) ความเป็นไปได้ด้านการปฏิบัติงาน คือความเป็นไปได้ของระบบใหม่ที่จะให้
สารสนเทศที่ ถู ก ต้ อ งตรงความต้ อ งการของผู้ ใ ช้ ง าน ทั ศ นคติ ทั ก ษะกั บ ระบบงานใหม่ ที่ มี
การปรับเปลี่ยน โครงสร้างการทำงานใหม่ว่าเป็นที่ยอมรับหรือไม่
1.2.4) ความเป็ น ไปได้ ท างด้ านเวลาในการดำเนิ น การ คื อ ความเป็ น ไปได้ ข อง
ระยะเวลา ในการดำเนินงานในการพัฒนาระบบใหม่
1.3) การกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirements) เป็นขั้นตอนที่ผู้พัฒนา
ระบบทำการวิเคราะห์การทำงานระบบเดิม เพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นและรวบรวมรายละเอียดต่างๆ
เพื่อกำหนดจุดประสงค์ในการหาข้อสรุปในด้านของความต้องการระหว่างผู้พัฒนากับผู้ใช้ง าน เรียกว่า
ข้อกำหนดความต้องการ (Requirement Specification) เพื่ อใช้ในการพั ฒ นาระบบโดยผู้ พั ฒ นา
ระบบจะต้ อ งนำข้ อ กำหนดความต้ อ งการเสนอต่ อ ผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ พิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจใน
การดำเนิ น การพั ฒ นาระบบหรือล้ มเลิ กการพัฒ นาระบบ ดังที่ นาฏวราพร สิ มทอง (2552 : 9)
กล่าวว่า เป็นการศึกษาถึงขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเดิม หรือระบบปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไร หลังจากนั้นจึงรวบรวมความต้องการในระบบใหม่ จากผู้ใช้ระบบ โดยอาจจะ
มีการใช้เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น การออกแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ จากนั้น นำข้อมูล
ที่รวบรวมได้มาเข้าสู่ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบต่อไป
2) การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
เป็ น ขั้ น ตอนการวิ เคราะห์ ร ะบบงานปั จ จุ บั น ในลั ก ษณะของการพั ฒ นาแนวคิ ด สำหรั บ
ระบบใหม่ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการวิ เคราะห์ ร ะบบ คื อ ต้ อ งศึ ก ษาและทำความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ความต้ อ งการต่ า งๆ ตามที่ ไ ด้ ร วบรวมจากขั้ น ตอนการก ำหนดความต้ อ งการของระบบ
แล้วทำการวิเคราะห์เพื่อประเมินว่าระบบใหม่ควรมีหน้าที่อะไรบ้างที่ต้องดำเนินการ หรืออาจกล่าวได้
ว่าเป็นการนำความต้องการของผู้ใช้ที่ได้มาจาก ขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์ในรายละเอียด เพื่อทำการ
พั ฒ นาเป็ น แบบจำลองลอจิ คั ล (Logical Model) ประกอบด้ ว ยแบบจำลองขั้ น ตอนการทำงาน
ของระบบ (Process Model) แบบจำลองข้ อ มู ล (Data Model) โดยใช้ เครื่ อ งมื อ ในการจำลอง
แบบชนิ ด ต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ แผนภาพกระแสข้ อ มู ล (Data Flow Diagram) ซึ่ ง เป็ น แผนภาพแสดง
ความสัมพัน ธ์ระหว่างกระบวนการท˚างานและข้อมูล ที่เข้าออกจากกระบวนการทำงาน โดยแบ่ง
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ออกเป็นระดับ เริ่มจากแผนภาพกระแสข้อมูลระดับสูงสุดเรียกว่า Context Diagram ซึ่งจะบอกให้
ทราบถึง ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบภายนอก และผลลัพธ์ที่ออกจากระบบ เป็นต้น
3) การออกแบบระบบ (System Design)
ในขั้นตอนนี้ ผู้พัฒนาระบบจะออกแบบระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการที่ได้
ระบุ ไว้ ในเอกสารขั้ น ตอนของการวิ เคราะห์ ร ะบบซึ่ งเป็ น แบบจำลองเชิ งตรรกะ มาพั ฒ นาเป็ น
แบบจำลองเชิ งกายภาพ โดยแบบจำลองเชิ ง ตรรกะจะมุ่ ง เน้ น ว่ า มี อ ะไรบ้ า งที่ ต้ อ งทำในระบบ
ในขณะที่แบบจำลองเชิงกายภาพจะนำแบบจำลองเชิงตรรกะมาพัฒนาต่อด้วยการมุ่งเน้นว่าระบบจะ
ดำเนิ น งานอย่ า งไร เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลตามความต้ อ งการ โดยระบุ ถึ งคุ ณ ลั ก ษณะของอุ ป กรณ์ แ ละ
เทคโนโลยีที่จะนำมาใช้โปรแกรมภาษาที่จะนำมาพัฒนา การออกแบบ รายงาน การออกแบบหน้าจอ
ในการติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ใ ช้ ร ะบบ การออกแบบรู ป แบบข้ อ มู ล ที่ น ำเข้ า และรู ป แบบ การรั บ ข้ อ มู ล
การออกแบบผังระบบงาน การออกแบบฐานข้อมูล สิ่งที่ได้จากการออกแบบเชิงกายภาพนี้ จะเป็น
ข้อมูลเฉพาะของการออกแบบ (System Design Specification) เพื่อส่งมอบให้กับโปรแกรมเมอร์
เพื่ อ ใช้ เขี ย นโปรแกรมตามลั ก ษณะการทำงานของระบบที่ ได้ อ อกแบบและกำหนดไว้ ทั้ ง นี้ ใน
การออกแบบที่ นอกเหนื อ จากที่ ก ล่ าวมานี้ ขึ้ น อยู่ กั บ ระบบขององค์ ก รว่ า จะต้ อ งมี ก ารเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดส่ ว นใดบ้ าง แต่ควรจะมี การออกแบบระบบความปลอดภัยในการใช้ระบบด้วย โดย
กำหนดสิทธิในการใช้งานข้อมูลที่อยู่ในระบบของผู้ใช้ตามลำดับความสำคัญ เพื่อป้องกันการนำเอา
ข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้นักวิเคราะห์ระบบ อาจจะมีการตรวจสอบความพึงพอใจ
ในรู ป แบบและลั กษณะการทำงานที่ อ อกแบบไว้ โดยอาจจะมี ก ารสร้างตัว ต้ น แบบ (Prototype)
เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทดลองใช้งาน
4) การพัฒนาระบบ (System Development)
เป็นขั้นตอนที่นำเอาระบบที่ได้ออกแบบไว้มาทบทวนเพื่อพัฒนาโปรแกรม และการทดสอบ
โปรแกรม ในกระบวนการนี้ โปรแกรมเมอร์จะต้องพัฒ นาโปรแกรมให้ เป็นไปตามคุณ ลักษณะและ
รูปแบบตามที่ นักวิเคราะห์ระบบได้กำหนดไว้ การเขียนชุดคำสั่งเพื่อสร้างระบบงานทางคอมพิวเตอร์
โดยโปรแกรมเมอร์ส ามารถนำเครื่องมือเข้ามาช่วยในการพัฒ นาโปรแกรม เพื่ อช่วยให้ ระบบงาน
สามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นและมีคุณภาพ และในกระบวนการนี้จะต้องจัดทำเอกสารโปรแกรมควบคู่ไป
กั บ การพั ฒ นาโปรแกรมเพื่ อ ทำให้ ง่ายต่ อ การตรวจสอบและแก้ ไขข้ อกำหนดเกี่ย วกับ การพั ฒ นา
โปรแกรม ผู้บริหารขององค์กรจะเป็นผู้ตัดสินใจเลือกวิธีการ พัฒนาโปรแกรม บางองค์กรอาจมีทีมงาน
พัฒ นาโปรแกรมในองค์กร หรือจัดซื้อซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูปมาใช้ หรือจ้างบริษัท ที่รับ พัฒ นาระบบ
โดยเฉพาะ
5) การทดสอบระบบ (System Testing)
เมื่อได้พัฒนาโปรแกรมแล้ว ยังไม่สามารถนำระบบไปใช้งานได้ทันทีจ ำเป็นต้องดำเนินการ
ทดสอบระบบก่อนที่จะนำระบบไปใช้งานจริง การทดสอบเบื้องต้นด้วยการสร้างข้อมูลจำลองขึ้นมา
เพื่ อ ตรวจสอบการทำงานของระบบงาน หากพบข้ อ ผิ ด พลาดจึงทำการปรับ ปรุงแก้ไขให้ ถูก ต้ อ ง
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โดยการทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู่ 2 ส่วน คือ การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax)
และการตรวจสอบการทำงานของระบบว่าตรงกับความต้องการของผู้ใช้หรือไม่
6) การติดตั้งระบบ (System Implement)
เมื่อทำการทดสอบระบบจนมั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้จริงและตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ระบบ ตลอดจนพร้อมที่จ ะนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานในสถานการณ์ จริง จึงนำระบบไปติดตั้ง
การติดตั้งระบบคือ การเปลี่ยนการทำงานจากระบบงานเดิมไปเป็นระบบงานใหม่ แต่การเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งใหม่ย่อมมีผลกระทบ ต่อผู้ใช้งานบางกลุ่มที่ยังคงมีความคุ้นเคยกับวิธีการดำเนินงานแบบเก่า
รวมทั้งข้อจำกัดในเรื่องของความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงควรเลือกแนวทางที่เหมาะสม
ในการติดตั้งด้วย ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แนวทาง ดังนี้
6.1) การติดตั้งแบบทันทีทันใด (Direct Installation) เป็นวิธีการติดตั้งระบบใหม่
ทันทีและยกเลิกการใช้งานระบบเก่าทันทีเช่นเดียวกัน
6.2) การติดตั้งแบบขนาน (Parallel Installation) เป็นวิธีการติดตั้งระบบใหม่ไป
พร้อมๆ กับการใช้งานระบบเก่า จนกว่าผู้ใช้และผู้บริหารจะมีความพอใจระบบใหม่จึงตัดสินใจหยุดใช้
งานระบบเก่า
6.3) การติ ดตั้งแบบนำร่อง (Single Location Installation/Pilot Installation)
เป็นวิธีการติดตั้งที่มีการใช้งานระบบงานใหม่เพียงหน่วยเดียวขององค์กรก่อนเพื่อเป็นการนำร่องแล้ว
จึงค่อยปรับเปลี่ยน ทั้งหมดเมื่อเห็นว่าระบบใหม่นั้นลงตัวแล้ว
6.4) การติดตั้งแบบทยอยติดตั้งเป็นระยะ (Phased Installation) เป็นวิธีการที่
ติดตั้งระบบใหม่เพียงบางส่วนก่อนระยะหนึ่งควบคู่ไปกับการใช้งานระบบเก่า แล้วจึงค่อย ๆ ทยอยใช้
ระบบงานใหม่เพิ่มขึ้น ทีละส่วนจนกระทั่งครบทุกส่วนของระบบงานใหม่อย่างเต็มรูปแบบในการใช้
งานระบบใหม่ทดแทนระบบงานเดิม ผู้พัฒนาระบบจำเป็นต้องมีการแปลงข้อมูลจากระบบงานเดิมให้
มาอยู่ในรูปแบบที่ระบบใหม่สามารถนำไปใช้งานได้ และในขั้นตอนนี้ผู้พัฒนาระบบจะต้องดำเนินการ
จัดทำเอกสารคู่มือระบบรวมถึงการฝึกอบรมผู้ใช้ระบบ
7) การบำรุงรักษาระบบ (System Maintenance)
หลั งจากที่ ร ะบบงานที่ พั ฒ นาขึ้ น มาใหม่ ได้ ถู ก นำไปใช้ งานเป็ น ที่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว หากพบ
ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจากการทำงานของระบบงานใหม่ ผู้พัฒนาระบบจึงจำเป็นต้องดำเนินการ
ติดตามและแก้ไขให้ถูกต้อง รวมถึงกรณีข้อมูลที่จัดเก็บมีปริมาณมากขึ้น การขยายระบบเครือข่าย
เพื่อรองรับเครื่องลูกข่ายที่มีจำนวนมากขึ้น บางกรณีอาจจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมหากผู้ใช้มี
ความต้องการเพิ่มขึ้น
๒.4 แนวคิดเกี่ยวกับงบประมาณ
ความหมายของงบประมาณจะแตกต่ า งกั น ออกไปตามกาลเวลาและลั ก ษณะการให้
ความหมายของนั ก วิ ช าการแต่ ล ะด้ า น ซึ่ ง มองงบประมาณ แต่ ล ะด้ า นไม่ เ หมื อ นกั น เช่ น
นักเศรษฐศาสตร์ มองงบประมาณในลักษณะของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นักบริหารงบประมาณในลักษณะกระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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โดยบรรลุเป้ าหมายของแผนงานที่วางไว้ นักการเมืองจะมองงบประมาณในลักษณะของการมุ่งให้
รัฐสภาใช้อำนาจควบคุมการปฏิบัติงานของรัฐบาล ความหมายดั้งเดิมงบประมาณ หรือ Budget ใน
ความหมายภาษาอังกฤษแต่เดิม หมายถึง กระเป๋าหนังสือใบใหญ่ที่เสนาบดีคลังใช้บรรจุเอกสารต่างๆ
ที่แสดงถึง ความต้องการของประเทศ และทรัพยากรที่มีอยู่ในการแถลงต่อรัฐสภา ต่อมาความหมาย
ของ Budget ก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากตัวกระเป๋าเป็นเอกสารต่างที่ที่บรรจุในกระเป๋านั้น สรุปความหมาย
ของงบประมาณ หมายถึง แผนเบ็ดเสร็จ ซึ่งแสดงออกในรูปตัวเงินแสดงโครงการดำเนินงานทั้งหมดใน
ระยะหนึ่งรวมถึง การกะประมาณการบริหารกิจกรรม โครงการ และค่าใช้จ่าย ตลอดจนทรัพยากรที่
จำเป็นในการสนับสนุน การดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ประกอบด้วยการทำงาน ๓ ขั้นตอน
คือ ๑) การจัดเตรียม ๒) การอนุมัติ ๓) การบริหาร
๒.4.๑ ความสำคัญและประโยชน์ของงบประมาณ
งบประมาณมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารหน่วยงานสามารถนำงบประมาณ
มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานให้เจริญก้าวหน้า ความสำคัญและประโยชน์ งบประมาณมี
ดังนี้
๑. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงาน ตามแผนงานและกำลังเงินที่มีอยู่โดยให้มีการ
ปฏิบัติงานให้ สอดคล้องกับ แผนงานที่วางไว้ เพื่อป้องกันการรั่วไหลและการปฏิบัติงานที่ไม่จำเป็น
ของหน่วยงานลดลง
๒. ใช้ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒ นาหน่ ว ยงาน ถ้ า หน่ ว ยงานจั ด งบประมาณการใช้ จ่ า ย
อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพจะสามารถพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่หน่วยงานและสังคม
โดยหน่วยงานต้องพยายามใช้จ่ายและจัดสรรงบประมาณให้เกิดประสิทธิผลไปสู่โครงการที่จ ำเป็น
โครงการลงทุนเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าของหน่วยงาน
๓. เป็นเครื่องมือในการจั ดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จ ำกัดให้มีประสิทธิภาพเนื่ องจากทรัพยากร
หรืองบประมาณของหน่วยงานมีจ ำกัด ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือในการ
จั ด สรรทรั พ ยากรหรื อ ใช้ จ่ า ยเงิ น ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยมี ก ารวางแผนการใช้ แ ละการจั ด ส รร
งบประมาณในแต่ละด้านและมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรนั้นๆ ด้วย เพื่อที่ จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่เร็วที่สุด และการใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด
๔. เป็นเครื่องมือกระจายทรัพยากร และเงินงบประมาณที่เป็นธรรม งบประมาณ สามารถใช้
เป็ น เครื่ อ งมื อในการจั ด สรรงบประมาณที่ เป็ น ธรรมไปสู่ จุด ที่ มี ความจำเป็ น และทั่ ว ถึ งที่ จะทำให้
หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. เป็นเครื่องมือประชาสัมพันธ์งานและผลงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณเป็นที่
รวมทั้งหมดของแผนงานและงานที่จะดำเนินการในแต่ละปีพร้อมทั้งผลที่จะเกิดขึ้ น ดังนั้น หน่วยงาน
สามารถใช้ ง บประมาณหรื อ เอกสารงบประมาณที่ แ สดงถึ ง งานต่ า งๆ ที่ จ ะนำไปเผยแพร่ แ ละ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
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๒.4.๒ บทบาทผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
๑) บทบาทของผู้บริหาร
๑.๑) ผู้บริหารต้องตระหนัก และเห็นความสำคัญของงบประมาณว่าเป็นเครื่องมือ
สำคัญที่ใช้ในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
๑.๒) ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งจั ด องค์ ก รและวางแผนการปฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ
งบประมาณที่เป็นอยู่และให้มีการประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงาน
ที่เป็นหน่วยข้อมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององค์กร
๑.๓) ผู้บริหารจะต้องจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ ำเป็นในการบริหารงานงบประมาณไว้
ครบถ้วนเพื่อให้การจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว
๒) บทบาทของบุคลากร
๒.๑) ผู้ ที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ งบประมาณต้ อ งรู้จั กเข้าใจบทบาทและอำนาจหน้ าที่ ข อง
ตนเองอย่างดีและมีเหตุผล
๒.๒) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณต้องจัดระบบบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
๓) บทบาทขององค์กร
๓.๑) จัดระบบงานและองค์กรให้มีสายการบังคับบัญชาในองค์กรที่แน่นอนพร้อมทั้ง
มอบอำนาจและความรับผิดชอบให้ไว้เพื่อให้งานงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๒) จัดให้มีการประสานงานกันในหน่วยงานขององค์กรในการบริหารงบประมาณ
โดยเฉพาะงานงบประมาณและงานบัญชีการเงิน
๓.๓) จัดให้มีองค์กรกลางเป็นศูนย์รวมข้อมูลงบประมาณขององค์กรเพื่อใช้ประโยชน์
ในการวางแผนงาน การบริหารงบประมาณ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกันในด้านข้อมูลที่ใช้
๒.4.๓ หลักการจำแนกงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ
รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่
๑) รายจ่ายของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น หมายถึง รายจ่ายซึ่งกำหนดไว้
สำ หรับแต่ละส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นโดยเฉพาะ จำแนกออกเป็ น ๕ ประเภท
งบรายจ่าย ได้แก่
๑.๑) งบบุค ลากร : รายจ่ายเพื่ อการบริห ารงานบุคลากรภาครัฐ เช่น เงินเดือ น
ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราวตอบแทนพนักงานราชการ
๑.๒) งบดำเนิน งาน : รายจ่ายเพื่อการบริห ารและดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทน
ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค
๑.๓) งบลงทุน : รายจ่ายเพื่อการลงทุน เช่น ค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
๑.๔) งบเงินอุดหนุน : รายจ่ายเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก ารเอกชน และนิ ติ บุ ค คลต่ า งๆ ซึ่ ง จำแนกรายจ่ า ยเป็ น งบบุ ค ลากร
งบดำเนินงาน และงบลงทุน
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๑.๕) งบรายจ่ายอื่น : รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายใด หรือสำนักงบประมาณ
กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายนี้ ซึ่งจำแนกรายจ่ายเป็น งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน
๒) รายจ่ายงบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
โดยทั่วไปใช้จ่าย ตามรายการดังนี้ เช่น เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนั ก งานของรั ฐ เงิ น เลื่ อ นขั้ น เลื่ อ นอั น ดั บ เงิน เดื อ นและเงิ น ปรั บ วุ ฒิ ข้ า ราชการ เงิน ส ำรอง
เงิน สบทบ เงิ น ชดเชยข้ า ราชการ เงิน สำรองจ่ า ยเพื่ อ กรณี ฉุ ก เฉิ น หรื อ จำเป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการ
ดำเนิ น การรั ก ษาความมั่ น คงของประเทศ เงิน ราชการลั บ ในการรัก ษาความมั่ น คงของประเทศ
ค่าใช้จ่ายตามโครงการอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของข้าราชการ
เป็นต้น
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
นายสุนทร คล้ายสุบรรณ์ และคณะ (2553) ได้พัฒ นาระบบสารสนเทศด้านการวิจัยของ
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยการดำเนินการวิจัยได้ประยุกต์แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ
SDLC (System Development life Cycle) มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนาประกอบด้วยขั้นตอน
การดำเนิ น งาน 7 ขั้ น ตอน ได้ แ ก่ การกำหนดความต้ อ งการ (Requirement Definition)
การวิเคราะห์ ร ะบบ (System Analysis) การออกแบบระบบ (System Design) การพัฒ นาระบบ
(System Development) การทดสอบระบบ (System Testing) การติ ด ตั้ ง ระบบ (System
Implement) การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบ และการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้
(User Satisfaction) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒ นา และประเมินระบบสารสนเทศฯ เป็นบุคลากร
ของหน่ วยงานในสังกัดสำนั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้มาจากการเลือกหน่วยงานแบบ
เจาะจง จากการประเมิ น ประสิ ท ธิภ าพของระบบสารสนเทศฯ พบว่า ระบบสารสนเทศฯ ทั้ งใน
ภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการทำงานของระบบ ด้านข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ และด้านเทคนิค/
ความสามารถของระบบ รวมทุกด้านมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี นอกจากนี้ ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศฯ พบว่า ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศฯ ในภาพรวมและ
รายด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบ ด้านเนื้อหา/ ข้อมูลที่จัดเก็บ และด้านการนำไปใช้งาน ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก
ชัยรัตน์ รอดเคราะห์ (2555) ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการจัดการงานปริญญา
นิ พ นธ์และสารนิ พ นธ์ บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั บ มหาวิท ยาลั ย ศรีน คริน ทรวิโรฒ การพั ฒ นาระบบนำหลั ก
การพั ฒ นาระบบแบบ SDLC (System Development life Cycle) มาใช้ ใ นการพั ฒ นาระบบ
และได้รวบรวมความต้องการวิเคราะห์ปัญหาจากระบบงานเดิมเพื่อนำมาพัฒนาระบบใหม่ สำหรับใช้
ในการบริหารงานข้อมูลปริญญานิพนธ์และสารนิพนธ์ ผลของการศึกษาวิจัยพบว่าระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นมาใหม่ โดยการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของระบบจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 และความพึงพอใจจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ระบบอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51
ดังนั้นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้งานได้จริงและตอบสนองการทำงานของผู้ใช้ได้
อย่างถูกต้องตามความต้องการ

21

จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้ องที่ได้ประมวลมานั้น ผู้ วิจัยได้ทำแนวคิดวงจร
การพั ฒ นาระบบ SDLC (System Development life Cycle) มาปรับ ใช้ ในกระบวนการพั ฒ นา
ระบบศู น ย์ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน กรมอนามั ย เพื่ อ ให้ ร ะบบมี ค วามเสถี ย รในการทำงาน
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันอย่างเป็นกระบวนงาน สามารถนำไปวิเคราะห์ ประมวลผล
นำเสนอ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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บทที่ ๓
วิธีดำเนินการ
การออกแบบและพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) ดำเนินการ
โดยอาศัยหลักแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบวงจรพัฒนาระบบแบบ SDLC (System Development Life
Cycle) มาปรับใช้ในกระบวนการพัฒนา โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม ดังนี้
1. การค้นหาปัญหาขององค์กร (Problem Study)
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) ได้วิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการ จากการประชุมเครือข่ายระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย
(DOC) ในระหว่างวัน ที่ ๒6 - ๒7 มี น าคม ๒๕๖1 ณ โรงแรมเบลล่ าบี อ. บางกรวย จ. นนทบุ รี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ดูแลระบบฯ ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และความต้องการของภาคีเครือข่าย
เพื่อกำหนดแนวทางในการพั ฒ นาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department
Operation Center) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลจากการประชุมพบข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาระบบ ดังนี้
ด้านประสิทธิภาพของระบบ
1. การเปิดระบบเพื่อปรับแผนปฏิบัติการในทุกเดือนเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
2. การจัดทำแบบฟอร์มที่สามารถปริ้นโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติได้ โดยไม่ตรงมา
จัดทำใหม่ เพื่อลดความซ้ำซ้อน
3. การเพิ่มงบประมาณทุกประเภท เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ ติดตามข้อมูลใน
ภาพรวมของกรม
4. การเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ระบบต่ า งๆ เช่ น การเชื่ อ มโยงกั บ ระบบ GF MIS, DOH
Dashboard
5. การเพิ่มข้อมูลเชิงคุณภาพ
6. การมีประกาศ/Pop Up แจ้งเตือนในระบบ
7. การเพิ่มช่องการคีย์ข้อมูล เช่น ข้อมูลโครงการสำคัญ
8. การแจ้งเตือนสถานการณ์ (Warning System)
9. การจัดทำหน้ารายงานต่างๆ เพื่อรองรับหน่วยงาน
ด้านความรู้ และเทคนิคของผู้ใช้งาน
1. ผู้ใช้งานขาดความรู้ ความเข้าใจในการปรับแผนปฏิบัติการ
2. ระบบมีขั้นตอนที่ซับซ้อน ยากต่อการใช้งาน
3. ผู้ใช้งานมีการบันทึกข้อมูลไม่ถูกต้อง จึงส่งผลให้ข้อมูลในภาพรวม
4. ผู้ใช้งานขาดทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ เช่น การทำงานผ่านเว็บเบราว์เซอร์
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2. การศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study)
การพั ฒ นาระบบศู น ย์ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน กรมอนามั ย (DOC) ได้ มี ก ารวิ เคราะห์
เปรียบเทียบเพื่อหาข้อสรุปว่าควรพัฒนาระบบงานหรือไม่ โดยมีการศึกษาความเป็นไปได้มีอยู่ 3 ด้าน
ดังนี้
2.1 ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค (TECHNICAL FEASIBILITY)
การพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) เป็นการสร้างระบบใหม่
โดยนำเทคโนโลยี ที่มีในระบบปั จจุ บันมาใช้งาน หรือการอัพเกรดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิม ให้ สามารถ
ตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวในการติดตามผลการดำเนินงาน และ
นำไปสู่การนำเสนอข้อมูลสารสนเทศช่วยการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2 ความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติงาน (OPERATIONAL FEASIBILITY)
ระบบศูน ย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) ระบบใหม่มีการพัฒ นาข้อมูล ให้
ถูกต้อง ตรงความต้องการของผู้ใช้ งาน ปรับรูปแบบโครงสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภ าพมากขึ้น
มีการบูรณาการระบบงานย่ อย ในส่วนของงานด้านนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณ
ที่ เป็ น การปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมประจำวั น และมี ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ างกั น อย่ างเป็ น กระบวนงาน
เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับปฏิบัติงาน
2.3 ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICAL FEASIBILITY)
การพั ฒ นาระบบศู น ย์ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งาน กรมอนามั ย (DOC) ได้ ค ำนึ งถึ งต้ น ทุ น
ค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาระบบ โดยประเมิน ความคุ้มค่าในการพัฒ นาระบบฯ จากประโยชน์ที่ได้รับ
ซึ่งระบบใหม่สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ลดความซ้ำซ้อนในการ
ประชุมอบรม/สัมมนา และสามารถลดการใช้กระดาษเพื่อสนองนโยบายประหยัดพลังงาน
ดังนั้นระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) จึงมีความเหมาะสมที่จะต้อง
พัฒนาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ระบบเพื่อให้ระบบมีความเสถียรในการทำงาน สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง และใช้วางแผนการลดการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ได้
3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
หลั ง จากรวบรวมปั ญ หาต่ า งๆ จากระบบเดิ ม ทำความเข้ า ใจสภาพปั ญ หาเพื่ อ นำไปสู่
การพัฒนาระบบใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีประสิทธิภาพที่ดีกว่าระบบเดิมและผู้ใช้มีความพึงพอใจกับ
การที่พัฒนาระบบใหม่ มีการวิเคราะห์การทำงานของระบบ ดังนี้
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3.1) แผนผังการดำเนินงาน
ในการพั ฒ นาระบบศู น ย์ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน กรมอนามั ย (DOC) มี ก ารวิ เคราะห์
กระบวนการในการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน ระยะเวลา และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
ขั้นตอน / กระบวนการ

ระยะเวลา กลุ่มพัฒนา กลุ่มประเมินผล
นโยบาย
และนิเทศ
และ
ติดตาม
ยุทธศาสตร์

๑) เริ่มต้น
๒) ประชุมวางแผน พัฒนา
และกำหนดกรอบความ
ต้องการ ใช้งานข้อมูล
๓) ศึกษา วิเคราะห์กำหนด
รูปแบบการนำเข้า และการ
นำเสนอข้อมูลตลอดจน
นำเข้าข้อมูลพื้นฐานได้แก่
แผนยุทธศาสตร์,
แผนงบประมาณ, ผลผลิต/
โครงการ , ตัวชี้วัดและ
กิจกรรมสำคัญ
๔) พัฒนาระบบ ทดสอบ
การใช้งาน และจัดทำคู่มือ
๕) สื่อสาร และเผยแพร่
วิธีการใช้งานให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ข้อมูลของหน่วยงาน
๖) หน่วยงานรายงานข้อมูล
แผน/ผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
เข้าสู่ระบบ

ก.ย.๖๐
-ต.ค.๖๐
ต.ค.-๖๐

ต.ค.-๖๐
ต.ค.๖๐
-พ.ย.๖๐

พ.ย.๖๐
-ก.ย.๖๑

กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล

หน่วยงาน
กรมอนามัย
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ขั้นตอน / กระบวนการ

๗) กำกับ ติดตาม
ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายละเอียดแต่ละโครงการ
หากตรวจสอบแล้วพบว่า
หน่วยงานใดที่คีย์ข้อมูลไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน
ทางกลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล
จะแจ้งไปที่ผู้ดูแลระบบของ
หน่วยงานนั้นเพื่อแก้ไข
๘) รวบรวมข้อมูล
สรุปรายงาน และส่งให้กลุ่ม
ประเมินผลฯ เพื่อเผยแพร่
ต่อไป
๙) จบการทำงาน

ระยะเวลา กลุ่มพัฒนา กลุ่มประเมินผล
นโยบาย
และนิเทศ
และ
ติดตาม
ยุทธศาสตร์

วันที่
๒๐-๒๕
ของทุก
เดือน

วันที่ ๒๕
ของทุก
เดือน

กลุ่มพัฒนา
ระบบข้อมูล

หน่วยงาน
กรมอนามัย
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3.2) แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)
เป็ น แผนภาพแสดงความสั ม พั น ธ์ ระหว่างกระบวนการทำงานและข้อ มู ล ที่ เข้ า -ออกจาก
กระบวนการทำงาน เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการไหลของข้อมูลในระบบ

ภาพที่ 3.1 ผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram : DFD)
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3.3) แผนภาพสดงความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเอนทิ ตี้ (Entity-Relationship Diagram :
ERD) ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) ประกอบด้วยเอนทิตี้ต่างๆ ดังนี้
Table Name
Str_project
Str_strategy
Str_activity_project
Str_project_activity_budget
Str_project_activity_budget_pay
Budget_type
sector
organization
Str_budget_approved

Description
ตารางข้อมูลโครงการ
ตารางข้อมูลแผนงาน
ตารางข้อมูลกิจกรรมดำเนินงาน
ตารางข้อมูลแผนงบประมาณ
ตารางข้อมูลการเบิกจ่าย
ตารางข้อมูลประเภทงบประมาณ
ตารางข้อมูลกลุ่มงาน
ตารางข้อมูลหน่วยงาน
ตารางข้อมูลการอนุมัติ

ER-Diagram ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

ภาพที่ 3.2 แผนผังความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี้ (ER-Diagram)
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4. การออกแบบระบบ (System Design)
การพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) โดยใช้โปรแกรมภาษา
PHP Yii๒ Framework รวมทั้งใช้ MySQL เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลโดยติดตั้งและจัดเก็บข้อมูล
ไว้ ที่ Cloud Server กองแผนงาน กรมอนามั ย และโปรแกรม Apache เป็ น เว็ บ เซิ ร์ ฟ เวอร์
เพื่อแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
โดยโครงสร้างแฟ้มข้อมูลของระบบ (Data Dictionary) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Table Name: asset_type
No
Field Name
Description
Data Type
PK
Null
1
assetTypeID
รหัสประเภท
Int (11)
PRI
NO
2 assetTypeName
ชื่อประเภท
Varchar (255)
YES
3
budgetType
ประเภทงบ
Int (255)
YES
Table Name: authen_log
No

Field Name

Description

Data Type

PK

Null

1
2
3
4
5
6

LogID
UserID
Detail
LogTime
IP
HostName

รหัสlog
รหัสผู้ใช้งาน
รายละเอียด
LogTime
IP
HostName

Int (11)
Int (11)
Varchar (1000)
datetime
Varchar (100)
Varchar (100)

PRI
MUL

NO
NO
NO
NO
NO
YES

Table Name: authen_users
No

Field Name

Description

Data Type

PK

Null

1
2
3
4
5
6
7

UserID
UserName
Password
FirstName
LastName
Email
Phone

รหัสผู้ใช้งาน
UserName
Password
ชื่อ
นามสกุล
เมลล์
เบอร์ติดต่อ

Int (11)
Varchar (20)
Varchar (250)
Varchar (100)
Varchar (100)
Varchar (50)
Varchar (50)

PRI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
YES
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No

Field Name

Description

Data Type

8
9
10
11
12

Mobile
OrgID
sectorID
UserTypeID
IsActive

เบอร์มือถือ
รหัสหน่วยงาน
รหัสกลุ่มงาน
ประเภทผู้ใช้งาน
สถานะข้อมูล

Varchar (50)
Int (11)
Int (11)
Int (11)
Tinyint (1)

PK

MUL
MUL

Null

YES
NO
YES
YES
NO

Table Name: budget_type
No

1
2
3

Field Name

Description

ประเภทรายการหมวด
งบประมาณ
BudTypeName
BudTypeName
BudID
รหัสหมวดงบประมาณ
BudTypeID

Data Type

PK

Null

Int (11)

PRI

NO

Varchar (250)
Int (11)

NO
NO

Table Name: sector
No

Field Name

Description

Data Type

PK

Null

1
2
3
4
5

sectorID
sectorName
activeYear
OrgID
isActive

รหัสกลุ่มงาน
ชื่อกลุ่มงาน
ปีงบประมาณ
รหัสหน่วยงาน
สถานะข้อมูล

Int (11)
Varchar (200)
Varchar (5)
Int (11)
Tinyint (1)

PRI

NO
NO
NO
NO
NO
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Table Name: str_activity_project
No

Field Name

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ID
A1ID
ClusterID
indID
ActivityName
targets
targetsSlash
unitID
startDate
endDate
projID
projCode
tmp_id

14
15
16
17
18
19

Description

รหัสข้อมูล
รหัสกิจกรรมสำคัญ
รหัสคลัสเอตร์
รหัสตัวชี้วัด
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
targetsSlash
รหัสหน่วยนับ
วันที่เริ่ม
วันที่สิ้นสุด
รหัสโครงการ
projCode
tmp_id
ประเภทการอบรม/
meetingType
สัมนา
meetingHead
ผู้บังคับบัญชา
meetingObjective
วัตถุประสงค์
meetingTargetGroup กลุ่มเป้าหมาย
planID
รหัสแผนงาน
outID
รหัสผลผลิต

Data Type

PK

Null

Int (11)
Varchar (20)
Varchar (20)
Int (11)
mediumtext
Int (11)
Int (11)
Int (11)
datetime
datetime
Int (11)
Varchar (20)
Int (11)

PRI
MUL
MUL
MUL

NO
NO
NO
YES
YES
YES
YES
NO
NO
NO
YES
YES
YES

MUL

Int (11)

NO

Varchar (200)
Varchar (250)
Varchar (250)
Varchar (20)
Varchar (20)

YES
YES
YES
NO
NO
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Table Name: str_budget_approved
No

Field Name

Description

Data Type

PK

Null

1
2
3
4
5

orgID
budgetYear
userSave
dateApproved
remark

รหัสหน่วยงาน
ปีงบประมาณ
ผู้บันทึกข้อมูล
วันที่อนุมัติ
หมายเหตุ

Int (11)
Int (11)
Varchar (100)
datetime
Varchar (255)

PRI
PRI

NO
NO
NO
NO
NO

Table Name: str_project
No

Field Name

Description

Data Type

PK

Null

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ProjID
ProjName
PriActID
OrgID
UserID
principle
method
Objective
Place
beneficiary
benefit
responsible
TargetGroup
Remark
clusterID
planBudgetID
officeID
budgetYear

รหัสโครงการ
ชื่อโครงการ
รหัสเชื่อมโยงกิจกรรม
รหัสหน่วยงาน
รหัสผู้ใช้งาน
หลักการและเหตุผล
วิธีดำเนินการ
วัตถุประสงค์
สถานที่
ประโยชน์ที่ได้รับ
ประโยชน์ที่ได้รับ
เหตุผล
กลุ่มเป้าหมาย
หมายเหตุ
รหัสคลัสเอตร์
รหัสแผนงบประมมาณ
รหัสกลุ่มงาน
ปีงบประมาณ

Int (11)
Varchar (250)
Int (11)
Int (11)
Int (11)
text
text
text
text
text
text
text
text
text
Varchar (20)
Varchar (20)
Int (11)
Varchar (5)

PRI

NO
NO
YES
NO
NO
NO
NO
YES
YES
NO
NO
NO
YES
YES
NO
NO
NO
NO

MUL

MUL
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No

Field Name

Description

Data Type

19
20
21
22
23
24
25
26
27

projCode
createDate
modifyDate
proposer
witness
approves
targetOwner
projectType
projOrder

เลขที่โครงการ
วันที่สร้างข้อมูล
วันที่ปรับปรุงข้อมูล
proposer
witness
ผู้อนุมัติ
เป้าหมายผู้รับริการ
ประเภทโครงการ
ลำดับโครงการ

Varchar (20)
datetime
datetime
Varchar (255)
Varchar (255)
Varchar (255)
text
Varchar (9)
Int (11)

PK

Null

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Table Name: str_project_activity_budget
No

Field Name

Description

Data Type

PK

Null

1
2
3
4
5
6
7
8

projID
actID
monthID
budID
typeID
amount
description
modifyDate

รหัสโครงการ
รหัสกิจกรรม
รหัสเดือน
รหัสหมวดงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
จำนวนเงิน
รายละเอียด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล

Int (13)
Varchar (20)
Smallint (6)
Int (11)
Int (11)
double
Varchar (250)
datetime

PRI
PRI
PRI
PRI
PRI

NO
NO
NO
NO
NO
YES
YES
NO

Table Name: str_project_activity_budget_pay
No

Field Name

Description

Data Type

PK

Null

1
2
3
4
5

projID
actID
monthID
budID
typeID

รหัสโครงการ
รหัสกิจกรรม
รหัสเดือน
รหัสหมวดงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

Int (13)
Varchar (20)
Smallint (6)
Int (11)
Int (11)

PRI
PRI
PRI
PRI
PRI

NO
NO
NO
NO
NO
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No

Field Name

Description

Data Type

6
7
8

amount
description
modifyDate

จำนวนเงิน
รายละเอียด
วันที่ปรับปรุงข้อมูล

double
Varchar (250)
datetime

PK

Null

YES
YES
NO

Table Name: str_strategy
No

Field Name

Description

Data Type

PK

Null

1
2
3
4
5
6
7

sid
sname
budget_year
stype
parent_id
orders
IsActive

รหัสแผนงาน
ชื่อแผนงาน
ปีงบประมาณ
ประเภทแผนงาน
รหัสอ้างอิง
ลำดับ
สถานะข้อมูล

Varchar (20)
Varchar (250)
Int (11)
Varchar (2)
Varchar (20)
Int (11)
Bit (1)

PRI

NO
NO
NO
NO
YES
NO
NO

MUL
MUL

5. การพัฒนา และการทดสอบระบบ (Development and Test)
การทดสอบระบบ (Development and Test) ใช้การทำ unit test ใน Yii2 Framework
ทดสอบ Code ในระดับ Function และ Method ว่าทำงานถูกต้องหรือไม่ โดยการใส่ Input เข้าไป
ใน Function/Method ที่เราต้องการทดสอบ ตรวจความถูกต้อง และดูผลลัพธ์ว่ามีการประมวลผล
และแสดงผลข้อมูลถูกต้องหรือไม่ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การทำงานของระบบมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
6. การติดตั้งระบบ (System Implement)
การติดตั้ง Web Sever สำหรับระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) ใช้โปรแกรมการ
ติดตั้ง Xampp 5.6.28 คือโปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเราให้ทำงานใน
ลักษณะของ Web Server นั่ น คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทั้งเครื่องแม่และเครื่องลูกใน
เครื่องเดียวกัน ทำให้ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Internet สามารถทดสอบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้ใช้ CMS ในการสร้างเว็บไซต์ มีขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้
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1. หลังจากดาวน์โหลดไฟล์แล้ว ให้ทำการติดตั้งปกติ โดยคลิก Next

ภาพที่ 3.3 แสดงหน้าเริ่มต้นการติดตั้ง
2. ทำการเลือก Components ที่เราต้องการ

ภาพที่ 3.4 แสดงหน้าการติดตั้ง การเลือก Component
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3. ทำการเลือก Path ในการติดตั้ง Xampp

ภาพที่ 3.5 แสดงหน้าการติดตั้ง การเลือก Path ในการติดตั้ง Xampp
4. นำตัวเลือกออกแล้วคลิ๊ก Next

ภาพที่ 3.6 แสดงหน้าการติดตั้งติ๊กตัวเลือกออก
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5. คลิ๊ก Next

ภาพที่ 3.7 แสดงหน้าการติดตั้ง
6. รอดำเนินการติดตั้ง

ภาพที่ 3.8 แสดงหน้ารอดำเนินการติดตั้ง
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7. เมื่อมีการแจ้งเตือนจาก Firewall ให้กดอนุญาต หรือ Allow access (ถ้ามี)

ภาพที่ 3.9 แสดงหน้าการแจ้งเตือนจาก Firewall
8. ทำการติดตั้งเรียบร้อย

ภาพที่ 3.10 แสดงหน้าการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย
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9. หลังจากทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการเปิด Xampp Control Panel ขึ้นมา ให้ทำ
การกดปุ่ม Start ในส่วนของ Apache และ MySQL หากมีการทำงานถูกต้อง สถานะจะเปลี่ยนเป็น
สีเขียว

ภาพที่ 3.11 แสดงหน้า Xampp Control Panel
10. หากไม่สามารถ run Apache หรือ MySQL ได้ ให้เราทำการตั้งค่ากำหนด port ใหม่
ดังต่อไปนี้ ก่อนกำหนด port เราสามารถเช็ค port ที่ถูกเรียกใช้งานแล้ว โดยคลิกที่ปุ่ม netstart
ตามรูป

ภาพที่ 3.12 แสดงหน้าการเช็ค port ที่ถูกเรียกใช้งานแล้ว

38

11. การกำหนด port สำหรับ Apache ให้คลกปุ่มคำว่า Config ในแถวส่วน Apache แล้ว
เลือกไฟล์ httpd.conf เลื่อนหาค่า port และกำหนดค่าตามรูป

ภาพที่ 3.13 แสดงหน้าการกำหนด port
12. การกำหนด port ในส่ วน ssl สำหรับ Apsche ให้ คลิกปุ่มตำว่า Config ในแถวส่ ว น
Apache แล้วเลือกไฟล์ httpd-ssl.conf เลื่อนหาค่า port และกำหนดค่าตามรูป

ภาพที่ 3.14 แสดงหน้าการกำหนด port (ต่อ)
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13. การกำหนด port ในส่ ว น MySQL (ปกติจะเป็ น 3306 สามารถใช้ได้เลย) แต่ก รณี
port นี้ถูกใช้งานไปแล้วหรือใช้ไม่ได้ ให้คลิกที่ปุ่ม Confix ในแถวส่วน MySQL แล้วเลือกไฟล์ my.ini
เลื่อนหาค่า port และกำหนดค่าตามรูป

ภาพที่ 3.15 แสดงหน้าการกำหนด port (ต่อ)
14. เมื่ อ กำหนดค่ า port ใหม่ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ให้ ท ำการ run ทั้ ง Apache และ MySQL
เพื่ อดูการทำงาน หากยังไม่สามารถ run ได้ ให้ ตรวจสอบการตั้งค่า port ให้ ถูกต้องอีกครั้งหรือดู
สถานะ error ที่แจ้งว่าเกิดจากสาเหตุใด

ภาพที่ 3.16 แสดงหน้า Xampp Control Panel ที่เสร็จสมบูรณ์
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15. ส่วนที่จะใช้ในการจัดการไฟล์ต่างๆ จะอยู่ที่ C:\xampp\htdocs ดังรูป

ภาพที่ 3.17 แสดงหน้าพื้นที่จัดเก็บส่วนที่จะใช้ในการจัดการไฟล์ต่างๆ
16. ทำการ copy ไฟล์ Source Code ไปไว้ ที่ C:\xampp\htdocs\ จากนั้ น เข้ า ไปที่
http://localhost/Dashboard จะได้หน้าจอดังรูป

ภาพที่ 3.18 หน้าจอระบบ DOC
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7. การซ่อมบำรุง (System Maintenance)
ภายหลังจากระบบงานได้ใช้งานเป็นที่เรียบร้อย ระบบงานยังคงต้องได้รับการบำรุงรักษา
อย่ างต่ อเนื่ อ ง เพื่ อให้ ส ามารถใช้ งานได้ ต ลอด และมี ระบบ backup ข้ อมู ล ในระบบศู น ย์ ติ ด ตาม
ผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) โดยการใช้คำสั่งใน MySQL ตัวอย่างเช่น ระบุ path ไป ที่เก็บ
คำสั่ง backup (คำสั่งคือ mysqldump) C:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.24\bin\mysqldump
เพื่ อ ความง่ า ยในการตั้ ง ค่ า เวลา backup ใช้ เทคนิ ค ในการเขี ย น bat file มาเพื่ อ เก็ บ คำสั่ งดั ง นี้
สร้าง bat ไฟล์ ชื่อ auto_backup.bat แล้วพิมพ์คำสั่งตามด้างล่าง ดังนึ้
@echo off
echo Running dump...
set MYDATABASE=xxxxxxx
set MYSQLUSER=root
set MYSQLPASS=xxxxxxx
set BACKUPFILE="F:\Backup\MySQL\%MYDATABASE%_%date:~10,4%-%date:~4,2%%date:~7,2%_TIME.%time:~0,2%.%time:~3,2%.sql"
C:\wamp\bin\mysql\mysql5.5.24\bin\mysqldump -u%MYSQLUSER% p%MYSQLPASS% --result-file=%BACKUPFILE% %MYDATABASE%
echo Done! %BACKUPFILE%
จากนั้ น จะกำหนดเวลา backup นั้ น Schedule ของ Windows Server ให้ เรี ย กไฟล์
auto_backup.bat เพื่อทำงานตามเวลาที่กำหนด โดยระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรม
อนามัย (DOC) จะมีการ backup ข้อมูลเป็นประจำทุกวัน
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บทที่ ๔
ผลการศึกษา
ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) พัฒ นาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาระบบ
การติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน โครงการ กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ
ในส่ ว นของการสนั บ สนุ น การบริห ารนโยบายลั กษณะที่เป็ นกระบวนการปฏิ บั ติ และนำไปสู่ การ
นำเสนอข้อมูลสารสนเทศช่วยการตัดสินใจเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อบูรณาการ
ระบบงานย่อย ในส่วนของงานด้านนโยบาย แผนงาน โครงการ และงบประมาณที่เป็นการปฏิบัติตาม
กิจกรรมประจำวัน และมีการเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างเป็นกระบวนงานให้เกิดฐานข้อมูลสารสนเทศ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลที่สำคั ญและจำเป็นใน
การบริหารงานของกรมอนามัยให้สอดรับการขับเคลื่อนกรมอนามัยเป็น DOH ๔.๐ โดยสามารถเข้า
ใช้งานผ่านลิงค์ http://doc.anamai.moph.go.th
๔.๑ ผลการพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน (DOC) 7 ส่วน ดังนี้
๑. องค์ประกอบของระบบ

ภาพที่ 4.๑ ภาพรวมระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ๑) รายการเมนูต่างๆ (สอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งานที่
ได้รับอยู่ทางด้านซ้ายของระบบ ๒) Dashboard ซึ่งสรุปข้อมูลต่างๆ จะอยู่ตรงส่วนกลางของหน้าจอ
๓) รายงานสรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน 4) รายงานสรุปผลการดำเนินงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณ 5) ลิ้ งค์เชื่อมโยงไปยังหน้าล๊ อกอิน และ ชื่อผู้ใช้งาน (ในกรณี ไม่ได้ทำการ
ล๊อกอิน ระบบจะแสดงเป็นชื่อผู้ใช้งานทั่วไป) จะอยู่มุมบนขวาของหน้าจอ
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ในส่วนของ Dashboard จะแสดงข้อมูลทั้งในแบบของ กราฟแท่ง (Bar Graph) และกราฟ
เส้น (Line Graph) ซึ่งในแต่ละกราฟจะมีตารางข้อมูล (Table) เพื่อประกอบคำอธิบาย สามารถเลือก
ดูข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณ โดยเลือกจาก

ซึ่งจะแสดงปีงบประมาณเฉพาะที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้น

ภาพที่ 4.2 ตัวอย่างกราฟแท่งที่มีตารางข้อมูลประกอบคำอธิบาย
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ภาพที่ 4.3 ตัวอย่างกราฟเส้นที่มีตารางข้อมูลประกอบคำอธิบาย
ในส่วนหน้ารายงานสรุปสถานะการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน จะแสดงสถานะการ
อนุมัติแผนฯ จากผู้อำนวยการของแต่ละหน่วยงาน และสามารถส่งออกข้อมูลโครงการ (Export) โดย
คลิ๊กที่

ภาพที่ 4.4 รายงานสรุปสถานการณ์จัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน
ในส่วนหน้ารายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ จะแสดงร้อยละการใช้
จ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส โดยจะมีสถานะสีแสดงผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเทียบ
เป้าหมายการเบิกจ่ายของกรม
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ภาพที่ 4.5 หน้ารายงานสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ในส่วน การ “Login” จะปรากฎหน้าล๊อกอิน ดังรูปต่อไปนี้

ภาพที่ 4.6 ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ระบบ DOC
จากรูปด้านบน สามารถเข้าสู่ระบบโดย ระบุชื่อผู้ใช้งาน และระบุรหั สผ่าน แล้วคลิกที่ปุ่ม
“เข้าสู่ระบบ”
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2. รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย 1) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตาม
หน่วยงาน และ 2) รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตาม Cluster

ภาพที่ 4.7 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามหน่วยงาน
รายงานการใช้ จ่ ายงบประมาณจำแนกตามหน่ ว ยงาน จะแสดงงบประมาณ (ทั้ ง เงิน ใน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ) ที่ได้รับเทียบกับงบประมาณที่เบิกจากแล้ว ของแต่ละหน่วยงาน
ในกรมอนามั ย และสามารถส่ ง ออกข้ อ มู ล (Export) เป็ น สเปรตชี ต (Excel) โดยการคลิ ก ที่

ภาพที่ 4.8 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตาม Cluster
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตาม Cluster จะแสดงงบประมาณที่ได้รับเทียบกับ
งบประมาณที่เบิกจากแล้ว ของแต่ละ Cluster เช่น กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียน กลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มวัยทำงาน เป็นต้น
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3. รายงานแผนการดำเนินงาน
รายงานแผนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน
และ 2) รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส

ภาพที่ 4.9 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน
รายงานแผนการใช้จ่ ายงบประมาณรายเดือน จะแสดงการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือ น
จำแนกตามกิจกรรมที่ดำเนินการ โดยสามารถเลือกแสดงรายงานตามปีงบประมาณ Cluster กิจกรรม
สำคัญ แผนงบประมาณ และหน่วยงาน
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ภาพที่ 4.10 รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายไตรมาส จะแสดงการใช้ จ่ า ยงบประมาณราย
ไตรมาสจำแนกรายโครงการ โดยสามารถเลือกแสดงรายงานตามปีงบประมาณ และหน่วยงาน
4. รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน 2) รายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส และ 3) รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
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ภาพที่ 4.10 รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน
รายงานผลการดำเนินงานรายเดือน จะแสดงผลการดำเนินงานรายเดือนจำแนกตามกิจกรรม
ที่ ด ำเนิ น การ โดยสามารถเลื อ กแสดงรายงานตามปี งบประมาณ Cluster กิ จ กรรมสำคั ญ แผน
งบประมาณ และหน่วยงาน

ภาพที่ 4.11 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส จะแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
จำแนกตามกิจกรรมที่ดำเนินการ โดยสามารถเลือกแสดงรายงานตามปีงบประมาณ กิจกรรมสำคัญ
แผนงบประมาณ และหน่วยงาน
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ภาพที่ 4.12 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส จะแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสจำแนก
ตามกิจกรรมที่ดำเนินการ โดยสามารถเลือกแสดงรายงานตามปีงบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด Cluster กิจกรรมสำคัญ แผนงบประมาณ และหน่วยงาน
5. การจัดทำแผนปฏิบัติการ

ภาพที่ 4.13 รายการแผนปฏิบัติการ (โครงการ) ของหน่วยงาน
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การจัดทำแผนปฏิบัติการ ใช้สำหรับบันทึกรายละเอียดโครงการของแต่ละหน่วยงาน ผู้ใช้งาน
สามารถเพิ่มรายละเอียดของข้อมูลโครงการโดยการคลิกที่ปุ่ม
ซึ่งอยู่ทางด้านบนขวา และ
สามารถแก้ไข ลบ แต่ละโครงการโดยคลิกที่ สำหรับแก้ไขข้อมูลโครงการ และ สำหรับลบ
ข้อมูลโครงการ
เมื่อคลิกที่ปุ่ม
จะแสดงหน้าจอสำหรับเพิ่มข้อมู ลโครงการ โดยระบบจะกำหนดให้
ระบุรายละเอียดโครงการก่อน ซึ่งจะปรากฎในส่วนของแทบต่างๆ ดังรูปต่อไปนี้

ภาพที่ 4.14 เพิ่มข้อมูลโครงการ (รายละเอียดโครงการ)
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ภาพที่ 4.15 เพิ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ
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ภาพที่ 4.16 เพิ่มกิจกรรมดำเนินการ/เป้าหมาย
6. การรายงานแผน/ผล การดำเนินงานและงบประมาณ

ภาพที่ 4.17 หน้าบันทึกแผนและผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
สามารถรายงานแผนและผล ในส่ วนของการดำเนินงานและงบประมาณ โดยคลิ กที่
เลือกโครงการและกิจกรรมดำเนินการที่ต้องการรายงานแผน/ผล ซึ่งจะแสดงดังรูปต่อไปนี้

ภาพที่ 4.18 รายงานแผนและผลของการดำเนินงาน
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7. การรายงานปัญหาการใช้งาน

ภาพที่ 5.19 รายการปัญหาการใช้งาน
สามารถแจ้งปัญหาการใช้งาน โดยการคลิกที่ปุ่ม
ซึ่งอยู่ทางด้านบนขวา สามารถ
ค้นหาข้อมูลโครงการโดยการระบุ “เวลาที่สอบถาม” “หัวข้อ” หรือ “ชื่อ -นามสกุลผู้สอบถาม” แล้ว
กดปุ่ม “Enter” ที่คีย์บอร์ด คลิก เพื่อแสดงรายละเอียดโดยคลิก คลิก แก้ไขรายละเอียด คลิก
เพื่อลบข้อมูลของการแจ้งปัญหา
4.2 การประเมินความพึงพอใจต่อระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC)
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC)
จากการประชุ ม ถอดบทเรี ย นฯ ของผู้ รั บ ผิ ด ชอบระบบฯ 9 หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ กองแผนงาน
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม สถาบันพัฒนา
อนามัยเด็กแห่งชาติ ศูนย์อนามัยที่ 1 ศูนย์อนามัยที่ 3 ศูนย์อนามัยที่ 12 และศูนย์อนามัยที่ 13
พบว่า ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเปิดใช้ระบบ น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 50 รองลงมา
คือมากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 30 และ3 - 4 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 20
คำถามการประเมินความพึงพอใจ
ระดับคะแนน
การมีประโยชน์ (Usefulness)
1. ระบบการทำงานนี้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ การ
ระดับ 9
ทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมาย
(ระดับ 1 = มีประโยชน์น้อยมาก, ระดับ 10
มากเพียงใด
= มีประโยชน์มากที่สุด)
2. ระบบการทำงานนี้มีความง่ายต่อการใช้งาน
ระดับ 8
ระดับใด
(ระดับ 1 = ยากมาก, ระดับ 10 = ง่ายมาก)
3. คุณ มีความพึงพอใจต่อระบบการทำงานนี้
ระดับ 9
ระดับใด
(ระดับ 1 = ไม่พอใจเลย, ระดับ 10 = พอใจมาก)
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คำถามการประเมินความพึงพอใจ
4. ระบบการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหา
ข้อมูลที่ต้องการรวดเร็วเพียงใด
5. ระบบการทำงานนี้ช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลที่
ถูกแสดงขึ้นมามาก – น้อยเพียงใด
การนำไปใช้ประโยชน์
6. คุ ณ สามารถนำข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากระบบการ
ทำงานนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อมากน้อยเพียงใด
7. ข้อมูลที่คุณนำไปใช้ประโยชน์จากระบบการ
ทำงานนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบาย
กระบวนการทำงาน หรื อ การให้ บ ริก ารด้ า น
สุขภาพ ระดับใด

ระดับคะแนน
ระดับ 8
(ระดับ 1 = ช้ามาก, ระดับ 10 = เร็วมาก)
ระดับ 8
(ระดับ 1 = น้อยที่สุด, ระดับ 10 = มากที่สุด)
ระดับ 9
(ระดับ 1 = น้อยที่สุด, ระดับ 10 = มากที่สุด)
ระดับ 8
(ระดับ 1 = น้อยมาก, ระดับ 10 = มากที่สุด)

ผู้ใช้งานส่ วนใหญ่ น ำข้อมูลที่ได้จากระบบการทำงานนี้ไปใช้ประโยชน์ ในเรื่อง การพัฒ นา
กิจกรรม/โครงการ/แผนงาน การจัดทำเอกสารเสนอผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน และพัฒนา
ข้อเสนอโครงการ
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บทที่ 5
สรุปผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผล
การพั ฒ นาระบบศู น ย์ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งาน (DOC) ด้ ว ยโปรแกรมภาษา PHP Yii2
Framework โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒ นาระบบการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการดำเนิน
แผนงาน โครงการ กิจกรรม การเบิกจ่ายงบประมาณ ในส่วนของการสนับสนุนการบริหารนโยบาย
ลั ก ษณะที่ เป็ น กระบวนการปฏิ บั ติ และนำไปสู่ ก ารนำเสนอข้ อ มู ล สารสนเทศช่ ว ยการตั ด สิ น ใจ
เชิงบริหารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพสูงสุด เพื่อบูรณาการระบบงานย่อย ในส่วนของงานด้านนโยบาย
แผนงาน โครงการ และงบประมาณที่ เป็น การปฏิบั ติตามกิจกรรมประจำวัน และมีการเชื่อมโยง
ระหว่างกันอย่างเป็นกระบวนงานให้เกิดฐานข้อมูลสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับปฏิบัติงาน
และเพื่อพัฒนาและบูรณาการฐานข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นในการบริหารงานของกรมอนามัยให้สอด
รับการขับเคลื่อนกรมอนามัยเป็น DOH 4.0 สามารถสรุปผลการพัฒนาระบบฯ ดังนี้
1) สามารถบั นทึกข้อมูลแผนปฏิบัติการ โครงการ งานหรือกิจกรรม และงบประมาณที่ใช้
ดำเนิ น การให้ ไปสู่ ก ารบรรลุ ต ามเป้ าประสงค์ ที่ กำหนดไว้ ตามกระบวนการวางแผนยุ ท ธศาสตร์
(Strategic Planning Processes) จะต้ อ งป รากฏ กระบวน การที่ ชั ด เจน อั น ป ระกอบ ด้ ว ย
ปั จ จั ย นำเข้า (Inputs) กระบวนการ (Processes) ผลสั มฤทธิ์ (Results) ผลผลิ ต (Outputs) และ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
2) จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ที่มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 รายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่กำหนดไว้
เป็ นรายเดือน/ ไตรมาส/ ปี ตามนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการ
2.2 รายงานผลการใช้จ่ายจริงตามงบรายจ่าย หมวดรายจ่าย แยกตามแผนงบประมาณ
2.3 รายงานผลผลิต กิจกรรมหลัก งาน โครงการ หน่วยงาน เป็นรายเดือน/ไตรมาส/ปี
2.4 รายงานเปรียบเทียบ ระหว่างงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้และรายจ่ายจริง
2.5 รายงานจำแนกตามแผนงบประมาณ กิจกรรมหลัก งาน โครงการ หน่วยงาน
3) สามารถรวบรวม วิเคราะห์ ข้อมู ล จากระบบ และจัดทำสรุป ผลความก้าวหน้ าผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการในเวทีการประชุมกรมอนามัย
4) อนุ มั ติ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารกรมอนามั ย ในระดั บ หน่ ว ยงาน (ผู้ อ ำนวยการหน่ ว ยงาน)
ผ่านระบบ DOC ตามระยะเวลาที่กำหนด และสามารถจัดทำเอกสารจัดทำแผนปฏิบัติการ (Print)
ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ในรูปแบบ Word, PDF, Excel
5) สามารถกำหนดช่วงเวลาในการจัดทำ/แก้ไขแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย
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6) สามารถกำหนดสิ ทธิ์การใช้งานได้ห ลายรูปแบบ ได้แก่ ระดับ บุคคล ระดับ Function
ของระบบงาน และระดับกลุ่มผู้ใช้งาน
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC)
จากการประชุมถอดบทเรียนฯ ของผู้รับผิดชอบระบบฯ 9 หน่วยงาน มีความพึงพอใจต่อการใช้ระบบ
ฯ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความง่ายต่อการใช้งานช่วยให้
สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการรวดเร็ว และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบนี้ไปใช้ประโยชน์ ในเรื่อง
ของการพัฒนากิจกรรม/โครงการ/แผนงาน การจัดทำเอกสารเสนอผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน
และพัฒนาข้อเสนอโครงการ
5.2 ข้อเสนอแนะ
1) ควรมี ก ารเชื่ อ มโยงข้ อ มู ล การใช้ จ่ า ยงบประมาณ ระบบ DOC กั บ ระบบ GF MIS
เพื่อนำมาเปรียบเทียบในการกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณของกรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2) ควรเพิ่มข้อมูลงบประมาณให้คลอบคลุมทุกหมวดรายจ่าย ได้แก่ งบลงทุน , งบรายจ่ายอื่น
(ต่างประเทศ,วิจัย), งบบุคลากร, งบกลางกรมอนามัย อื่นๆ เพื่อใช้กำกับ ติดตามผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3) พั ฒ นาระบบให้ ส ามารถรองรับ การบั น ทึ ก ผลการปรั บ แผนปฏิ บั ติก ารของหน่ ว ยงาน
เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการบริหารแผนปฏิบัติการได้อย่างมีคุณภาพ
4) การพั ฒ นาต่ อ ยอดระบบโดยเริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ระบวนการจั ด ทำของบประมาณ จั ด สรร
งบประมาณ และรายงานความก้าวหน้าแผน/ผลการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดการบันทึก
ข้อมูลที่ซ้ำซ้อนในการทำงานของหน่วยงาน
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
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คำถามการประเมินความพึงพอใจต่อระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC)
มิติการมีประโยชน์ (Usefulness)
1. คุณเปิดใช้ระบบการทำงานนี้บ่อยเพียงใด
 น้อยกว่า 2 ครั้งต่อเดือน
 3 - 4 ครั้งต่อเดือน
 มากกว่า 5 ครั้งต่อเดือน
2. ระบบการทำงานนี้มีประโยชน์ต่อการทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่คุณได้รับมอบหมายมากเพียงใด
1 = มีประโยชน์น้อยมาก 10 = มีประโยชน์มากที่สุด
         
3. ระบบการทำงานนี้มีความง่ายต่อการใช้งานระดับใด
1 = ยากมาก 10 = ง่ายมาก
         
4. คุณมีความพึงพอใจต่อระบบการทำงานนี้ระดับใด
1 = ไม่พอใจเลย 10 = พอใจมาก
         
5. ระบบการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการรวดเร็วเพียงใด
1 = ช้ามาก 10 = เร็วมาก
         
6. ระบบการทำงานนี้ช่วยให้คุณเข้าใจข้อมูลที่ถูกแสดงขึ้นมามาก – น้อยเพียงใด
1 = น้อยที่สุด 10 = มากที่สุด
         
การนำไปใช้ประโยชน์
7. คุณสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบการทำงานนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อมากน้อยเพียงใด
1 = น้อยที่สุด 10 = มากที่สุด
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8) คุณนำข้อมูลที่ได้จากระบบการทำงานนี้ไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง
การใช้งาน
บ่อย บางครั้ง ไม่เคยเลย
พัฒนานโยบาย
ผลิตสื่อเผยแพร่ใน social media
เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
พัฒนากิจกรรม/โครงการ/แผนงาน
พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ผลิตสื่อการเรียนการสอน
ยกระดับคุณภาพของการบริการ
กำหนดทิศประเด็นงานวิจัย/ระเบียบวิธีวิจัย
พัฒนาข้อเสนอโครงการ
จัดทำเอกสารนำเสนอผลงาน/รายงานผลการดำเนินงาน
เขียนบทความวิชาการ/รายงานประจำปี
9) ข้อมูลที่คุณนำไปใช้ประโยชน์จากระบบการทำงานนี้ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อนโยบาย
กระบวนการทำงาน หรือการให้บริการด้านสุขภาพ ระดับใด
1 = น้อยมาก 10 = มากที่สุด
         
10) ระบุชื่อหน่วยงาน และตำแหน่งงานของคุณ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

