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บทคัดยอ: ปจจุบันเทคโนโลยีไดมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้นจนสามารถสรางนวัตกรรม ซึ่งก็คือการสรางสรรคสิ่งใหมๆ เปนแนวคิดหนึ่งซึ่งจะนำองคก รไปสู
ความสำเร็จขององคกร สำหรับโครงการสหกิจศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาองคกร การวิเคราะหและออกแบบ การพัฒนาระบบและการประเมินความ
พึงพอใจของผูใชระบบติดตามกระบวนงาน แผนกมิเตอรและหมอแปลง การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 นครราชสีมา การศึกษาครั้งนี้อาศัยแนวคิดการวิจัยและ
พัฒนาตามหลักการวงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) เครื่องมือที่ในการพัฒนาระบบประกอบดวย Code Lobster, Xampp และ Visio ภาษาที่ใชในการพัฒนา
ประกอบไปดวยภาษา PHP ภาษา HTML ภาษา CSS และ ภาษา JAVA Script ผลการดำเนินงานระบบสามารถเพิ่มขอมูล จัดเก็บ นำมาแสดง และแจงเตือน
ขอมูลงานผานแอปพลิเคชันไลน (Line) เพื่อใหสามารถดำเนินงานไดตามเวลาที่กำหนด และออกรายงานเพื่อใชสำหรับการวิเคราะหขอมูล สำหรับการ
ประเมินความพึงพอใจผูใชงานแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก การออกแบบการใชงานระบบ ความมีเสถียรภาพของระบบ และประโยชนของผูใชงานระบบ ผล
การประเมินพบวา มีคาเฉลี่ยและความพึงพอใจอยูในเกณฑมาก (𝑋𝑋�=4.32) โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวม 0.23 ซึ่งสามารถสรุปไดวา ระบบติดตาม
กระบวนงาน แผนกมิเตอรและหมอแปลง การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 นครราชสีมา สามารถใชในทางปฏิบัติไดจริงและผูใชมีความพึ่งพอใจโดยรวมอยูใน
ระดับมาก
ABSTRACT: Presently, Technology has increased its main role to be able to form innovation which is to form up new things to be
the idea to lead the organization toward success. The objective of this study was to analyze, design and evaluate Tracking System of
Meter and Transformers. This study used Research and Development tools were Code Lobster, Xampp and Visio. In addition, the
computer languages are PHP, HTML, CSS and JAVA Script. The result of study, the system can add data, store, display and alert job
information through the Line application to be able to perform the work as scheduled. And report for data analysis. The result of
evaluation was good level (𝑋𝑋�= 4.32, S.D. = 0.23) It can be used practically and the users are overall satisfied at the good level.

คำสำคัญ: “กระบวนงาน, ไลนแอพพลิเคชั่น (Line Application) , ไลน โนติฟาย (Line Notify) ”

ที่มา และความสำคัญ
ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทตอการดำเนินชีวิตของเรามากขึ้น ผูคนหัน
มาบริโภคขอมูลขาวสารในปจจุบันขาวสารมีความสำคัญตอการดำรงชีวิต เปนอยางมากไมวาจะเปนการติดตอสื่อสาร
อุตสาหกรรมและธุรกิจทำใหการจัดการขอมูลเปนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการจัดเก็บขอมูล
แบบเดิม ๆ นั้นเปนการเก็บขอมูลแบบเอกสารสงผลใหเอกสารมีมากขึ้นทุกครั้งที่เพิ่มขอมูลเขาไปแลวยากตอการคนหา
ทำใหเกิดความลาชา
ระบบการจัดการภายในองคกร ยังเปนแบบระบบที่ตองเก็บขอมูลแบบจดบันทึก แลวการแจงเตือนงานผาน
ในระบบขององคกร ผูใชจะตองอยูภายในองคกรเทานั้น จึงจะสามารถเขาใชหรือรับทราบขอมูลงานได ผูจัดทำไดเห็น
ถึงปญหาที่เกิดกับพนักงานในแผนกมิเตอรและหมอแปลง เมื่อมีการจายงานตามระบบงานเดิม ซึ่งเปนเว็บที่ตองตอกับ
อินเทอรเน็ตขององคกร หากพนักงานคนใดไมไดอยูในองคกรก็จะไมสามารถเห็นงานที่ตนเองไดรับมอบหมาย
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จึงเล็งเห็นประโยชนในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการขอมูลในแผนกมิเตอรและหมอแปลง การ
ไฟฟานครราชสีมาเขต 3 โดยสามารถเพิ่ม คนหา และแกไขขอมูลผานหนาเว็บบนแอพพลิเคชั่น ซึ่งจะชวยอำนวย
ความสะดวกในการทำงานของพนักงานในแผนกมิเตอรและหมอแปลง
วัตถุประสงคของโครงงาน
1. เพื่อวิเคราะหและออกแบบระบบการติดตามกระบวนงาน
2. เพื่อพัฒนาระบบการติดตามกระบวนงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของแผนกมิเตอรและหมอแปลง
3. เพื่อสรางและทดลองใชงานระบบเพื่อนำไปสูการใชงานจริง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทำใหไดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการจัดการติดตามการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและใชงานไดจริง
2. ทำใหเกิดระบบที่หัวหนาแผนกสามารถจัดการตรวจสอบการรับทราบขอมูลงาน
3. ทำใหการดำเนินงานภายในแผนกเกิดความสะดวกรวดเร็ว
ผลจากการดำเนินงาน
การจัดทำระบบติดตามกระบวนงาน แผนกมิเตอรและหมอแปลง การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3 นครราชสีมา
เพื่อชวยอำนวยความสะดวกในการบันทึกและแจงเตือนขอมูลงานใหกับพนักงานภายในแผนก สำหรับผูจัดการ
โครงการไดวิเคราะหการทำงานของระบบงานเดิม วิเคราะหและออกแบบระบบงานใหม โดยใช Flowchart, Use
Case Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram, Data Dictionary อธิบายรายละเอียดของ
ระบบ หนาเว็บไซตของระบบมีทั้งหมด 10 หนา ไดแก หนาหลักของระบบ หนาแรกของระบบ หนาแสดงขอมูลของ
หนวยงาน หนาแสดงขอมูลบุคลากรของหนวยงาน หนาลงชื่อเขาใชเพื่อเขาสูระบบการจัดการงาน หนาสมัครสมาชิก
หนาการจัดการงานสำหรับหัวหนาแผนก หนาแสดงขอมูลงานภายในองคกร หนาออกรายงาน หนาจัดการขอมูลผูใช
และไดแบงสิทธิผูใชงานออกเปน 2 สวน ไดแก หัวหนาแผนก (Account Manager) และ พนักงาน (Employees)
โดยแตละสิทธิ์จะสามารถเขาถึงหนาเว็บไซตของระบบไดแตกตางกัน
สวนการใชงานของผูใชงาน

ภาพที่ 1 หนา Login สำหรับการจัดการงาน เฉพาะพนักงานภายในแผนกมิเตอรและหมอแปลง
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ภาพที่ 2 หนาสมัครสมาชิก สำหรับพนักงานภายในแผนกมิเตอรและหมอแปลง
เมื่อเขาสูระบบติดตามกระบวนงานแลว ผูใชงานจะตองทำการ เลือกงาน กรอกขอมูลงาน ดังภาพที่ 3-6 แลว
บันทึกขอมูล

ภาพที่ 3 หนาแรกของการจัดการงานภายในแผนก
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ภาพที่ 4 หนากรอกขอมูลงาน

ภาพที่ 5 แสดงตารางสำหรับพนักงาน

ภาพที่ 6 แสดงตารางสำหรับหัวหนาแผนก เพื่อสงขอมูลแจงเตือนไปยังแอปพลิเคชันไลน
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ภาพที่ 7 หนาแอปพลิเคชั่นไลน (Line) เมื่อเพิ่มขอมูลมาจากภาพที่ 6 ขอมูลก็จะแจงเตือนผานแอปพลิเคชันไลน
(Line)

ภาพที่ 8 หนาออกรายงาน PDF
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สวนการใชงานของผูดูแลระบบ

ภาพที่ 9 หนาแรกของระบบ

ภาพที่ 10 หนาจัดการผูใชงาน
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เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะหระบบ
การประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน
ในการประเมินความพึงพอใจของผูใช ไดใชแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ติดตามกระบวนงาน แผนกมิเตอรและหมอแปลง การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3
กำหนดลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และใชเกณฑคาเฉลี่ย ในการวัดระดับ
ความพึงพอใจ โดยแบงออกเปน 5 ระดับดังนี้
5 หมายถึง เว็บไซตที่พัฒนาที่มีประสิทธิภาพในระดับดีมาก
4
หมายถึง เว็บไซตที่พัฒนาที่มีประสิทธิภาพในระดับดี
3 หมายถึง เว็บไซตที่พัฒนาที่มีประสิทธิภาพในระดับพอใช
2 หมายถึง เว็บไซตที่พัฒนาตองปรับปรุงแกไข
1 หมายถึง เว็บไซตที่พัฒนาไมสามารถนำไปใชพัฒนาได
กำหนดเกณฑการใหคะแนน โดยใชมาตราสวนประมาณคาจากแบบสอบถามสวนที่ 2 นำมาหาคาเฉลี่ย และ
กำหนดเกณฑสำหรับแปลความหมายจากคาเฉลี่ย โดยที่ผูวิจัยตองการคาเฉลี่ย 5 ขั้น จึงคำนวณความกวางของอัตรา
ภาคชั้น ดังนี้
ความกวางของอัตราภาคชั้น =

คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ำสุด

= 5-1
5
= 0.8

จำนวนชั้น

เมื่อหาคาเฉลี่ยของความพึงพอใจแตละขอนำคาเฉลี่ยที่ไดมาแปลความหมาย (ประคอง กรรณสูตร, 2547) และนำไป
เปรียบเทียบกับเกณฑการประเมินโดยแบงออกเปน 5 ระดับดังนี้
4.21 – 5.00 หมายถึง เว็บไซตที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดีมาก
3.41 – 4.20 หมายถึง เว็บไซตที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับดี
2.61 – 3.40 หมายถึง เว็บไซตที่พัฒนามีประสิทธิภาพในระดับพอใช
1.81 – 2.60 หมายถึง เว็บไซตที่พัฒนาตองปรับปรุงแกไข
1.00 – 1.80 หมายถึง เว็บไซตที่พัฒนาไมสามารถใชงานได
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อเก็บแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะทำการตรวจสอบความสมบูรณ เมื่อถูกตองแลวนำขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร การดำเนินการวิเคราะห ขอมูลครั้งนี้ใชสถิติพื้นฐาน เชน คะแนน
เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามสูตรดังนี้
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คะแนนเฉลี่ย (𝑥𝑥𝑥) คำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105)
∑𝑥𝑥

𝑥𝑥̅ =
𝑛𝑛
เมื่อ 𝑥𝑥𝑥 แทน คะแนนเฉลี่ยของตัวอยาง
∑𝑥𝑥 แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดจากตัวอยาง
𝑛𝑛 แทน จำนวนขอมูลตัวอยาง
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) คำนวณจากสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 106)
𝑆𝑆. 𝐷𝐷 = �

เมื่อ S.D
∑𝑥𝑥 2
(𝛴𝛴𝑥𝑥)2
𝑛𝑛

แทน
แทน
แทน
แทน

𝑛𝑛∑𝑥𝑥 2 −(𝛴𝛴𝑥𝑥)2
𝑛𝑛(𝑛𝑛−1)

คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอยาง
ผลรวมกำลังสองของคะแนน
ผลรวมของคะแนนยกกำลังสอง
จำนวนขอมูลตัวอยาง

สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการประเมินระบบติดตามกระบวนงาน แผนกมิเตอรและหมอแปลง การไฟฟาสวนภูมิภาคเขต 3
นครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อชวยอำนวยความสะดวกในการบันทึกและแจงเตือนขอมูลงานใหกับ
พนักงานภายในแผนก สำหรับผูจัดการโครงการไดวิเคราะหการทำงานของระบบงานเดิม วิเคราะหและออกแบบ
ระบบงานใหม โดยใช Flowchart, Use Case Diagram, Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram,
Data Dictionary อธิบายรายละเอียดของระบบ หนาเว็บไซตของระบบมีทั้งหมด 10 หนา ไดแก หนาหลักของระบบ
หนาแรกของระบบ หนาแสดงขอมูลของหนวยงาน หนาแสดงขอมูลบุคลากรของหนวยงาน หนาลงชื่อเขาใชเพื่อเขาสู
ระบบการจัดการงาน หนาสมัครสมาชิก หนาการจัดการงานสำหรับหัวหนาแผนก หนาแสดงขอมูลงานภายในองคกร
หนาออกรายงาน หนาจัดการขอมูลผูใช และไดแบงสิทธิผูใชงานออกเปน 2 สวน ไดแก หัวหนาแผนก (Account
Manager) และ พนักงาน (Employees) โดยแตละสิทธิ์จะสามารถเขาถึงหนาเว็บไซตของระบบไดแตกตางกัน สวน
ของขอมูลทั่วไปของผูใชงาน พบวาผูใชงานสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 20 ถึง 40 ป ระดับความพึงพอใจของ
ผูใชงาน พบวาภาพรวมคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของผูใชงานอยูในระดับดี อยูที่ (𝑋𝑋�= 4.32, S.D. = 0.23) โดย
ดานที่ผูใชงานมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ดานความมีเสถียรภาพ อยูที่ (𝑋𝑋�= 4.65 , S.D. = 0.27) ดานที่ผูใชงานมี
ความพึงพอใจรองลงมาคือ ดานประโยชนของระบบตอผูใชงาน มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก อยูที่ (𝑋𝑋�= 4.15 ,
S.D. = 0.17) และดานที่ผูใชงานมีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ดานการออกแบบขอมูล มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก
ที่สุดอยูที่ (𝑋𝑋�= 4.17 , S.D. = 0.20)
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ขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบครั้งตอไป
จากการศึกษาในครั้งนี้ ผูพัฒนาระบบหวังวาจะเปนประโยชนแกผูที่สนใจนำผลการศึกษานี้ไปพัฒนาตอ
อีกในโอกาสหนา จึงขอเสนอแนะสำหรับการศึกษาครั้งตอไปดังนี้
1. ในสวนของการออกรายงาน ควรเพิ่มตัวคนหาขอมูล เพื่อสามารถออกรายงานไดตามประเภทของงาน
2. ควรเพิ่มชองทางการติดตอใหสะดวกยิ่งขึ้น
3. ควรจัดทำกราฟแสดงปริมาณขอมูล เพื่อสามารถดูขอมูลไดสะดวก
เอกสารอางอิง
Code Lobster PHP Edition. (2552). [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : https://www.kokkak.com.
Web Server Xampp คืออะไร. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : https://www.joomlahitz.com.
Microsoft Visio 2010 คืออะไร.[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : https://www.joomlahitz.com.
ประวัติภาษา HTML . [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : https://www.hypertext39.wordpress.com/ประวัติ
ProgramsDD. ทำความรูจักกับ HTML5 และ CSS3เขาถึงไดจาก : https://www.programsdd.com
อาจารย น ลิ น รั ต น วิ ศ วกิ ต ติ . (2560).. [ออนไลน ] . เข า ถึ ง ได จ าก : http://www.researchsystem.siam.edu/co-operative/3900-new-366.(วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562). ระบบแจงเตือนสถานะอุณหภูมิ
และแรงดันไฟฟาหองแมขาย วิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสยาม (วันที่คนขอมูล 15 ตุลาคม 2562).
ยุทธนา ดีเทยนี และ ธงรบ อักษร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (2560) ระบบแจงเตือนเหตุอัคคีภัยผานเครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่
[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : https://www.tci-thaijo.org › index.php › EAUHJSci › article ›
สาธิ ต พวงนิ ล (2561) ระบบตรวจจั บ และแจ ง เหตุ ผ ิ ด ปกติ อ ุ ณ หภู ม ิ ข องเครื ่ อ งแม ข  า ย ผ า นทาง
โทรศัพทเคลื่อนที่ [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.repository.rmutt.ac.th › bitstream › handle
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กิตติกรรมประกาศ
ในการปฏิ บ ั ติ งานสหกิจ ศึ กษา ณ สถานประกอบการ การไฟฟาสว นภูมิภาคเขต 3 นครราชสีมา (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ตั้งแตวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สงผลใหคณะผูจัดทำไดรับความรูและ
ประสบการณตาง ๆ ที่มีคุณคามากมาย สำหรับโครงงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาครั้งนี้สำเร็จลงไดดวยดีจากความ
รวมมือและการสนับสนุนจากหลายฝายดังนี้
นายทรงพล
อิฐรัตน
ตำแหนง หัวหนาแผนก
นายเจนณรงค
กลั่นวารี
ตำแหนง วิศวกร
ที่ไดสละเวลาใหคำแนะนำ ดูแลเอาใจใส พรอมทั้งใหขอคิดและความรูที่เปนประโยชนสำหรับใชในการ
ประกอบการปฏิบัติสหกิจศึกษาตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานทำสำเร็จ
อาจารย ดร.วิรัตน บุตรวาป และอาจารย ดร.ศิริชัย กิ่งสีดา อาจารยที่ปรึกษาโครงงานตลอดจนอาจารยประ
จาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ ที่กรุณาใหความรูใหคำปรึกษาและตรวจสอบแกไข ทำใหโครงงาน
ฉบับนี้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น
นอกจากนี้คณะผูจัดทำขอขอบคุณบิดา มารดา และเพื่อน อีกทั้งยังมีบุคคลทานอื่น ๆ ที่ไมไดกลาวไว ณ ที่นี้
ซึ่งกรุณาแนะนำ สงเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา ตลอดจนใหขอมูลและใหความเขาใจ
เกี่ยวกับชีวิตของการปฏิบัติงานจริง คณะผูจัดทำขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ หากมีสิ่งที่ขาดตกบกพรองหรือผิดพลาด
ประการใด ผูจัดทำตองขออภัยเปนอยางสูงในขอบกพรองและขอผิดพลาด และคณะผูจัดทำหวังวาโครงงานสหกิจ
ศึกษาครั้งนี้คงมีประโยชนไมมากก็นอยสาหรับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูที่สนใจที่จะศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ
ระบบติ ด ตามกระบวนงาน แผนกมิ เ ตอร แ ละหม อ แปลง การไฟฟ า ส ว นภู ม ิ ภ าคเขต 3 นครราชสี ม า (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
คณะผูจัดทำ
วันที่ 11 ตุลาคม 2562
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