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บทคัดย่อ 

 
สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ โดยใชข้อ้มูลในระบบ

ผูป้ระกนัตนของส านกัประกนัสังคมเป็นกรณีศึกษา โดยการน าแนวทางการจดัท าระบบสารสนเทศ
เพื่อการจดัการ (Management Information System)  เทคโนโลยีและทฤษฎีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มา
ประยุกต์ใช้ร่วมกนั เพื่อพฒันาระบบท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นขอ้มูลเชิงสถิติขององค์กร 
เพื่อให้การจดัการและการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในกระบวนการท างานขององค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้ งเอ้ือต่อการน าไปใช้ในกระบวนการตัดสินใจต่อไป 
นอกจากนั้น ยงัไดน้ าหลกัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ชก้บัคอมพิวเตอร์(Human Computer Interaction) 
มาร่วมในการประเมินผลของระบบ เพื่อวดัระดบัความเหมาะสมในการใช้งานระบบส าหรับผูใ้ช้
ระดับต่างๆ ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการพฒันาระบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายและตรงตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชย้ิง่ข้ึนต่อไป   

ระบบสารสนเทศเชิงสถิติประกอบดว้ยการท างานสองฝ่ังหลกั ในฝ่ังแรกผูดู้แลระบบหรือ
ผูใ้ชร้ะดบัเจา้หนา้ท่ีน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบดว้ยการน าเขา้ไฟล์ขอ้มูล โดยผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูล
ผูใ้ช้ระบบ โดย เพิ่ม แกไ้ข หรือ ลบขอ้มูล ไดด้ว้ย ฝ่ังท่ีสองเป็นระบบแสดงขอ้มูลสถิติของส านกังาน
ประกนัสังคม ส าหรับผูบ้ริหารและผูต้้องการดูข้อมูลสถิติ โดยผูใ้ช้ระบบจะเขา้ใช้งานนั้นต้องผ่าน
ขั้นตอนการยืนยนัตวัตนต่อระบบดว้ยรหสัผูใ้ช ้(User Name) และรหสัผา่น (Password)ในการดูขอ้มูล
สถิติของส านกังานประกนัสังคม ผูใ้ช้ระบบตอ้งท าการเลือกหัวขอ้ของขอ้มูลสถิติ เลือกเวลาเดือน
และปีท่ีต้องการ ในส่วนของการแสดงข้อมูลสถิตินั้น ผูใ้ช้ระบบสามารถเลือกดูข้อมูลสถิติใน
รูปแบบของแผนท่ี รูปแบบตาราง และรูปแบบกราฟเส้น เพื่อรองรับวตัถุประสงคข์องการดูขอ้มูล
สถิติในภาพรวมระดบัประเทศ ขอ้มูลรายจงัหวดั และดูแนวโน้มของขอ้มูลสถิตภาพรวมในระดบั
จงัหวดัได ้
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ABSTRACT 
 

This thematic study aims to design and develop a statistical information system, using 
the operational data of the Social Security Office Insured System as a vehicle for the study. This 
work pertinently engages the principles of Management Information System (MIS) together with 
related disciplines and technologies to design and develop a system that responds to the 
requirements of the organization regarding their use of statistical information. The goal of the 
developed system is to facilitate the management and analysis of information involved in the 
organization’s working process. This would in turn not only improve the efficiency and 
effectiveness of their operational activities, but also certainly excel the decision making process. 
The principle of Human Computer Interaction has been brought into our evaluation which aims to 
assess the usability of the system towards different levels of users. The result of such assessment 
could be further used to improve the system design for better usability. 

Our statistical information system includes two main sides of operations. On one side, 
the system administrator and official staffs provide input to our MIS by importing data file. The 
system administrator can also manage the user account information. On the other side, the users 
retrieve and view the statistical information of the Social Security Office Insured System. To 
access the system, the user must be authenticated with username and password. The user selects 
the appropriate topic, date, month and year to search for the desired information. The system 
supports a variety of information representation; namely, in form of map, table, and line graph, to 
serve the need for viewing information at the national level, provincial level, and the overall 
statistical trend accordingly. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ทีม่าและความส าคัญของงาน 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ( Management Information System) หรือเรียกวา่ MIS  
เป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งระหวา่ง คน กบั เทคโนโลยี ดา้นข่าวสารขอ้มูล ซ่ึงประกอบดว้ย กระบวนการ
รวบรวมขอ้มูล เพื่อให้ได ้สารสนเทศ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบติังาน การบริหาร การตดัสินใจ 
ภายในองค์กร รวมไปถึงการให้ความส าคญัเร่ืองของปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนซ่ึงเป็นผูใ้ช้และ
คอมพิวเตอร์ (Human-Computer Interaction) หรือเรียกวา่ HCI เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ เก่ียวกบั 
ปฏิสัมพนัธ์ ระหวา่งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ กบัผูใ้ชง้าน เพื่อตอบโจทยว์า่ท า
อยา่งไรจึงจะท าใหร้ะบบคอมพิวเตอร์ ใชง้านง่าย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มากยิง่ข้ึน  

ในปัจจุบนัการจดัท าข้อมูลสถิติของส านักงานประกันสังคมนั้นเจ้าหน้าท่ีจะเป็นผู ้
รวบรวมข้อมูลและท าหน้าท่ีจัดการข้อมูลต่างๆ ให้เป็นข้อมูลสถิติ ซ่ึงจัดเก็บโดยโปรแกรม 
Microsoft Excel และพิมพเ์ป็นเอกสารส าหรับผูบ้ริหาร กรณีในส่วนงานอ่ืนๆท่ีมีตอ้งการดูขอ้มูล
สถิตินั้นตอ้งท าหนงัสือแจง้หัวขอ้ท่ีตอ้งการขอ้มูลสถิติและวตัถุประสงค์ของการใช้ขอ้มูล เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีได้รวบรวมข้อมูลในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งได้ครบถ้วน เน่ืองจากข้อมูลสถิติของส านักงาน
ประกนัสังคมนั้นมีท่ีมาของขอ้มูลหลายส่วนงาน รวมไปถึงขอ้มูลมีปริมาณมาก หากตอ้งพิมพอ์ยูใ่น
รูปแบบของกระดาษ ท าให้เกิดความยุ่งยากในการเรียกดูขอ้มูลสถิติและการจดัเก็บเอกสารขอ้มูล
ของผูท่ี้ตอ้งการดูขอ้มูลสถิติเป็นการส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษท่ีมีปริมาณมากข้ึน  

เพื่อใหก้ารน าเสนอขอ้มูลแก่ผูต้อ้งการดูขอ้มูลสถิติของประกนัสังคมเป็นไปในรูปแบบ
ท่ีเอ้ืออ านวยต่อการวิเคราะห์และตดัสินใจมากข้ึน สารนิพนธ์ฉบบัน้ีจึงมุ่งพฒันาระบบสารสนเทศ
เชิงสถิติ โดยใช้ข้อมูลผู ้ประกันตนเป็นกรณีศึกษา โดยระบบท่ีจัดท าข้ึนอยู่ในรูปแบบของ          
(Web Application ) ท่ีน าระบบสารสนเทศเขา้มาช่วยระบบงานในองค์กร โดยการจดัเก็บ และ
รวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ในการแสดงเป็นขอ้มูลรูปแบบของกราฟวงกลมและ
กราฟเชิงเส้น ขอ้มูลส่วนน้ีช่วยท าให้ผูใ้ชร้ะบบไดเ้ห็นภาพรวมของการจ่ายเงินให้กบัผูป้ระกนัตน
ต่างๆ ในระดบัประเทศ และขอ้มูลระดบัจงัหวดัแจกแจงรายเดือน รวมถึงระบบยงัสามารถช่วยให้
ผูใ้ช้ระบบสามารถดูแนวโนม้ของจ านวนเงินท่ีจ่ายสิทธิประโยชน์ให้กบัผูป้ระกนัตนในปีต่อๆ ไป
ไดอี้กดว้ย ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวจะถูกน าไปใชใ้นการจดัสรรงบประมาณเพื่อให้รองรับกบัจ านวนเงิน
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ท่ีตอ้งจ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ให้กบัผูป้ระกนัตนของแต่ละปี นอกจากน้ีระบบยงัสามารถให้ผูใ้ช้
ระดบัผูบ้ริหารหรือผูต้อ้งการเรียกดูขอ้มูลสถิติเก่ียวกบัปัญหาการวา่งงาน ท าให้เห็นความแตกต่าง
ของจ านวนผูป้ระกันตนท่ีก าลังประสบปัญหาการว่างงานของแต่ละจังหวดัทั่วประเทศ และ 
สามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาเพื่อประกอบการวางแผนเพื่อแกไ้ขปัญหาแรงงานระดบัประเทศต่อไป 

การใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนงานนั้น ท าให้ผูใ้ช้ระบบสามารถเรียกใช ้
ขอ้มูลท่ีเป็นโครงสร้างไดต้ามเวลาท่ีตอ้งการ ช่วยในการจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีขนาดใหญ่ หรือมีปริมาณ
มากและช่วยท าให้การเขา้ถึงขอ้มูลเหล่านั้นมีความรวดเร็วดว้ย อีกทั้งสามารถจ ากดัการใชง้านของ
บุคคลเฉพาะผูท่ี้เก่ียวขอ้งเท่านั้น  
 
1.2  วตัถุประสงค์ของการพฒันาระบบ 

โครงการน้ีมุ่งศึกษาการผสมผสานระหวา่งพฤติกรรมทางสังคม เขา้กบัความรู้ทางดา้น
เทคนิคโดยมีวตัถุประสงคใ์นการหลีกเล่ียงการใชค้วามรู้ทางดา้นเทคโนโลยีเพียงอยา่งเดียวเป็นการ
หมายความวา่เทคโนโลยีตอ้งไดรั้บการเปล่ียนแปลงและไดรั้บการออกแบบไปในทางท่ีเหมาะสม
กบัความตอ้งการขององคก์ร เป็นการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ(Management Information 
System) หรือ MIS มาใช้ในองค์กรโดยใช้ระบบผูป้ระกันตน ส านักงานประกันสังคมเป็น
กรณีศึกษา โดยมุ่งพฒันาระบบเพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

1. เพื่อพฒันาระบบให้ผูต้อ้งการดูขอ้มูลสถิติของส านกังานประกนัสังคมสามารถเรียกดู
ขอ้มูลสถิติได ้โดยขอ้มูลสถิตินั้นประกอบด้วยขอ้มูลสถิติดา้นสิทธิประโยชน์ ด้านขอ้มูลเงินสมทบ 
และดา้นขอ้มูลจ านวนผูป้ระกนัตนในส่วนของการแสดงขอ้มูลสถิติสามารถดูในรูปแบบภาพรวมระดบั
และระดบัจงัหวดัไดง่้าย สามารถใชง้านไดทุ้กท่ี ท่ีสามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้

2. เพื่อน าเสนอขอ้มูลสถิติบน (Web Browser) โดยแสดงขอ้มูลสถิติเป็นขอ้มูลใน
ลกัษณะของกราฟซ่ึงแสดงออกเป็นกราฟในรูปแบบต่างๆได ้

3. เพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสถิติของ
ประกนัสังคม 

4. ประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศเพื่อหาแนวทางการพฒันาระบบในคร้ังต่อไป 
 

1.3  ประโยชน์และผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับการพฒันาระบบสารสนเทศอ่ืนท่ีต้องใช้ข้อมูลเชิงสถิติที่ให้

ความส าคญัของผูใ้ช้เป็นหลกั 
2. เพื่อน าผลการประเมินใชใ้นการพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติใหดี้ข้ึนในคร้ังต่อไป 
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1.4  ขอบเขตของระบบ 
ด าเนินการของโครงงานระบบสารสนเทศเชิงสถิติ  กรณีศึกษาข้อมูลผูป้ระกันตน 

ส านกังานประกนัสังคมใหค้รอบคลุม ตั้งแต่การศึกษารูปแบบการท างานและความตอ้งการของผูใ้ช้
เพื่อพฒันา Web Application โดยระบบท่ีพฒันาข้ึนประกอบดว้ยระบบยอ่ยต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.4.1  ระบบ มีการ (Login) เพื่อระบุตวัตนของผูใ้ชแ้ต่ละคน ส าหรับการตรวจสอบสิทธิ
การเขา้ถึงขอ้มูล  

1.4.2  ระบบสารสนเทศเชิงสถิติ ประกอบไปดว้ยขอ้มูลสถิติซ่ึงมีรายละเอียดต่อไปน้ี 
1.  เลือกดูขอ้มูลสถิติเงินสมทบ 
2.  เลือกดูขอ้มูลสถิติจ านวนผูป้ระกนัตน 
3.  เลือกดูขอ้มูลสถิติสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเจบ็ป่วย 
4.  เลือกดูขอ้มูลสถิติสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีทุพลภาพ 
5.  เลือกดูขอ้มูลสถิติสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตาย 
6.  เลือกดูขอ้มูลสถิติสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร 
7.  เลือกดูขอ้มูลสถิติสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร 
8.  เลือกดูขอ้มูลสถิติสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน 
9.  เลือกดูขอ้มูลสถิติสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 

1.4.3  โครงงานน้ีไดท้  าการพฒันาระบบ Web Application ให้รองรับการเขา้ใช้ระบบ
ผา่นBrowser ต่างๆ อาทิเช่น Chrome Browser, Internet Explorer version 10 Browser เป็นตน้ 

1.4.4  การประเมินผลของระบบนั้น เป็นการประเมินผล โดยประเมินความง่ายต่อการ
ใช้งานระบบ แบ่งผูต้อบแบบสอบตามระดบัผูใ้ช้งาน เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาระบบในคร้ัง
ต่อไป 

 
1.5  นิยามศัพท์  

ในสารนิพนธ์ฉบบัน้ีไดนิ้ยามศพัทท่ี์ใชใ้นการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
ส านักงานประกันสังคม (SSO: Social Security Office) หมายถึง หน่วยงานของรัฐ       

มีฐานะเทียบเท่ากรม สังกดักระทรวงแรงงาน ท่ีมีหนา้ท่ีดูแลเร่ืองสวสัดิการการประกนัสังคม 
ผู้ประกนัตน (Insured)  หมายถึง ผูซ่ึ้งจ่ายเงินสมทบอนัก่อให้เกิดสิทธิไดรั้บประโยชน์

ทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับ
กฤษฎีกา  เล่ม  ๑๐๗  ตอนท่ี  ๑๖๑  ลงวนัท่ี  ๑  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
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บทที ่2 
วรรณกรรมและงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
การจดัท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ 

โดยกรณีศึกษาขอ้มูลผูป้ระกนัตน ส านักงานประกนัสังคม ดงันั้นเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการ
พฒันาระบบดงักล่าว จึงไดศึ้กษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฏีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบ่งขอ้มูลใน
การศึกษาออกเป็นดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ศึกษาระบบงานประกนัสังคมตั้งแต่การจดัท ารายงานและการ
น าเสนอขอ้มูลสถิติของส านกังานประกนัสังคมส านกังานใหญ่หลกัการท่ีเก่ียวขอ้งและทฤษฎีของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information Systems: MIS) และศึกษางานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 
2.1  ความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัระบบงานประกนัสังคม 

ส านักงานประกันสังคม (Social Security Office) หรือ SSO ด าเนินการตาม
พระราชบญัญติัประกนัสังคม พ.ศ.2533 โดยมีหน้าท่ีส าคญั คือ ให้ความคุม้ครองและหลกัประกนั
แก่ผูป้ระกนัตนท่ีประสบอนัตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย อนัไม่เน่ืองจากการท างาน รวมทั้ง
การคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงานตามกฎหมายประกนัสังคม ด าเนินการเก่ียว  
กบัการจดัเก็บเงินสมทบ จ่ายประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายประกนัสังคม อีกทั้งเสนอนโยบายและ
แนวทางเก่ียวกบัการประกนัสังคมใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ 

ส านกังานประกนัสังคม เป็นองคก์รท่ีมียุทธศาสตร์การพฒันาสิทธิประโยชน์ควบคู่กบั
การสร้างเสถียรภาพกองทุนอย่างสมดุล และเป็นธรรม เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความสมดุล
ให้กบักองทุน และสิทธิประโยชน์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มจ านวนการข้ึนทะเบียนของผูท่ี้อยู่ในข่าย
คุม้ครองท่ีเพิ่มจ านวนมากข้ึนตามการขยายตวัของก าลงัแรงงานของประเทศ รวมถึงการพฒันาสิทธิ
ประโยชน์และเงินสมทบให้สอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ส านกังานประกนัสังคมมี
กองทุนท่ีมีเสถียรภาพ เพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของแรงงานอย่างเหมาะสม ทัว่ถึงและเป็นธรรม 
โดยอยูบ่นบรรทดัฐานของการเสริมสร้าง และพฒันาความแขง็แกร่งของกองทุนประกนัสังคม 
ส านกังานประกนัสังคมเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในดา้นการสร้างหลกัประกนัความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติใหแ้ก่ผูป้ระกนัตน โดยใหค้วามคุม้ครองแก่ผูป้ระกนัตนท่ีประสบอนัตราย ทั้งทางดา้นการ
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เจบ็ป่วย ทุพพลภาพ และตาย อนัไม่เน่ืองจากการท างาน รวมทั้งการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชรา
ภาพ การวา่งงาน และการมีภารกิจตอ้งดูแลรับผดิชอบในดา้นสิทธิประโยชน์ท่ีผูป้ระกนัตนพึงไดรั้บ
จากกองทุนประกนัสังคม จากเหตุผลดงักล่าวส านกังานประกนัสังคมจึงมีการจดัท าเป็นขอ้มูลสถิติ
ข้ึน เพื่อน าเสนอให้ผูบ้ริหารดูขอ้มูลสถิติของส านักงานประกนัสังคมเห็นดา้นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนใน
ระยะเวลาหน่ึงถึงปัจจุบนัไดอ้ยา่งกวา้งข้ึน 
 
2.2  ศึกษาระบบการจัดการข้อมูลสถิติของส านักงานประกนัสังคมส านักงานใหญ่ 

ศึกษาการจัดท าข้อมูลสถิติของส านักงานประกันสังคมเพื่อน ามาพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงสถิติ แบ่งกระบวนการออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษากระบวนการจดัท าขอ้มูลสถิติ
ของส านกังานประกนัสังคมในปัจจุบนั และการศึกษาระบบงานท่ีตอ้งการพฒันา 

1.  การศึกษากระบวนการจดัท าขอ้มูลสถิติของส านกังานประกนัสังคมและการน าเสนอ
ขอ้มูลสถิติของส านกังานประกนัสังคมในปัจจุบนั 

เม่ือผูบ้ริหารหรือส่วนงานอ่ืนๆ มีความต้องการดูขอ้มูลสถิติ จะตอ้งท าแจง้กองวิจยั   
เพื่อท าการรวบรวมขอ้มูลสถิติ ในส่วนงานอ่ืนๆท่ีต้องการดูข้อมูลสถิติท าการแจ้งเป็นหนังสือ
ราชการ โดยบอกรายละเอียดหัวข้อของข้อมูลสถิติและวตัถุประสงค์การใช้ข้อมูลสถิติ เพื่อให้
เจา้หน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลในการจดัท าขอ้มูลสถิติไดอ้ย่างครบถว้น ด้วยส านักงานประกนัสังคมมี
ท่ีมาของขอ้มูลสถิติหลายดา้น อีกทั้งขอ้มูลมีจ านวนมาก และเพื่อน าขอ้มูลสถิติ มาน าเสนอให้กบัผู ้
ท่ีตอ้งการดูขอ้มูลสถิติของส านกังานประกนัสังคมไดเ้ห็นดา้นขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในระยะเวลาหน่ึงถึง
ปัจจุบนัเพื่อน าขอ้มูลสรุปน้ีไปพิจารณาในเบ้ืองตน้ โดยเจา้หนา้ท่ีไดร้วบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อจดัท า
ขอ้มูลสถิติโดยใชโ้ปรแกรม (Microsoft Excel) โดยมีท่ีมาของขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

1.1  ในการบนัทึกขอ้มูลของเจา้หน้าท่ีในปัจจุบนันั้น ไดใ้ช้โปรแกรมในการบริหาร
ระบบงานของส านกังานประกนัสังคม อนัประกอบไปด้วย ระบบงานทะเบียน ระบบเงินสมทบ 
ระบบการเงินรับ-จ่าย ระบบบญัชี และระบบประโยชน์ทดแทน ซ่ึงในแต่ละวนัการประมวลผล  
ของขอ้มูลท่ีน ามาจดัท าเป็นรายงานนั้นมีจ านวนมาก  และขอ้จ ากดัในการใช้งานโปรแกรมในการ
บริหารระบบงานของส านกังานประกนัสังคมคือ ประกนัสังคมไดมี้ระบบเฉพาะกลุ่มงานเป็นระบบ
ท่ีไม่เปิดเผยขอ้มูล ท าให้ตอ้งมีขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนใหม่หลงัจากเกิดระบบงานประกนัสังคมบางอยา่งมี
ผลกระทบต่อโครงสร้างระบบท าให้ไม่สามารถเพิ่มขอ้มูลยงัระบบงานประสังคมได้ นอกจากน้ี
รายงานท่ีไดจ้ากโปรแกรมบริหารระบบงานน้ีมีการแสดงผลในระบบแสดงรายงานไดไ้ม่เกิน 2 ปี 
หากเกินระยะเวลาดงักล่าวแลว้ รายงานท่ีเป็นขอ้มูลเก่าน้ีจะถูกยา้ยไปเก็บไวย้งัเคร่ืองส ารองขอ้มูล
โดยเก็บขอ้มูลในรูปแบบของ PDF เพื่อลดปริมาณการใช้พื้นท่ีของระบบ หากเจา้หน้าท่ีกองวิจยั
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ตอ้งการข้อมูลเก่า ต้องประสานงานกับเจา้หน้าท่ีฝ่ายปฏิบติัการเพื่อขอข้อมูล เพื่อลดขั้นตอนน้ี
เจา้หนา้ท่ีจึงไดห้าวิธีการเก็บขอ้มูลเดิมไว ้โดยการบนัทึกขอ้มูลท่ีโปรแกรม Microsoft Excel อีกทั้ง
ขอ้มูลท่ีรวบรวมในการท าขอ้มูลสถิตินั้นมีเง่ือนไขท่ีละเอียด ขอ้มูลสถิติบางชนิดก็มีการประมวลผล
ขอ้มูลบางส่วนท่ีตอ้งใชเ้วลาถึง 1 สัปดาห์ ซ่ึงหลงัจากประมวลผลเสร็จส้ินแลว้ เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งท า
การโอนขอ้มูลจากโปรแกรมบริหารระบบงานของส านกังานประกนัสังคมให้อยู่ในรูปแบบของ 
Text file  

1.2  ขอ้มูลบางอยา่งไม่มีการบนัทึกลงฐานขอ้มูล 
 1.2.1  ขอ้มูลท่ีเปิดเผยได ้ตวัอยา่งเช่น การจ่ายประโยชน์ทดแทน ขอ้มูลค่าใชจ่้าย
จากโรงพยาบาล เจา้หนา้ท่ีตอ้งประสานงานกบักองท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อขอขอ้มูลมารวบรวมในการท า
ขอ้มูลสถิติ ซ่ึงมีขอ้จ ากดัคือ เจา้หน้าท่ีตอ้งน าไปรวมกับข้อมูลท่ีมีอยู่แล้ว เพื่อท าให้ขอ้มูลสถิติ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 1.2.2  ขอ้มูลส่วนท่ีไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้(Private data) ตวัอยา่งเช่น ขอ้มูล
รักษาโรคร้ายแรงบางประเภทท่ีไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะ ไดเ้จา้หน้าท่ีตอ้งประสานงานกบั
กองท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อขอขอ้มูลมารวบรวมในการท าขอ้มูลสถิติ ซ่ึงมีขอ้จ ากดัคือ เจา้หนา้ท่ีตอ้งป้อน
ขอ้มูลน าไปรวมกบัขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้เพื่อท าใหข้อ้มูลสถิติสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

หลงัจากเจา้หน้าท่ีได้รวบรวมขอ้มูลเพื่อจดัท าขอ้มูลสถิติโดยโปรแกรม  (Microsoft 
Excel)  และเจา้หน้าท่ีจะท าการพิมพ์ขอ้มูลจาก (Microsoft Excel) เพื่อน าเสนอให้กบัผูใ้ช้ ซ่ึง
หมายถึงผูบ้ริหารหรือผูต้อ้งการดูขอ้มูลสถิติต่อไป เน่ืองจากขอ้มูลทางสถิตินั้นมีความหลากหลาย 
และอยูใ่นรูปแบบของกระดาษท าให้ผูดู้ขอ้มูลสถิติคน้หาขอ้มูลไดไ้ม่สะดวกนกั รวมทั้งมีขั้นตอน
การส่งเอกสารข้อมูลสถิติ ในบางคร้ังใช้เวลาถึง 3 วนัในส่งเอกสาร นอกจากน้ียงัไม่สามารถ
เปล่ียนแปลงรูปแบบในการดูขอ้มูลสถิติได ้ดงัภาพท่ี 2.1 
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ภาพที ่2.1  Activity Diagram แสดงกระบวนการจดัท าขอ้มูลสถิติและการน าเสนอผูต้อ้งการดูขอ้มูล 
สถิติของส านกังานประกนัสังคมปัจจุบนั 
 

2.  ระบบท่ีท าการศึกษาและพฒันา 
จากการพิจารณาถึงปัญหาและขอ้จ ากดัท่ีเกิดข้ึนจากการจดัท าขอ้มูลสถิติของส านกังาน

ประกนัสังคมดงักล่าวในหัวขอ้ 1 หัวขอ้ย่อย 1.1 และ 1.2 แลว้ โครงงานน้ีมุ่งหวงัท่ีจะเพิ่มความ
รวดเร็วและอ านวยความสะดวกให้กบัผูต้อ้งการเรียกดูขอ้มูลสถิติ จึงไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศ  
เชิงสถิติโดยมุ่งพฒันาระบบใหเ้กิดประโยชน์ ดงัต่อไปน้ี 

2.1  เพื่อช่วยให้ผูใ้ชร้ะบบสามารถดูขอ้มูลสถิติดา้นสิทธิประโยชน์ ขอ้มูลเงินสมทบ 
ขอ้มูลจ านวนผูป้ระกนัตนไดทุ้กท่ีท่ีสามารถเช่ือมต่อ (Internet) ไดโ้ดยผา่น (Web Browse) 

2.2  เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้ระบบสามารถเรียกค้นขอ้มูลสถิติใน
รูปแบบต่างๆตามความตอ้งการไดง่้ายและรวดเร็วยิง่ข้ึน 
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2.3  เพื่อช่วยให้ผูใ้ชร้ะบบมองเห็นถึงภาพรวม แนวโนม้การส่งเงินสมทบวา่มีปริมาณ
การส่งเงินสมทบมากน้อยเพียงใด รวมถึงแนวโน้มของสถิติการว่างงานท่ีเกิดข้ึนมีแนวโน้มเป็น
อยา่งไร โดยน าส่ิงท่ีไดรั้บจากการรายงานขา้งตน้มาพิจารณาวางแผนและด าเนินการในล าดบัต่อไป
ขั้นตอนการด าเนินการพฒันาเชิงสถิติ กรณีศึกษาขอ้มูลผูป้ระกนัตน ส านกังานประกนัสังคมและ
ลกัษณะการท างานต่างๆ ไดก้ล่าวรายละเอียดไวใ้นบทท่ี 3 

 
2.3.  หลกัการและทฤษฎขีอง Management Information Systems (MIS) 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ หมายถึงระบบท่ีท าหน้าท่ีจดัเตรียมสารสนเทศ เพื่อ
น าไปใช้ในการบริหารจดัการองค์กร หรือสนับสนุนการท างานของฝ่ายต่างๆ โดยปกติแล้วจะ
ประมวลผลและสรุปผลจากแฟ้มขอ้มูลหรือฐานขอ้มูลท่ีไดจ้าก TPS ซ่ึงน าเสนอในรูปแบบรายงาน
ท่ีมีลกัษณะต่างๆ ได้แก่ รายงานท่ีจดัท าตามระยะเวลาก าหนด รายงานสรุป รายงานท่ีจดัท าตาม
เง่ือนไขเฉพาะ และรายงานท่ีจดัท าตามตอ้งการ 

ผศ.ดร.สัลยุทธ์ สว่างวรรณ (2553) ได้แปลและเรียบเรียงเร่ืองระบบสารสนเทศเพื่อการ
จดัการไวใ้นหนงัสือระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information Systems :Managing the 
Digital Firm) ไวด้งัน้ี 
ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานแต่ละระดบัในองคก์รประกอบดว้ย 

1.  ระบบสนบัสนุนผูบ้ริหารระดบัสูง (Executive Support System: ESS)  
2.  ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support System: DSS) 
3.  ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information System: MIS) 
4.  ระบบประมวลผลรายการเปล่ียนแปลงขอ้มูล (Transaction Processing System: TPS) 

ในแต่ละระดับนั้นได้ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุนการท างานในแต่ละด้าน และเพื่อช่วยเหลือ
เจา้หน้าท่ีไปจนถึงระดบัผูบ้ริหาร จึงได้สรุปคุณลกัษณะความสามารถของระบบสารสนเทศทั้ง        
4 ชนิด ดงัตาราง 2.1 ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่2.1  คุณลกัษณะความสามารถของระบบสารสนเทศ 

ระบบ ข้อมูลน าเข้า การประมวลผล ผลลพัธ์ ผู้ใช้ 
ESS ข้อ มูลรวบรวมมาจากส่วน

ต่างๆทั้งภายในระภายนอก 
กราฟฟิก 
การจ าลองระบบ 
การโตต้อบผูใ้ช ้

การประมาณการณ์ 
การตอบค าถาม 

ผูบ้ริหารระดบัสูง 

DSS ขอ้มูลน าเขา้นอ้ย 
ข้อมูลปริมาณมากในระบบ
ฐานข้อมูลส าหนับวิเคราะห์
เคร่ืองมือส าหรับวเิคราะห์ 

การโตต้อบผูใ้ช ้
การจ าลองระบบ 
การวเิคราะห์ 

รายงานพิเศษ 
ผลการวเิคราะห์ 
การตอบค าถาม 

ผูท้  างานมืออาชีพ 
ผูช่้วยผูบ้ริหาร 

MIS ข้อสรุปรายการท างานข้อมูล
ปริมาณมาก 

การท างานตามปกติ 
แบบจ าลองพ้ืนฐาน 
การวเิคราะห์พ้ืนฐาน 

รายงานสรุปและ 
ขอ้ผิดพลาด 

ผูบ้ริหารระดบักลาง 

TPS รายการเปล่ียนแปลงข้อมูล
เหตุการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึน 

การจดัเรียง 
การแยกแยะขอ้มูล 
การปรับปรุงขอ้มูล 

ร า ย ง านละ เ อี ย ด
รายการสรุป 
บนัทึกยอ่ 

ผูป้ฏิบติังาน 
และผูคุ้มงาน 

 
เน่ืองจากระบบสารสนเทศเชิงสถิติเป็นระบบท่ีมีการสรุปขอ้มูลสถิติและเป็นระบบท่ีมี

การน าขอ้มูล TPS มาจดัการขอ้มูลให้อยู่ในรูปแบบท่ีดูขอ้มูลสถิติไดง่้ายส าหรับผูบ้ริหารและผู ้
ตอ้งการดูขอ้มูลสถิติระดบั MIS เป็นระดบัท่ีเหมาะสมกบัระบบสารสนเทศเชิงสถิติ 

 
 

2.4  รูปแบบการแสดงข้อมูลทางสถิติ 
จากการศึกษา เว็บไซต์ส านักงานสถิติแห่งชาติ ในส่วนของข้อมูลสถิติท้องถ่ิน 

http://thailocal.nso.go.th/nso-cms/ 

 
ภาพที ่2.2  ตวัอยา่งเวบ็ไซตแ์สดงขอ้มูลทางสถิติ 

DPU

http://thailocal.nso.go.th/nso-cms/


10 
 

จากภาพท่ี 2.3 พบว่าการใชง้านในการดูขอ้มูลสถิติทอ้งถ่ินนั้นมีการจดัรูปแบบหนา้จอ
การใชง้านในส่วนต่างๆอยา่งชดัเจนและเขา้ใจง่ายหวัขอ้การบริการขอ้มูลท่ีหลากหลาย ขั้นตอนการ
เลือกหัวขอ้การบริการขอ้มูลระบบมีการอธิบายความหมายชดัเจนและบอกถึงความเหมาะสมของ
การดูขอ้มูลสถิติในดา้นนั้นๆ  มีการจดักลุ่มของขอ้มูลเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการใชง้าน 

เป็นการศึกษาเว็บไซต์ท่ีมีการน าเสนอขอ้มูลสถิติท่ีมีการแสดงในรูปแบบของแผนท่ี
ประเทศไทย ซ่ึงสามารถน าไปปรับใช้กับระบบสารสนเทศเชิงสถิติต่อไปในการแสดงข้อมูล    
ระดบัอ าเภอ  

 
2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

งานวิจยัของ Chowang Dolma Bhutia , R.G. Shilpa , และPankaj Sharma (2554)  ได้
พฒันาระบบสารสนเทศส าหรับการจดัการการบิน (Development of Business Information System 
For an aerospace company) โดยงานวจิยัน้ีใหค้วามส าคญัในการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
(MIS) มาใช้เพื่อรองรับข้อมูลจ านวนมาก สะดวกในการค้นหาและดึงข้อมูลมาใช้ได้รวดเร็ว 
สามารถโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดใ้นทนัที นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยให้องค์กรรู้ถึงความเปล่ียนแปลงของ
ขอ้มูลและช่วยสนบัสนุนการด าเนินงาน การตดัสินใจของธุรกิจได ้นอกจากน้ียงัไดท้  าการศึกษา
ปัญหาของการท างานเดิม พบว่าผูใ้ช้ตอ้งบนัทึกขอ้มูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการ
จดัเก็บขอ้มูลท าให้พบปัญหาในเร่ืองของขอ้มูลท่ีไม่ไดเ้ป็นแบบศูนยร์วม เม่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์
จึงไม่มีประสิทธิภาพ พบขอ้มูลท่ีซ ้ าซอ้น จากนั้นจึงน าปัญหามาวเิคราะห์และออกแบบเพื่อแสดงให้
เห็นถึงการเปล่ียนแปลง และไดจ้ดัเก็บขอ้มูลลง sql server และสร้างระบบโดยใช้ vb.net เป็น
แบบฟอร์มหน้าจอต่างๆ และสร้างรายงานดว้ย crystal report ผลการวิจยัน้ีพบว่า ระยะเวลาการ
บนัทึกขอ้มูลต่างๆ นอ้ยลงกวา่เดิมรวมทั้งส้ิน 60% และเปล่ียนการจดัเก็บขอ้มูลต่างๆ ไปเป็นแบบ
ศูนยร์วม ท าให้ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์ได้นั้นมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผูบ้ริหารสามารถเรียกดูรายงานได้
สะดวกและรวดเร็วยิง่ข้ึน จากบทความดงักล่าว สามารถน ามาปรับใชใ้นการวิเคราะห์และออกแบบ
เพื่อให้ลดระยะเวลาการท างานของเจ้าหน้าท่ีและลดเวลาในการเรียกดูข้อมูลสถิติของระบบ
สารสนเทศเชิงสถิติ 

งานวิจยัของ Mr. Suyash Mishra , Mr. Rishi Kant (2555) งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาระบบ
จดัการลูกคา้ของสถาบนัการเงิน เพื่อวดัประสิทธิผลของ Punjab National Bank (PNB) โดยศึกษา
ความส าคญัของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) ท่ีมีต่อธนาคารดงัน้ี Sunil Kumar (2551) 
ศึกษาความสัมพนัธ์ของประสิทธิภาพของเทคนิค Technical Efficiency (TE) กบัความไดเ้ปรียบ 
(profitability) โดยการใช้เทคนิค Data Envelopment Analysis (DEA) ได้ค่าเฉล่ีย Technical 
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Efficiency TE ท่ี 88.5% แสดงใหเ้ห็นถึงธนาคารสามารถสร้างผลลพัธ์ไดม้ากกวา่เดิม 1.13 เท่า ดว้ย
การใช้ปริมาณการน าเขา้ของขอ้มูลจ านวนเท่าเดิม การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) 
เพื่อช่วยในเร่ืองของการดูรายงานด้านประสิทธิภาพของหน่วยงาน การท านายอนาคต จากการ
รวบรวมขอ้มูลในอดีตเพื่อสรุปการวิเคราะห์ออกมาในกลุ่มรายสัปดาห์ เดือน ปี ไปจนถึง ชัว่โมง 
หรือภายในวนั ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) จะช่วยตอบถามท่ีเป็นกระบวนการท่ี
แน่นอนอยู่แลว้ โดยมีเง่ือนไขเปล่ียนแปลง จะเรียกว่าระบบสนับสนุนการตดัสินใจ (DSS) โดย
งานวิจยัมีวตัถุประสงค์วิเคราะห์เวลาตอบสนองในการให้บริการ และความไม่พอใจท่ีเกิดข้ึนจาก
ลูกคา้ ดูความน่าเช่ือถือและความสะดวกสบายของลูกคา้เม่ือใชบ้ริการกบัระบบของธนาคาร และดู
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความจูงใจหรือปัจจยัท่ีไม่จูงในการใช้ระบบของธนาคาร ใช้แบบสอบถามด้วย
ค าถามโดยให้คะแนน 5 ระดบั เป็นระเบียบวิธีในการทดลองการวิจยั จากขอ้สรุปงานวิจยัน้ีพบว่า
การน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) เขา้มาช่วยระบบงานธนาคารมีผลมากต่อความพึง
พอใจของลูกคา้ ทั้งทาง ATM และทางเวบ็ ตอ้งมีความรวดเร็ว มีวิธีการแกไ้ขปัญหาอยา่งชดัเจน มี
ความจ าเป็นตอ้งมีขั้นตอนแนะน าการใช้งาน เพื่อท่ีด ารงธุรกิจให้ก้าวหน้าเหนือคู่แข่งได ้ซ่ึงจาก
งานวิจยัน้ีแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความพึงพอใจเม่ือมีการน าระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 
(MIS) มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้งานมากข้ึน จากงานวิจยัต่างๆ ท่ีกล่าวมาจึงน า
แนวทางทฤษฎีมาปรับใช้กับการพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาระบบงานส านัก
ประกนัสังคมโดยน าขอ้มูลสถิติของระบบงานประกนัสังคมจากการบนัทึกขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม 
Microsoft Excel โดยใชร้ะบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (MIS) เพื่ออ านวยความสะดวกในการดู
รายงานขอ้มูลสถิติต่างๆ ของส านกังานประกนัสังคมไดง่้ายยิ่งข้ึนจากบทความดงักล่าว ไดน้ ามา
ปรับใช้โดยการน าข้อมูลสถิติของส านักงานประกันสังคม มาจดัท าระบบสารสนเทศเชิงสถิติ 
น าเสนอขอ้มูลสถิติใหผู้ใ้ชเ้รียกดูขอ้มูลสถิติของประกนัสังคมไดง่้ายและสะดวกมากยิง่ข้ึน 

งานวิจยัของ AMCIS 2002 โดย Ping Zhang  มีวตัถุประสงค์แสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของงานวจิยัดา้น HCI ในเชิงระบบ MIS  โดยกล่าวถึง HCI คือวิชาเก่ียวกบักระบวนการ
ออกแบบ ประเมิน และพฒันาระบบส าหรับให้มนุษย์ใช้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ พร้อมด้วย
การศึกษาปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึน (Hewett 1992)  ซ่ึงจากนิยามดงักล่าว HCI จึงมีขอบเขตท่ีกวา้งและ
หลากหลาย สามารถน ามาศึกษาและใชง้านในวงการต่างๆ ไดม้ากมาย   ดงันั้น HCI ส าหรับวงการ 
MIS จะมุ่งประเด็นเก่ียวกับการจดัการและประเด็นเก่ียวกับองค์กร ท่ีมีความสืบเน่ืองกับปัจจยั
ทางดา้นมนุษยใ์นระบบสารสนเทศ  ดงัเช่น (Beard & Pederson 1988) อธิบายวา่ HCI ส าหรับ MIS 
คือการศึกษาทางวทิยาศาสตร์เก่ียวกบัการโตต้อบระหวา่งมนุษย ์คอมพิวเตอร์ และส่ิงแวดลอ้ม โดย
ความรู้ท่ีไดม้าจะเป็นประโยชน์ช่วยให้มนุษยท์  างานไดมี้ผลิตผลมากข้ึน และการท างานเป็นท่ีน่า
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พอใจยิ่งข้ึน  โดยทัว่ไปการศึกษา HCI ในระบบ MIS จะเก่ียวกบัการโตต้อบของมนุษยก์บัขอ้มูล 
เทคโนโลย ีงานทางธุรกิจ การจดัการและองคก์ร เป็นตน้ 
ประเด็นท่ีน่าสนใจในอนาคตในเร่ืองการศึกษาพฒันา HCI ส าหรับ MIS มี 3 ขอ้คือ 

1.  นกัพฒันาส่วนต่อประสาน (Interface) ต่างๆ มีจ านวนมากข้ึนทุกวนั 
2.  ผูใ้ช้ระบบสารสนเทศจ านวนมากข้ึนทุกวนั ก็ยงัคงประสบกบัความยากล าบากใน

การใชร้ะบบอยู ่
3.  ผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศจ านวนมากข้ึนทุกวนัท่ีจะไดรั้บผลกระทบจากความกา้วหน้า

ของเทคโนโลยทีั้งท่ีท างานสังคมและท่ีบา้น 
ดงัท่ีกล่าวมาเป็นแนวคิดกวา้งๆ ซ่ึงน าไปสู่ลกัษณะงานวิจยัและพฒันา HCI ส าหรับ 

MIS ในหัวข้อหรือมุมมองต่างๆ ต่อไป เช่น การสร้างและบริหารจัดการความสัมพันธ์ 
(Relationship building & management) ในระบบท่ีเป็น Business to Customer เช่น ธุรกิจ               
e-commerce นั้นไม่ควรมุ่งความสนใจแค่ User Interface ของผูใ้ชร้ะบบกบัคอมพิวเตอร์เท่านั้นแต่
ค านึงถึงการสร้างและจดัการความสัมพนัธ์ท่ีเกิดข้ึนดว้ย ลกัษณะการน าใช ้HCI มาช่วย มีดงัน้ี 

1.  ท าใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถึง ไดส้ัมผสัประสบการณ์กบัตวัขอ้มูลหรือผลิตภณัฑม์ากข้ึน 
2.  ท าใหเ้กิดการโตต้อบทางสังคม (Social) ระหวา่งผูใ้ชก้บับริษทัหรือองคก์ร 
3.  ช่วยใหร้ะบบแนะน า (Recommender) ใชง้านไดง่้าย 
4.  ช่วยท าให้ผูใ้ชรู้้สึกเสมือนอยูใ่นสถานการณ์การโตต้อบกบัคนจริง เช่น ผูข้ายสินคา้ 

หรือระบบช่วยเหลือต่างๆ 
ระบบ HCI ส าหรับ MIS จึงมีความแตกต่างกบั HCI พื้นฐานดงัเดิมในลกัษณะทางดา้น

สังคมของมนุษย  ์ ความตอ้งการสร้างชุมชน (Community) การจ าลองสภาพแวดลอ้มจริงมาใส่ใน
ระบบ ดงัท่ีไดก้ล่าวมา ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ช้แต่ละคนมีประสบการณ์การใชง้านเฉพาะบุคคลท่ีแตกต่าง
กนัได ้นอกจากน้ีในอนาคตก็จะเห็นการศึกษา HCI ส าหรับ MIS ท่ีมีความเช่ือมโยงความรู้ท่ีไดจ้าก 
HCI ในสาขาอ่ืนๆ ดว้ยเพื่อส่งเสริมความกา้วหนา้ของการปฏิสัมพนัธ์คอมพิวเตอร์ของมนุษยต่์อไป 

จากบทความดงักล่าวระบบสารสนเทศเชิงสถิติไดน้ ามาประเมินผลของระบบในดา้น
ความง่ายในการใชง้าน เพื่อประเมินระบบสารสนเทศเชิงสถิติ และเพื่อเป็นแนวทางในพฒันาระบบ
สารสนเทศเชิงสถิติต่อไป 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการและเคร่ืองมือ 

 
การด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงสถิ ติ กรณีศึกษาข้อมูลผู ้ประกันตน 

ส านักงานประกนัสังคม ระบบได้มีการศึกษารวบรวมขอ้มูลต่างๆ เพื่อน ามาพฒันาระบบโดยมี
ขั้นตอนการพฒันาระบบดงัต่อไปน้ี 

3.1  การวเิคราะห์ปัญหาและศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล 
3.2  วเิคราะห์และออกแบบระบบ 
3.3  การพฒันาระบบ 
 

3.1  การวเิคราะห์และศึกษาค้นคว้าข้อมูล 
การวเิคราะห์ปัญหาและศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล เพื่อพฒันาระบบระบบสารสนเทศเชิงสถิติ

นั้น ผูพ้ฒันาได้ท าการศึกษาปัญหาและขอ้จ ากดัในด้านต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันาระบบ 
ตามท่ีได้ศึกษาและกล่าวรายละเอียดไวใ้นบทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องโดย
แบ่งเป็นหวัขอ้ต่างๆ ดงัน้ี 

1.  ศึกษาระบบงานเดิมส าหรับการให้บริการขอ้มูลของส านักงานประกันสังคมเพื่อให้
ทราบถึงขอ้ดีและขอ้เสียของระบบงานเดิมท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั 

2.  ศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information Systems: MIS) 
ดงัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1  กระบวนการแปลงขอ้มูลระบบ MIS ท่ีรับมาจากระบบ TPS ขององคก์รประกนัสังคม 
 

จากทฤษฎีในบทท่ี 2  หัวข้อ 2 .3  ท่ีกล่าวถึงหลักการทฤษฎีของ (Management 
Information Systems (MIS)) นั้นระบบงานในองคก์รท่ีจดัอยูใ่นระบบ TPS ไดแ้ก่ ขอ้มูลการข้ึน
ทะเบียนเขา้ ออกของผูป้ระกนัตนและการข้ึนทะเบียนของสถานประกอบการ ซ่ึงบนัทึกผ่านเขา้
ระบบงานทะเบียน ขอ้มูลการส่งเงินสมทบ ข้อมูลการช าระเงิน ข้อมูลการเบิกสิทธิประโยชน์
ทดแทนท่ีมีการประมวลผลผ่านระบบงานประกนัสังคม นอกจากน้ียงัมีส่วนของขอ้มูลการรักษา
โรคร้ายแรงท่ีไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลไดแ้ละขอ้มูลท่ีไม่มีการบนัทึกลงฐานขอ้มูล คือ ขอ้มูลท่ีได้
จากส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งเจา้หน้าท่ีกองวิจยัน าขอ้มูล TPS เหล่าน้ีมารวบรวมรูปแบบไฟล์ Excel 
จากนั้นน าขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูลของระบบสารสนเทศเชิงสถิติ ( MIS ) 

จากกระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อท่ีบันทึกในรูปแบบไฟล์ Excel นั้ นข้อมูล
ผูป้ระกนัตนและสถานประกอบการเป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลของระบบงาน
ทะเบียน ส่วนขอ้มูลการส่งเงินสมทบเป็นการรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลของระบบงาน
ทะเบียน ระบบสมทบ และระบบการเงินการบญัชี ส่วนขอ้มูลการเบิกประโยชน์ทดแทนนั้นเป็นการ
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รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประมวลผลของระบบงานทะเบียน ระบบเงินสมทบ ระบบการเงินการ
บญัชี และระบบประโยชน์ทดแทน  

เม่ือข้อมูลสถิติถูกแปลงและน าเข้าฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผูใ้ช้ระบบซ่ึงหมายถึง
ผูบ้ริหารหรือผูต้อ้งการดูขอ้มูลสถิติของประกนัสังคม สามารถเรียกดูขอ้มูลสถิติผา่น(Web browser) 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการดูขอ้มูลสถิติต่อไป 

 
3.2  การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.2.1  สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture) 
 

 
 
ภาพที ่3.2  ส่ิงแวดลอ้มในการท างานของระบบ 
 

จากภาพท่ี 3.2 แสดงถึงส่ิงแวดลอ้มในการท างานของระบบสารสนเทศเชิงสถิติเพื่องาน
บริหารส าหรับส านกังานประกนัสังคม ท่ีไดท้  าการพฒันาเพิ่ม ประกอบดว้ยขั้นตอนการท างาน ซ่ึง
สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1.  ส่วน A ในภาพ 3.2 โดยผูใ้ชร้ะดบั Admin หมายถึง ผูดู้แลระบบ ซ่ึงเป็นขั้นตอนการ
ท างานท่ีเร่ิมตน้จากการร้องขอการเขา้ใชบ้ริการระบบสารสนเทศเชิงสถิติ บนเวบ็บราวเซอร์ท่ีผา่น
ทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายงัฝ่ังเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และเม่ือผูใ้ช้งาน (User client) 
สามารถเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศเชิงสถิติเพื่องานบริหารไดแ้ลว้ Admin ร้องขอการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้
ผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายงัฝ่ังเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server)  

2.  ส่วน B ในภาพ3.2 หมายถึง ขั้นตอนการท างานของฝ่ังเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองบริการเวบ็ แก่ผูร้้องขอเขา้ใชบ้ริการระบบสารสนเทศ
เชิงสถิติ ผ่านทางเวบ็บราวเซอร์ โดยท าหน้าท่ีในการรับค าสั่งจากการร้องขอทางฝ่ังAdmin เพื่อ

DPU



16 

ประมวลผลการท างานจากการร้องขอดังกล่าว โดยตรวจสอบสิทธิผูเ้ข้าใช้ระบบเชิงสถิติกับ
ฐานขอ้มูลแลว้ส่งผลการตรวจสอบสิทธิกลบัไปยงัเวบ็บราวเซอร์ทางฝ่ังAdmin ท่ีร้องขอในการ
จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

3.  ส่วน C ในภาพ3.2 หมายถึง ขั้นตอนการท างานของฝ่ังเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองบริการเวบ็แก่ผูร้้องขอ จากระบบสารสนเทศเชิงสถิติ 
ผ่านทางเวบ็บราวเซอร์ โดยท าหน้าท่ีในการรับค าสั่งจากการร้องขอขอ้มูลสถิติจากทางฝ่ังAdmin 
และประมวลผลการท างานจากการร้องขอดงักล่าวกบัฐานขอ้มูล (MIS Database) แลว้ส่งสถานะ   
การจดัการขอ้มูลผูใ้ชก้ลบัไปยงัเวบ็บราวเซอร์ทางฝ่ัง Admin ท่ีร้องขอการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

4.  ส่วน D ในภาพ3.2 โดยผูใ้ชร้ะดบั User หมายถึง ผูบ้ริหารหรือผูต้อ้งการดูขอ้มูลสถิติ 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนการท างานท่ีเร่ิมตน้จากผูใ้ชร้ะบบร้องขอการเขา้ใชบ้ริการระบบสารสนเทศเชิงสถิติ 
บนเวบ็บราวเซอร์ท่ีผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายงัฝ่ังเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และเม่ือ 
User สามารถเขา้ใช้ระบบสารสนเทศเชิงสถิติไดแ้ล้ว ผู ้ใช้ระบบจะร้องขอขอ้มูลสถิติท่ีผ่านทาง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายงัฝ่ังเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 

5.  ส่วน E ในภาพ3.2  หมายถึง ขั้นตอนการท างานของฝ่ังเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองบริการเวบ็ แก่ผูร้้องขอเขา้ใชบ้ริการระบบสารสนเทศ
เชิงสถิติ ผ่านทางเวบ็บราวเซอร์ โดยท าหน้าท่ีในการรับค าสั่งจากการร้องขอทางฝ่ัง User เพื่อ
ประมวลผลการท างานจากการร้องขอดังกล่าว โดยตรวจสอบสิทธิผูเ้ข้าใช้ระบบเชิงสถิติกับ
ฐานขอ้มูลแลว้ส่งผลการตรวจสอบสิทธิกลบัไปยงัเวบ็บราวเซอร์ทางฝ่ังUser ท่ีร้องขอในการเรียกดู
ขอ้มูลสถิติ 

6.  ส่วน Fในภาพ3.2  หมายถึง ขั้นตอนการท างานของฝ่ังเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองบริการเวบ็แก่ผูร้้องขอ จากระบบสารสนเทศเชิงสถิติ 
ผา่นทางเวบ็บราวเซอร์ โดยท าหนา้ท่ีในการรับค าสั่งจากการร้องขอขอ้มูลสถิติจากทางฝ่ังผูใ้ช้งาน 
(User Client) และประมวลผลการท างานจากการร้องขอดงักล่าวกบัฐานขอ้มูล (MIS Database) 
แลว้ส่งขอ้มูลสถิติกลบัไปยงัเวบ็บราวเซอร์ทางฝ่ัง User ท่ีร้องขอการเรียกดูขอ้มูลสถิติ 

7.  ส่วน G ในภาพ3.2 โดยผูใ้ชร้ะดบั User Officer  หมายถึง เจา้หนา้ท่ีกองวิจยั ซ่ึงเป็น
ขั้นตอนการท างานท่ีเร่ิมตน้จาก (User Officer) ร้องขอการเขา้ใชบ้ริการระบบสารสนเทศเชิงสถิติ 
บนเวบ็บราวเซอร์ท่ีผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายงัฝ่ังเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) และเม่ือ
ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใชร้ะบบสารสนเทศเชิงสถิติไดแ้ลว้ (User Officer) จะร้องขอการน าเขา้ขอ้มูล
ผา่นทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมายงัฝ่ังเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
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8.  ส่วน H ในภาพ3.2  หมายถึง ขั้นตอนการท างานของฝ่ังเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองบริการเวบ็ แก่ผูร้้องขอเขา้ใชบ้ริการระบบสารสนเทศ
เชิงสถิติเพื่องานบริหารผา่นทางเวบ็บราวเซอร์ โดยท าหนา้ท่ีในการรับค าสั่งจากการร้องขอทางฝ่ัง 
(User Officer) เพื่อประมวลผลการท างานจากการร้องขอดงักล่าว โดยตรวจสอบสิทธิผูเ้ขา้ใชร้ะบบ
เชิงสถิติกบัฐานขอ้มูลแลว้ส่งผลการตรวจสอบสิทธิกลบัไปยงัเวบ็บราวเซอร์ทางฝ่ัง (User Officer) 
ท่ีร้องขอในการน าเขา้ขอ้มูล 

9.  ส่วน I ในภาพ3.2  หมายถึง ขั้นตอนการท างานของฝ่ังเวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
หรือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองบริการเวบ็แก่ผูร้้องขอ จากระบบสารสนเทศเชิงสถิติ 
ผา่นทางเวบ็บราวเซอร์ โดยท าหนา้ท่ีในการรับค าสั่งจากการร้องขอขอ้มูลสถิติจากทางฝ่ังผูใ้ช้งาน 
(User Client) และประมวลผลการท างานจากการร้องขอดงักล่าวกบัฐานขอ้มูล (MIS Database) 
แลว้ส่งสถานการณ์น าเขา้ขอ้มูลกลบัไปยงัเวบ็บราวเซอร์ทางฝ่ัง (User Officer) ท่ีร้องขอการจดัการ
ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
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3.2.2  กระบวนการใชง้านระบบ 
 

 
 
ภาพที ่3.3  Activity Diagram แสดงกระบวนการจดัท าขอ้มูลสถิติและการน าเสนอขอ้มูลสถิติของ 
ส านกังานประกนัสังคมเม่ือใชร้ะบบสารสนเทศ 
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ภาพท่ี 3.3 แสดงกระบวนการจดัท าขอ้มูลสถิติและการน าเสนอผูต้อ้งการดูขอ้มูลสถิติ
ของส านักงานประกนัสังคม เม่ือมีการพฒันาระบบสารสนเทศนั้น เร่ิมตน้จากเจา้หน้าท่ีกองวิจยั
รวบรวมบนัทึกขอ้มูลสถิติโดยโปรแกรม (Microsoft Excel) เป็น .csv และน าขอ้มูลไฟล์ .csv น าเขา้
ฐานขอ้มูลผ่านระบบสารสนเทศเชิงสถิติ เม่ือผูใ้ช้ระบบตอ้งการดูขอ้มูลสถิติตอ้งท าการสามารถ
เรียกดูขอ้มูลสถิติไดโ้ดยระบบสารสนเทศเชิงสถิติ โดยผูใ้ชร้ะบบสามารถเลือกหวัขอ้และเดือน ปีท่ี
ตอ้งการขอ้มูลสถิติได ้

 

 
ภาพที ่3.4  การท างานของระบบสารสนเทศเชิงสถิติ 
 

ภาพท่ี 3.4 แสดงการท างานของระบบสารสนเทศเชิงสถิติ เร่ิมตน้จากขอ้มูลสถิติท่ีเป็น
ไฟล ์.csv สามารถการน าเขา้ขอ้มูลผา่นระบบสารสนเทศเชิงสถิติได ้โดยประกอบดว้ยขอ้มูลจ านวน
เงินการส่งเงินสมทบของผูป้ระกนัตน ขอ้มูลจ านวนสถานประกอบการ ขอ้มูลจ านวนผูป้ระกนัตน 
ขอ้มูลการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีต่างๆ เป็นตน้ ส่วนของกระบวนการน าขอ้มูลสถิติมา
ค านวณเม่ือเลือกหัวข้อและเดือนและปีท่ีต้องการดูขอ้มูลสถิตินั้น ระบบสามารถจดักลุ่มข้อมูล      
จดัเรียงล าดบัและมีการค านวณ ดงัน้ี 

ระบบมีการจดักลุ่มขอ้มูลหน่วยงานของส านกังานประกนัสังคมและสาขาให้อยูภ่ายใต้
จงัหวดัต่างๆได้ ระบบมีการจดัล าดบัขอ้มูลสถิติ โดยเรียงจากขอ้มูลท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดจ านวน       
5 จงัหวดั และระบบมีการค านวณรวมขอ้มูลสถิติของสถานประกอบการและสาขาเพื่อให้ไดย้อด
รวมส่วนของการแสดงขอ้มูลสถิตินั้น ระบบสามารถแสดงขอ้มูลในรูปแบบของแผนท่ีในรูปแบบ
ตารางและในรูปแบบของกราฟได ้
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3.3  ขั้นตอนการพฒันาระบบ 
3.3.1  เคร่ืองมือและเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการพฒันา 

1.  AppServ Web Server ท าหนา้ท่ีเป็นเวบ็เซิร์ฟเวอร์ส าหรับเวบ็แอพพลิเคชัน่ 
2.   MySQL Database ส าหรับสร้างระบบการจดัการฐานขอ้มูล 
3.  phpMy Admin  ส าหรับบริหารการจดัการฐานขอ้มูล 
4.  Adobe Dreamweaver CS5.5 / EditPlus ส าหรับเขียนค าสั่งการท างาน 
5.  Microsoft Office Visio2010 / Edraw Max ส าหรับการออกแบบระบบเทคนิคและ

เทคโนโลยท่ีีในการพฒันา (Technology) 
6.  PHP 5 ส าหรับใชใ้นการเขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซต ์
7.  Fusion Charts เคร่ืองมือส าหรับสร้างกราฟการแสดงผลบนเวบ็เพจ 
8.  JavaScript เป็นองคป์ระกอบในการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

3.3.2  แผนการด าเนินงานและระยะเวลาในการด าเนินงาน 
การพฒันาระบบเร่ิมตน้จากการวิเคราะห์และประเมินงานท่ีไดรั้บ เพื่อให้สามารถสรุป

แผนการด าเนินงาน ขั้นตอนการท างานของระบบ และระยะเวลาการท างานของระบบมีรายละเอียด 
ไดด้งัน้ี 

 
ตารางที ่3.1  ระยะเวลาในการด าเนินการพฒันาระบบ 
 

ที ่ แผนด าเนินงาน ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

1 ศึกษาระบบงานในปัจจุบนั สภาพปัญหาและขอ้จ ากดั
ต่างๆ ของสภาพแวดลอ้มในการพฒันาระบบ และ
รวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช ้

         

2 ศึกษาเคร่ืองมือและภาษาท่ีใช้ในการเขียนโปรแกรม 
ทฤษฎีและเทคโนโลยีต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันา
ระบบ 

         

3 ออกแบบหน้าจอการท างานและจัดท าฐานข้อมูลของ
ระบบ 

         

4 ขั้นตอนการพฒันาระบบ          

5 ทดสอบโปรแกรมและ 
แกไ้ขขอ้ผดิพลาดของโปรแกรม 

         

6 ประเมินผลและน าเสนอแนะระบบ          
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บทที ่4 
ผลการด าเนินงาน 

 
จากการด าเนินการพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาข้อมูลผูป้ระกันตน 

ส านกังานประกนัสังคม ไดแ้บ่งผลการด าเนินการออกเป็น 3 หัวขอ้ คือ ผลของการออกแบบและ
พฒันาระบบ โดยกล่าวถึงรายละเอียดของระบบหลกัๆ เช่น การออกแบบกระบวนการท างานของ
ระบบการออกแบบระบบฐานขอ้มูล การออกแบบโครงสร้างของเวบ็แอปพลิเคชัน่ หนา้จอการเขา้สู่
ระบบ หนา้จอเรียกดูขอ้มูลสถิติ หนา้จอการอพัโหลดขอ้มูลไฟล์.csv หนา้จอการจดัการขอ้มูลต่างๆ 
ของผูดู้แลระบบ ส่วนหลงัจะเป็นผลของการทดสอบระบบโดยผูใ้ชร้ะบบ   

4.1  ผลการพฒันาระบบ 

4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 
4.1  ผลการออกแบบและพฒันาระบบ 

4.1.1  ภาพรวมของการท างานของระบบ 
ระบบสารสนเทศเชิงสถิติเพื่องานบริหาร กรณีศึกษาส าหรับผูบ้ริหารส านักงาน

ประกนัสังคม มีภาพรวมการท างานดงัแสดงใน ( Use Case Diagram) ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่4.1  Use Case Diagram ของระบบ 
 
ตารางที ่4.1  ค าอธิบายผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบ (Actor Descriptions) 

 
รหัส ผู้เกีย่วข้องกบัระบบ ค าอธิบาย 

A01 User ผูใ้ชร้ะบบ หมายถึง ผูบ้ริหารหรือผูท่ี้ตอ้งการดูขอ้มูลสถิติของส านักงาน
ประกนัสงัคม 

A02 User officer เจา้หนา้ท่ีกองวิจยั สามารถเขา้ใชร้ะบบและอพัโหลดขอ้มูลแต่ไม่สามารถ
จดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบได ้

A03 Admin 
 

ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดูแลระบบ สามารถเขา้ใชร้ะบบ อพัโหลดขอ้มูล และ
สามารถจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
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ตารางที ่4.2  ค  าอธิบายรายละเอียดฟังกช์ัน่การท างานของระบบ (Use Case Descriptions) 
 

รหัส ฟังก์ชันการท างาน ค าอธิบาย 
UC100 Login การลอ็คอินเขา้ใชร้ะบบ 
UC200 Manage user การจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ   

UC300 Upload data อพัโหลดขอ้มูล 
UC400 View Statistics data เรียกดูขอ้มูลสถิติ 
UC500 Forget password กูร้หสัผา่น 

 
4.1.2  การออกแบบระบบฐานขอ้มูล 

ระบบสารสนเทศเชิงสถิติเพื่องานบริหาร กรณีศึกษาขอ้มูลสถิติของระบบงานส านักงาน
ประกนัสังคมส าหรับผูบ้ริหารมีรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูล อนัประกอบดว้ยตาราง user เก็บขอ้มูลผูมี้
สิทธ์ิเขา้ในระบบตาราง (stat_mapping) เก็บการเช่ือมโยงขอ้มูลสถิติ, ตาราง (stat_data_type) เก็บขอ้มูล
ประเภทขอ้มูลสถิติ , ตาราง (benefit) เก็บขอ้มูลประโยชน์ทดแทนทุกกรณี,ตาราง (con7case)  เก็บขอ้มูล
จ านวนเงินสมทบ,ตาราง (provincemis) เก็บขอ้มูลจ านวนสถานประกอบการและจ านวนผูป้ระกนัตน, 
ตาราง (sso_province) เก็บขอ้มูลรหสัหน่วยงานส านกังานประกนัสังคมและช่ือหน่วยงานประกนัสังคม
ทัว่ประเทศ,ตาราง (province_mapping) เก็บข้อมูลรหัสตัวอักษรจังหวดัในประเทศ รหัสหน่วยงาน
ส านักงานประกนัสังคมและรหัสภาคในประเทศ, ตาราง (region) เก็บขอ้มูลภาคในประเทศ,  ซ่ึงมี
ความสัมพนัธ์กนัดงัภาพ โดยอธิบายรายละเอียดของขอ้มูลไวพ้จนานุกรมขอ้มูล  (Data Dictionary) ใน
ภาคผนวก ข. 
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stat_data_type

PK st_type_id

 st_engname

sso_province

PK sp_scode

 sp_sname

benefit

PK bf_id

 bf_year
 bf_month
 bf_type_id
 bf_scode
 bf_no_sick
 bf_amt_sick
 bf_no_mart
 bf_amt_mart
 bf_no_inv
 bf_amt_inv
 bf_no_death
 bf_amt_death
 bf_no_child
 bf_amt_child
 bf_no_old
 bf_amt_old
 bf_no_unemp
 bf_amt_unemp
 bf_timestamp

region

PK region_id

 region_name

province_mapping

PK pv_id

 pv_eng
 pv_scode
 pv_region_id

provincemis

PK pm_id

 pm_year
 pm_month
 pm_type_id
 pm_scode
 pm_company
 pm_b_company
 pm_employee
 pm_timestamp

user

PK id

 username
 password
 position
 id_card
 email
 name
 surname

con7case

PK con_id

 con_year
 con_month
 con_type_id
 con_scode
 con_amount
 con_timestamp

stat_mapping

PK stat_id

 stat_engname
 stat_discrip
 stat_type_id
 rang01min
 rang01max
 rang02min
 rang02max
 rang03min
 rang03max
 rang04min
 rang04max
 rang05min
 rang05max
 rang06min
 rang06max
 rang07min
 rang07max
 rang08min
 rang08max
  

 
 
ภาพที ่4.2  Database Schema Design ของระบบ 
 

4.1.3  แบบจ าลองขั้นตอนการท างานของระบบ Sequence Diagram 
ระบบสารสนเทศเชิงสถิติเพื่องานบริหารใหบ้ริการขอ้มูลจากระบบท่ีพฒันาข้ึน 

ดงัแสดงใน Sequence Diagram ดงัภาพท่ี 4.3  
 

 
 
ภาพที ่4.3  Sequence Diagram ของระบบ 
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4.1.4  แบบจ าลองการท างานของระบบ (Information Design: Blueprint) 
สารสนเทศเชิงสถิติเพื่องานบริหาร กรณีศึกษาระบบงานประกนัสังคมมีการออกแบบ

โครงสร้างการท างานท่ีจะน าเสนอรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลของระบบท่ีพฒันาข้ึนดังแสดงใน 
(Information Design) ดงัภาพท่ี 4.4 
 

User Login

User

       User

                  
           

                  
             

           
              

           
             

           
            

                  
            

MIS database

                         **

                                        
-                   
-                  
-                                   
-                                       
-                                           
-                                       
-                                          
-                                       
-                                        
-                                   
-                                   
-                                            
-                                             
-                                     
-                                      
-                                      
-                                       

 
ภาพที ่4.4  Blueprint  ของระบบ 
 

จากภาพท่ี 4.4 สามารถอธิบายการออกแบบรายละเอียดโครงสร้างท่ีจะน าเสนอรูปแบบ
การเขา้ถึงขอ้มูลของระบบท่ีพฒันา ซ่ึงประกอบดว้ยหนา้จอการท างานต่างๆ ดงัน้ี 

1.  หนา้จอเร่ิมตน้คือ หนา้จอส าหรับการเขา้สู่ระบบ  คือ หนา้จอส าหรับลงช่ือเขา้ใชง้าน 
มีการเช่ือมต่อขอ้มูลท่ีฐานขอ้มูลและเช่ือมต่อขอ้มูลการตรวจสอบสิทธ์ิท่ีฐานขอ้มูล  

2.  หนา้จอเรียกดูขอ้มูลสถิติ สามารถเลือกรูปแบบการแสดงขอ้มูลสถิติได ้3 รูปแบบ 
คือ รูปแบบของแผนท่ี รูปแบบของตารางและรูปแบบของกราฟ ซ่ึงหนา้จอส าหรับเรียกดูขอ้มูลสถิติ
นั้นมีขั้นตอนเร่ิมตน้จากการเลือกเดือน ปีท่ีตอ้งการดูขอ้มูลสถิติและเลือกหัวขอ้ของขอ้มูลสถิติท่ี
ตอ้งการเรียกดู โดยเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลเช่ือมโยงขอ้มูลสถิติเพื่อลิงคไ์ปยงัฐานขอ้มูลท่ีเก็บขอ้มูล
สถิติท่ีท าการเลือก ซ่ึงเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูล ดงัน้ี 
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2.1  เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลผูป้ระกนัตนประกอบดว้ยการเลือกหวัขอ้ของขอ้มูลสถิติจ านวน
ผูป้ระกนัตน ขอ้มูลสถิติจ านวนสถานประกอบการ 

2.2  เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลเงินสมทบประกอบดว้ย การเลือกหวัขอ้ของขอ้มูลสถิติจ านวน
เงินสมทบ 

2.3  เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลสิทธิประโยชน์ทดแทนประกอบด้วย การเลือกหัวขอ้ของ
ขอ้มูลสถิติขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย ขอ้มูลสถิติขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอด
บุตร ขอ้มูลสถิติขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ ขอ้มูลสถิติขอรับประโยชน์ทดแทนกรณี
ตาย ขอ้มูลสถิติขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร ขอ้มูลสถิติขอรับประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพ ขอ้มูลสถิติขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน  

4.1.5  หนา้จอการท างานของระบบ 
เร่ิมตน้การใช้ระบบทุกคร้ัง ผูใ้ช้ระบบตอ้งท าการ Login เขา้สู่ระบบโดยผูใ้ช้ท  าการ

กรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น เพื่อท่ีระบบจะท าการตรวจสอบตวัตนการเป็นเจ้าหนา้ท่ีของส านกังาน
ประกนัสังคมและตรวจสอบสิทธ์ิผูใ้ชร้ะบบจากฐานขอ้มูลการก าหนดสิทธ์ิ ให้เป็นไปตามสิทธ์ิของ
ผูใ้ชท่ี้ไดรั้บเท่านั้น ดงัภาพท่ี 4.5 

 

 
 
ภาพที ่4.5  หนา้จอการ Login เขา้สู่ระบบ 
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ผูใ้ชง้านท าการกรอกรหสัผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นและเม่ือกดปุ่มตกลงเพื่อเขา้สู่หนา้จอเม่ือท า
การ Login เขา้สู่ระบบแลว้ หนา้จอแสดงเมนูการเรียกดูขอ้มูลสถิติและเมนูเง่ือนไขการใชง้านให้  
ดงัภาพท่ี 4.6  
 

 

 
ภาพที ่4.6  หนา้จอหลกัหลงัจาก Login เรียบร้อยแลว้ 
 

เม่ือเขา้สู่หนา้จอหลกัจะประกอบดว้ยในส่วนของการเลือกขอ้มูลดงัภาพท่ี 4.7 ในส่วน
ของการแสดงขอ้มูลสถิติดงัภาพท่ี 4.8 และส่วนของหมายเหตุเป็นการบอกท่ีมาของขอ้มูลและเบอร์
ติดต่อ  
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ภาพที ่4.7  ส่วนของการเลือกเดือน ปี และหวัขอ้ของขอ้มูลสถิติ 
 

ในการเรียกดูขอ้มูลสถิตินั้น ตอ้งเร่ิมตน้ท่ีส่วนการเลือกขอ้มูลสถิติ ผูใ้ชร้ะบบตอ้งเลือก
เดือนปี โดยระบบแสดงเดือน ปี ปัจจุบนั และหัวขอ้ของขอ้มูลสถิติท่ีตอ้งการ  แล้วท าการกดปุ่ม  
“ตกลง” ดงัภาพท่ี 4.7 
 

 
 
ภาพที ่4.8  ส่วนของแสดงรายละเอียดหวัขอ้ของขอ้มูลสถิติ 
 

หัวขอ้ของขอ้มูลสถิติประกอบดว้ย ขอ้มูลสถานประกอบการ ขอ้มูลผูป้ระกนัตนและ
ขอ้มูลการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนในทุกกรณี 
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ภาพที ่4.9  ส่วนของการแสดงขอ้มูลสถิติหนา้หลกั 
 

เม่ือเลือกขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ระบบจะแสดงขอ้มูลทางสถิติใน 3 ส่วน คือ การแสดง
ขอ้มูลสถิติรูปแบบของแผนท่ี,การแสดงขอ้มูลแยกกลุ่มจงัหวดัและขอ้มูลท่ีมีล าดบัสูงสุด 5 ล าดบั 
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ภาพที ่4.10  ส่วนของการแสดงขอ้มูลสถิติรูปแบบแผนท่ีประเทศไทย 
 

ส่วนของการแสดงข้อมูลสถิติในรูปแบบของแผนท่ี เป็นการแสดงข้อมูลในแต่ละ
จงัหวดัโดยการใชสี้ในการแบ่งช่วงของขอ้มูล  เพื่อใหง่้ายต่อการดูขอ้มูลยิง่ข้ึน ดงัภาพท่ี 4.10 
 

 
 
ภาพที ่4.11  ส่วนของแสดงขอ้มูลสถิติแยกขอ้มูลตามกลุ่มจงัหวดั 
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ส่วนของก ารแสดงข อ้ม ูล สถ ิต ิแ ย กก ลุ ่ม จ งั หว ดั  ประกอบด้วย  ก ลุ่ มของ
กรุงเทพมหานคร กลุ่มปริมณฑล กลุ่มภาคกลาง กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กลุ่มภาคเหนือ และ
กลุ่มภาคใต ้ซ่ึงขอ้มูลสถิติจะเรียงตามล าดบัจ านวนขอ้มูลสูงสุด 5 ล าดบั  ดงัภาพท่ี 4.12  
 

 
 
ภาพที ่4.12  ส่วนของแสดงขอ้มูลสถิติเรียงตามจ านวนขอ้มูลสูงสุด 5ล าดบั 
 

 

 
ภาพที ่4.13  ส่วนของหมายเหตุ 
 

ส่วนของหมายเหตุ เป็นการแสดงแหล่งขอ้มูลท่ีมาของขอ้มูลสถิติและเบอร์โทรศพัท์
ติดต่อ ในส่วนท่ีงานท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัภาพท่ี 4.13 

 

 
 
ภาพที ่4.14  ส่วนของเมนูการใชง้านระบบผูใ้ชร้ะดบัทัว่ไป 
 

เป็นไอคอนเมนูการท างานของระบบ โดยระบบจะแสดงไอคอนเมนูการท างานตาม
ระดบัสิทธ์ิผูใ้ชร้ะบบ กรณีเป็นผูใ้ชร้ะบบระดบัทัว่ไป ระบบจะแสดงไอคอนเมนู  ดงัภาพท่ี 4.14 
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ภาพที ่4.15  ส่วนของเมนูการใชง้านระบบผูใ้ชร้ะดบัทัว่ไป 
 

เป็นไอคอนเมนูการท างานของระบบ โดยแสดงไอคอนเมนูการท างานตามระดบัสิทธ์ิ
ผูใ้ชร้ะบบ กรณีเป็นผูใ้ชร้ะบบระดบัผูดู้แลระบบ ระบบจะแสดงไอคอนเมนูดงัภาพ 
 

 
 
ภาพที ่4.16  ส่วนของเมนูการใชง้านระบบผูใ้ชผู้ดู้แลระบบ 
 

เป็นไอคอนเมนูการท างานของระบบ โดยแสดงไอคอนเมนูการท างานตามระดบัสิทธ์ิ
ผูใ้ชร้ะบบ กรณีเป็นผูใ้ชร้ะบบระดบัผูดู้แลระบบ ระบบจะแสดงไอคอนเมนู ดงัภาพ 4.16 
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ภาพที ่4.17  ส่วนของแสดงขอ้มูลสถิติในรูปแบบตาราง 
 

หากตอ้งการใชง้านขอ้มูลสถิติในรูปแบบของตาราง ท าการเลือกไอคอนเมนูการท างาน
ในรูปแบบท่ีแสดงขอ้มูลสถิติแบบตาราง ดงัภาพ 4.17 
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ภาพที ่4.18  ส่วนของแสดงขอ้มูลสถิติในรูปแบบกราฟ 
 

หากตอ้งการใช้งานขอ้มูลสถิติในรูปแบบของกราฟ ท าการเลือกไอคอนเมนูการท างานใน
รูปแบบท่ีแสดงขอ้มูลสถิติแบบกราฟ ระบบจะแสดงกราฟเส้นแสดงแนวโนม้ของขอ้มูลสถิติตามเดือน ปี 
และหวัขอ้ท่ีเลือก และระบบจะแสดงส่วนของสัดส่วนการขอรับประโยชน์ทดแทน ดงัภาพท่ี 4.18 

 

 
 
ภาพที ่4.19  ส่วนของการน าเขา้ขอ้มูล 
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ในส่วนของการน าเขา้ไฟล์ขอ้มูลนั้น ผูท่ี้สามารถท าการน าเขา้ไฟล์ จะเป็นสิทธ์ิระดบั
เจา้หนา้ท่ีกองวิจยัและผูดู้แลระบบสามารถท าการอพัโหลดไฟล์ขอ้มูลสถิติโดยกดปุ่ม "เลือกไฟล์" 
ซ่ึงตอ้งระบุชนิดของขอ้มูลแลว้กดปุ่ม “น าเขา้ขอ้มูล” ดงัภาพท่ี 4.19 
 

 
 
ภาพที ่4.20  ส่วนของการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
 

ในส่วนของการจัดการสิทธ์ิผูใ้ช้ระบบ ผูท่ี้สามารถจดัการสิทธ์ิ คือ ผูดู้แลระบบ          
โดยท่ีระบบสามารถ เพิ่มขอ้มูลผูใ้ช้ระบบ การแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ และการลบขอ้มูลผูใ้ช้ระบบ 
ดงัภาพท่ี  4.20 

DPU



36 

 
 
ภาพที ่4.21  การเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
 

ในการเพิ่มสิทธ์ิผูใ้ช้ระบบนั้น ระบบแสดงหน้าจอให้กรอกขอ้มูล ประกอบดว้ย เลข
บตัรประชาชน (E-mail) เลือกระดบัผูใ้ชง้าน ช่ือ-นามสกุลภาษาองักฤษเม่ือกรอกขอ้มูลเรียบร้อย
แลว้ กดปุ่ม “บนัทึก” ระบบจะสร้างช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น ดงัภาพท่ี 4.21 
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ภาพที ่4.22  การแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 
 

การแก้ไขผูใ้ช้ระบบนั้น ระบบจะให้กรอกเลขบตัรประชาชนท่ีตอ้งการแกไ้ข  หากเลข
บตัรประชาชนตรงกบัฐานขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ เลขบตัรประชาชน (E-mail) เลือก
ระดบัผูใ้ชง้าน ช่ือ-นามสกุลภาษาองักฤษ แลว้กดปุ่มบนัทึกดงัภาพท่ี 4.18 
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ภาพที ่4.23  การลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
 

การลบผูใ้ช้ระบบนั้น ระบบจะให้กรอกเลขบตัรประชาชนท่ีตอ้งการลบออกจากระบบ 
หากเลขบตัรประชาชนตรงกบัฐานขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบแลว้กดปุ่ม “ยืนยนั” ระบบ
จะท าการลบขอ้มูลผูใ้ช ้ดงัภาพท่ี 4.23 

 

 
 
ภาพที ่4.24  การลืมรหสัผา่น 
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การลืมรหสัผา่นนั้น ระบบจะให้กรอก E-mail เพื่อท่ีระบบจะท าการตรวจสอบวา่ตรง 
กบัฐานขอ้มูลหรือไม่ หาก E-mail ตรงกบัฐานขอ้มูล ระบบจะแสดงขอ้มูลผูใ้ช้ระบบ แลว้กดปุ่ม  
“ส่งรหสัผา่น” ระบบจะส่งรหสัผา่นไปยงั E-mail ท่ีผูใ้ชง้านกรอกไว ้ ดงัภาพท่ี 4.24 

 
4.2  ผลและการวเิคราะห์การประเมินความพงึพอใจ 

เพื่อให้ไดร้ะบบงานท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพและตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชม้ากท่ีสุด ผูพ้ฒันาได้ท าการประเมินผลการใชง้านระบบจากผูใ้ชง้าน โดยใชแ้บบสอบถามท า
การประเมินหาระดบัความเหมาะสม/ความพึงพอใจของระบบท่ีไดพ้ฒันาข้ึน แบบสอบถามท่ีใชใ้น
การประเมินแบ่งเน้ือหาออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย  

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนท่ี 2  ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบ  
ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ  
ตวัอยา่งของแบบสอบถามไดก้ล่าวไวใ้นภาคผนวก ข. 
มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 30 ราย ซ่ึงเป็นตวัแทนผูใ้ช้ระดบัผูดู้แลระบบ 5 ราย 

ตัวแทนผู้ใช้ระดับเจ้าหน้าท่ีกองวิจัย 5 ราย และตัวแทนผู้ใช้ระดับผูใ้ช้ทั่วไปของส านักงาน
ประกนัสังคม 20 ราย โดยผลการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 มีดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
 

ตารางที ่4.3 แสดงขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

รายการประเมิน 
ของผู้ดูแลระบบ 
คดิเป็นร้อยละ 

ของผู้ใช้กองวจิยั 
คดิเป็นร้อยละ 

ของผู้ใช้ทัว่ไป 
คดิเป็นร้อยละ 

1. เพศ แบ่งออกเป็น    
    เพศชาย 20 20 55 
    เพศหญิง 80 80 45 
2. อายุ แบ่งออกเป็น    
    อายรุะหวา่ง 25 – 30 ปี  20 40 10 
    อายรุะหวา่ง 31 – 35 ปี 20 40 30 
    อายรุะหวา่ง 36 – 40 ปี 60 20 35 
    อายรุะหวา่ง 41 – 45 ปี  - - 15 
     อายมุากกวา่ 45 ปีข้ึนไป - - 10 
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ตารางที ่4.3  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ของผู้ดูแล
ระบบ 

คดิเป็นร้อยละ 

ของผู้ใช้กอง
วจิยั 

คดิเป็นร้อยละ 

ของผู้ใช้ทัว่ไป 
คดิเป็นร้อยละ 

3. ระดบัการศึกษา แบ่งออกเป็น    
    ระดบัการศึกษาปริญญาโท - - 20 
     ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 100 100 80 
4. มปีระสบการณ์ในการเป็นผู้ใช้ระบบ ดูข้อมูลสถิต ิ 
    แบ่งออกเป็น 

   

   มีประสบการณ์ในการเป็นผูใ้ชร้ะบบดูขอ้มูลสถิติ 100 80 40 
  ไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผูใ้ชร้ะบบดูขอ้มูลสถิติ - 20 60 
5.มปีระสบการณ์ในการเป็นผู้พฒันาระบบหรือผู้ดูแล       
   ระบบ แบ่งออกเป็น 

   

   มีประสบการณ์ในการเป็นผูพ้ฒันาระบบหรือผูดู้แลระบบ 20 20 10 
  ไม่มีประสบการณ์ในการเป็นผู ้พฒันาระบบหรือผู ้ดูแล
ระบบ 

80 80 90 

 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม โดยแบ่งกลุ่มผู ้ตอบ

แบบสอบถามตามระดบัผูใ้ชง้าน แบ่งออกเป็น  3 ระดบั คือ ระดบัผูดู้แลระบบ ระดบัเจา้หนา้ท่ีและ
ระดบัผูใ้ช้ทัว่ไป ซ่ึงระดบัผูดู้แลระบบและระดบัเจา้หน้าท่ีจะเป็นเจา้หน้าท่ีอยูก่องวิจยัเช่นเดียวกนั 
แต่มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานท่ีแตกต่างกนัเป็นกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญงานดา้นสถิติมี ผูต้อบแบบสอบถาม      
2 กลุ่มน้ี เป็นเพศหญิงคิดร้อยละ 80 มีระดบัอายุตั้งแต่ 25-40 ปี มีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี    
มีประสบการณ์การดูระบบขอ้มูลสถิติอ่ืนๆ ระดบัระดบัเจา้หนา้ท่ีคิดเป็นร้อยละ80 มาก่อน และเป็น
กลุ่มท่ีเคยเป็นผูพ้ฒันาและผูดู้แลระบบคิดเป็นร้อยละ 20 ส่วนผูใ้ช้ระดับผูใ้ช้ทัว่ไปเป็นเพศชาย      
คิดเป็นร้อยละ 55 มีช่วงอายุตั้งแต่ 25- มากกวา่ 45 ปี ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อย
ละ 20 และระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80 มีประสบการณ์เป็นผูใ้ชร้ะบบดูขอ้มูลสถิติคิดเป็น
ร้อยละ 40 และมีประสบการณ์ในการเป็นผูพ้ฒันาระบบหรือผูดู้แลระบบ คิดเป็นร้อยละ 10  ซ่ึง
ผูต้อบแบบสอบถามได้ท าการประเมินผลส่วนของเน้ือหาการเรียกดูข้อมูลสถิติ ส่วนของการ
ออกแบบและการจดัรูปแบบส่วนของขอ้มูลข่าวสารของระบบ การน าเขา้ขอ้มูล และการจดัการ
ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ ซ่ึงจะประเมินเฉพาะกลุ่มผูดู้แลระบบเท่านั้น 
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของระบบ ประเมินโดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

 
ตารางที ่4.4  แสดงขอ้มูลความตอ้งการดูขอ้มูลสถิติของส านกังานประกนัสังคม 
 

รายการประเมิน 
ของผู้ดูแล
ระบบ 

คดิเป็นร้อยละ 

ของผู้ใช้กอง
วจิยั 

คดิเป็นร้อยละ 

ของผู้ใช้ทัว่ไป 
คดิเป็นร้อยละ 

1. ข้อมูลสถิตขิองส านักงานประกนัสังคมทีน่่าสนใจ 
    แบ่งออกเป็น 

   

    สนใจขอ้มูลจ านวนสถานประกอบการ - - 25 
    สนใจขอ้มูลจ านวนผูป้ระกนัตน 40 - 25 
   สนใจขอ้มูลจ านวนเงินสมทบ 20 - 10 
   สนใจขอ้มูลการจ่ายประโยชน์ทดแทน 40 100 40 
2. วตัถุประสงค์ของการดูข้อมูลสถิตสิ านักงานประกนัสังคม 
     แบ่งออกเป็น 

   

   มีวตัถุประสงคดู์ภาพรวมระดบัประเทศ 40 - 35 
   มีวตัถุประสงคดู์ขอ้มูลสถิติของจงัหวดัท่ีตอ้งการ 60 40 30 
   มีวตัถุประสงคดู์แนวโนม้ขอ้มูลสถิติตลอดช่วงเวลา 
   การเก็บขอ้มูล  

- 60 30 

   มีวตัถุประสงคดู์ขอ้มูลสถิติอ่ืนๆ - - 5 

 
จากตาราง 4.4 แสดงถึงความตอ้งการดูขอ้มูลสถิติ และวตัถุประสงค์การดูขอ้มูลสถิติ

ส านักงานประกันสังคม ซ่ึงระดับผูดู้แลระบบมีความสนใจข้อมูลผูป้ระกันตนและข้อมูลจ่าย
ประโยชน์ทดแทนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40  และมีวตัถุประสงค์การดูขอ้มูลสถิติของจงัหวดัท่ี
ตอ้งการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 60 ส่วนระดบัเจ้าหน้าท่ีมีความสนใจขอ้มูลการจ่ายประโยชน์
ทดแทนมากท่ีสุด และมีวตัถุประสงค์ของการดูแนวโน้มขอ้มูลสถิติตลอดช่วงเวลาเก็บขอ้มูล คิด
เป็นร้อยละ 60  ส่วนระดบัผูใ้ชท้ ัว่ไปมีความสนใจขอ้มูลในทุกดา้น แต่มีความสนใจขอ้มูลการจ่าย
ประโยชน์ทดแทนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 40  และวตัถุประสงค์ของการดูขอ้มูลสถิติท่ีมากท่ีสุด 
คือ ดูภาพรวามระดบัประเทศ คิดเป็นร้อยละ 35 
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ส่วนความง่ายต่อการใชง้านระบบ (Usability)  
มีลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อนัดบั ดงัต่อไปน้ี 
5  หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมาก 
3  หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 
เกณฑ์การประเมินจะพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียของความเหมาะสม/ความพึงพอใจ ซ่ึง

การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวดัค่าของขอ้มูลโดยใช้
ค่าเฉล่ียเลขคณิตหรือค่าเฉล่ีย (Mean)  

 
ตารางที ่4.5  แสดงเกณฑก์ารก าหนดระดบัความเหมาะสม/ความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
 
ค่าเฉลีย่ของระดับความเหมาะสม/ความพงึพอใจ ระดับความเหมาะสม/ความพงึพอใจ 

4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 – 4.49 ดี 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 พอใช ้
1.00 – 1.49 ควรปรับปรุง 

 
จากตาราง 4.5 เป็นการแบ่งค่าเฉล่ียระดบัความเหมาะสมความพึงพอใจความง่ายต่อการใช้

งานระบบ 
 

ตารางที ่4.6  ผลความเหมาะสม/ความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบภาพรวม 
 

รายการประเมนิ 
  

ระดบัความเหมาะสม 
/ความพงึพอใจ 

ความพอในดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบโดยรวมระดบัผูดู้แลระบบ 4.12 ดี 

ความพอในดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบโดยรวม ระดบัเจา้หนา้ท่ีกองวจิยั 4.16 ดี 
ความพอในดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบโดยรวมระดบัผูใ้ชท้ัว่ไป 3.81 ดี 
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จากตารางท่ี 4.6 ผลความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใช้งานระบบภาพรวม โดยทุก
ระดบัผูใ้ชง้านอยูใ่นเกณฑร์ะดบัดี แต่มีแนวโนม้ค่าเฉล่ียของผูใ้ชท้ ัว่ไป มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ในผูใ้ชอ่ื้นๆ 
ซ่ึงหมายความวา่ การใช้งานระบบของผูใ้ชท้ ัว่มีประสบการณ์การเป็นผูใ้ช้ระบบดูสถิตินอ้ยท าให้
การงานระบบยากกวา่ผูใ้ชท่ี้มีประสบการณ์  
 
ตารางที่ 4.7  ผลความเหมาะสม/ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานในส่วนของเน้ือหาการ
เรียกดูขอ้มูลสถิติผูใ้ชทุ้กระดบั 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่ 
ของผู้ดูแล
ระบบ 

ค่าเฉลีย่ 
ของผู้ใช้กองวจิยั 

ค่าเฉลีย่ 
ของผู้ใช้ทัว่ไป 

หวัขอ้และการจดักลุ่มขอ้มูลสถิติต่างๆมีความเหมาะสม 4.00 (ดี) 3.80 (ดี) 3.75 (ดี) 
การเรียกดูขอ้มูลสถิติสามารถบรรลุวตัถุประสงคผ์ูใ้ชง้าน 4.00 (ดี) 4.00 (ดี) 3.80 (ดี) 
ระบบมีขอ้มูลสถิติน าเสนอเพียงพอต่อความตอ้งการ 4.00 (ดี) 3.80 (ดี) 3.80 (ดี) 
การเขา้ถึงขอ้มูลสถิติท่ีประสิทธิผล       
(สามารถพบขอ้มูลทุกคร้ังท่ีใชง้าน) 

4.00 (ดี) 4.20 (ดี) 3.95 (ดี) 

การแสดงขอ้มูลสถิติมีประสิทธิภาพ 
(ผลการแสดงขอ้มูลรวดเร็ว) 

4.20 (ดี) 4.00 (ดี) 3.80 (ดี) 

การเรียกดูขอ้มูลสถิติมีขั้นตอนนอ้ย 4.40 (ดี) 4.60 (ดีมาก) 3.95 (ดี) 
ระบบมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการดูขอ้มูลสถิติ 4.20 (ดี) 4.20 (ดี) 3.95 (ดี) 
ระบบช่วยใหป้ระสิทธิภาพการท างานของคุณดีข้ึน 4.40 (ดี) 4.60 (ดีมาก) 3.80 (ดี) 
ระบบช่วยใหคุ้ณท างานไดง่้ายมากข้ึน 4.00 (ดี) 4.40 (ดี) 3.90 (ดี) 
ระบบมีการตอบสนองต่อผูใ้ชไ้ดถู้กตอ้งและสม ่าเสมอ 4.00 (ดี) 4.40 (ดี) 3.90 (ดี) 
การแสดงขอ้มูลสถิติมีความครบถว้น                                          4.00 (ดี) 4.20 (ดี) - 

 
จากตาราง 4.7 การประเมินส่วนของเน้ือหาการเรียกดูขอ้มูลสถิตินั้น พบวา่ค่าเฉล่ียของ

ผูใ้ช้ระบบจะอยู่ในเกณฑ์ระดบัดี มีส่วนท่ีผูใ้ช้ระดบัเจา้หน้าท่ีได้ค่าเฉล่ียในเร่ืองของการเรียกดู
ขอ้มูลสถิติมีขั้นตอนน้อย และเร่ืองของระดบัในส่วนประสิทธิภาพการท างานอยู่ในเกณฑ์ระดบัดี
มาก และเม่ือน าผูใ้ช้ระบบทั้ง 3 ระดบั มาเปรียบเทียบกนัแลว้ ค่าเฉล่ียผูใ้ชท้ ัว่ไปมีค่าเฉล่ียท่ีต ่ากว่า
ผูใ้ชร้ะดบัอ่ืนๆ แสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นขอ้มูลท่ีมีประสบการณ์เป็นผูพ้ฒันาหรือผูดู้แลระบบ 
และประสบการณ์ในการเป็นผูใ้ชร้ะบบดูสถิติอ่ืนๆ มีผลต่อการใชง้านระบบสารสนเทศเชิงสถิติได้
ง่ายกวา่ผูท่ี้ไม่เคยมีประสบการณ์ ในส่วนของผูใ้ชท้ ัว่ไปไม่สามารถประเมินการแสดงขอ้มูลสถิติมี
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ความครบถ้วนไม่สามารถประเมินได้ ต้องเป็นผูใ้ช้ระดับผูดู้แลระบบและผูใ้ช้ระดบัเจ้าหน้าท่ี
ประเมินไดเ้ท่านั้น 
 
ตารางที่ 4.8  ผลความเหมาะสม/ความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใชง้านในส่วนของการออกแบบ
และการจดัรูปแบบของผูใ้ชทุ้กระดบั 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่ 
ของผู้ดูแล
ระบบ 

ค่าเฉลีย่ 
ของผู้ใช้กอง

วจิยั 

ค่าเฉลีย่ 
ของผู้ใช้
ทัว่ไป 

 การจดัรูปแบบของระบบง่ายต่อการอ่านและการใชง้าน 4.20 (ดี) 4.00 (ดี) 3.80 (ดี) 
 ภาพเมนูส่ือความหมายชดัเจน 4.40 (ดี) 3.80 (ดี) 3.60 (ดี) 
 สีพ้ืนหลงั และสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 4.40 (ดี) 4.20 (ดี) 3.90 (ดี) 
ขนาดของตวัอกัษรและรูปแบบตวัอกัษร อ่านไดง่้ายและสวยงาม 4.20 (ดี) 4.20 (ดี) 3.75 (ดี) 
ภาพกบัเน้ือหามีความสอดคลอ้งกนัและสามารถส่ือความหมายได ้ 4.40 (ดี) 3.60 (ดี) 3.80 (ดี) 
ต าแหน่งการแสดงขอ้มูลสถิติ 4.60 (ดี) 4.20 (ดี) 3.95 (ดี) 
ความสอดคลอ้งของการจดัรูปแบบตวัอกัษร 4.40 (ดี) 3.80 (ดี) 3.85 (ดี) 
ผูใ้ช้ท่ีไม่ใช่เป็นผูเ้ชียวชาญในงานด้านงานสถิติสามารถดูขอ้มูล 
และสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

4.00 (ดี) 3.60 (ดี) 3.70 (ดี) 

รูปแบบการแสดงข้อมูลสถิติมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช ้ 
(การใชแ้ผนท่ี การใชต้าราง การใชก้ราฟ) 

4.00 (ดี) 4.40 (ดี) 3.80 (ดี) 

การใชค้  าเพ่ือส่ือความหมายเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งระบบ 3.80 (ดี) 4.00 (ดี) 3.85 (ดี) 
ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้การใชง้านและจ าขั้นตอนดว้ยตนเองไดง่้าย 4.40 (ดี) 4.20 (ดี) 3.75 (ดี) 

 
จากตารางท่ี 4.8 การประเมินส่วนของการออกแบบและการจดัรูปแบบ พบว่าค่าเฉล่ีย

ของผูใ้ช้ระบบจะอยู่ในเกณฑ์ระดบัดี มีในเร่ืองของต าแหน่งการแสดงขอ้มูลสถิติผูใ้ช้ระบบดูแล
ระบบให้ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีดีมาก แต่เร่ืองของภาพเมนูส่ือความหมายชดัเจนและเร่ืองของผูใ้ช้ท่ี
ไม่ใช่เป็นผูเ้ชียวชาญในงานดา้นงานสถิติสามารถดูขอ้มูลและสามารถเขา้ใจไดง่้ายนั้นอยูใ่นระดบั 
3.60 ซ่ึงค่าเฉล่ียต ่ากว่าในทุกขอ้ในส่วนออกแบบและการจดัรูปแบบ แสดงให้เห็นว่าเป็นส่วนท่ี
ระบบตอ้งพฒันาต่อไปเพื่อใหค้วามเขา้ใจของผูใ้ชร้ะบบไดดี้ข้ึน 
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ตารางที่ 4.9  ผลความเหมาะสม/ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานในส่วนของการขอ้มูล
ข่าวสารของระบบของผูใ้ชทุ้กระดบั 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่ 
ของผู้ดูแล
ระบบ 

ค่าเฉลีย่ 
ของผู้ใช้กอง

วจิยั 

ค่าเฉลีย่ 
ของผู้ใช้
ทัว่ไป 

 ระบบแสดงขอ้ความแจง้ความผิดพลาดเขา้ใจง่าย 4.00 (ดี) 4.00 (ดี) 3.80 (ดี) 
 ระบบแสดงขอ้ความแจง้ใหเ้ลือกขอ้มูลไดช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 
      ( การเลือก เดือน และ ปี ของขอ้มูล ฯลฯ) 

4.00 (ดี) 4.40 (ดี) 3.80 (ดี) 

เม่ือพบความผิดพลาดผูใ้ชส้ามารถท างานต่อได ้ 3.60 (ดี) 4.00 (ดี) 3.90 (ดี) 
ระบบแจง้สถานะ การท างานเม่ือมีการบนัทึกขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล 
หรือน าเขา้ขอ้มูล 

4.00 (ดี) - - 

 
จากตารางท่ี 4.9 ส่วนของขอ้มูลข่าวสารของระบบพบว่าค่าเฉล่ียของผูใ้ช้ระบบอยู่ใน

เกณฑ์ระดบัดีแต่เร่ืองขอ้เม่ือพบความผิดพลาดผูใ้ชส้ามารถท างานต่อได ้ผูใ้ช้ระดบัผูดู้แลระบบให้
ค่าเฉล่ียท่ี 3.60 ซ่ึงหมายความว่า ผูท่ี้เช่ียวชาญดา้นขอ้มูลและเป็นผูมี้ประสบการณ์การพฒันาและ
ดูแลระบบพบส่ิงท่ีระบบยงัตอ้งปรับใหดี้ข้ึนกวา่เดิม  
 
ตารางที่ 4.10  ผลความเหมาะสม/ความพึงพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานในส่วนของการน าเขา้
ขอ้มูลของผูใ้ชทุ้กระดบัผูดู้แลระบบและเจา้หนา้ท่ีกองวจิยั 
 

รายการประเมิน 
ค่าเฉลีย่ 

ของผู้ดูแลระบบ 
ค่าเฉลีย่ 

ของผู้ใช้กองวจิยั 

สามารถน าเขา้ขอ้มูลไดถู้กตอ้งครบถว้น 4.00 (ดี) 4.60 (ดีมาก) 
การน าเขา้ขอ้มูลมีประสิทธิภาพ   
(ระยะเวลาการน าเขา้ขอ้มูลรวดเร็ว) 4.20 (ดี) 4.40 (ดี) 
ระบบช่วยลดขั้นตอนในการท างาน 4.00 (ดี) 4.60 (ดีมาก) 
ระบบสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 4.00 (ดี) 4.40 (ดี) 

 
จากตารางท่ี 4.10 ส่วนของการน าเขา้ขอ้มูล พบว่าค่าเฉล่ียของผูใ้ช้ระบบอยู่ในเกณฑ์

ระดบัดี ส่วนระดบัเจา้หน้าท่ีไดค้่าเฉล่ียในเร่ืองของการน าเขา้ขอ้มูลได้ถูกตอ้งครบถว้นและเร่ือง
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ของการลดขั้นตอนการท างาน อยูใ่นเกณฑ์ระดบัดีมาก  แสดงให้เห็นวา่การใชง้านการน าเขา้ขอ้มูล
ง่ายและสะดวกต่อเจา้หนา้ท่ี 
 
ตารางที่ 4.11  ผลความเหมาะสม/ความพึงพอใจดา้นความง่ายต่อการใช้งานในส่วนของการจดัการ
ขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบระดบัผูดู้แลระบบ 
 

รายการประเมิน 
  

ระดบัความเหมาะสม /
ความพงึพอใจ 

ระบบสามารถแบ่งระดบัสิทธ์ิผูเ้ขา้ใชร้ะบบ ไดอ้ยา่งเหมาะสมการท างาน 4.20 ดี 
เมนูการจดัการผูใ้ชร้ะบบสามารถท างานมีประสิทธิภาพ 
 (ระบบใชเ้วลาในการบนัทึก แกไ้ข ลบขอ้มูล ไดร้วดเร็ว และถูกตอ้ง) 4.00 

ดี 

มีความพงึพอใจต่อฟังกช์นัการใชง้านในระบบ 4.20 ดี 

 
จากตาราง 4.11 ส่วนของการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้ระบบเป็นส่วนของผูดู้แลระบบใช้งาน 

พบว่าค่าเฉล่ียของผูใ้ช้ระบบอยู่ในเกณฑ์ระดบัดี แสดงให้เห็นว่าการใช้งานการจดัการขอ้มูลผูใ้ช้
ระบบเป็นท่ีพอใจของผูดู้แลระบบ 
 

DPU



 
 

บทที ่5 
สรุปอภปิรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปผลการด าเนินงาน 

การจดัท าสารนิพนธ์คร้ังน้ีไดท้  าการพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาระบบ
ผูป้ระกนัตน ส านกังานประกนัสังคมโดยระบบท่ีพฒันามีการทดลองใชง้านในหน่วยงานส านกังาน
ประกนัสังคม เพื่อใหเ้หมาะสมแก่การใชง้าน ผูพ้ฒันาไดท้  าการออกแบบให้ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้และ
ใชง้านระบบง่ายท่ีสุดตามความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยสรุปผลการด าเนินงานดงัน้ี 

5.1.1  สามารถอ านวยความสะดวกให้ผูบ้ริหารเรียกดูขอ้มูลสถิติดา้นสิทธิประโยชน์ ขอ้มูล
เงินสมทบ ขอ้มูลจ านวนผูป้ระกนัตน โดยผ่าน (Web Browser) พร้อมทั้งสามารถเลือกรูปแบบ
การแสดงผลลพัธ์ของขอ้มูลสถิติได้ 3 รูปแบบ คือ รูปแบบแผนที่, รูปแบบตารางและรูปของ
กราฟไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

5.1.2  ส านกังานประกนัสังคมไดรั้บประโยชน์จาก (Web Application) น้ีโดยลดค่าใช้จ่ายใน
การสั่งซ้ือกระดาษลงได ้ 

5.1.3  สามารถเป็นตน้แบบส าหรับการพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติเพื่องานบริหาร ส าหรับ
องคก์รท่ีมีลกัษณะงานใกลเ้คียงกนั 
 
5.2  ปัญหาทีพ่บในการด าเนินงาน 

ผลการพฒันาระบบพบปัญหา อนัประกอบดว้ยขอ้จ ากดัของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีบาง
เคร่ืองไม่ไดติ้ดตั้งโปรแกรม (Flash player) เพื่อรองรับการแสดงผลของแผนท่ี อีกทั้งเวอร์ชนัของ 
(Web Browser) บางชนิด เช่น Mozilla Firefox เป็นตน้ ท่ีไม่สามารถแสดงขอ้มูลแผนท่ีเป็น Flash 
ได้และขอ้จ ากัดของขอ้มูลแผนท่ีประเทศไทยท่ีน ามาใช้นั้นน ามาจาก (Fusion Charts) ซ่ึงเป็น
เคร่ืองมือช่วยสร้างแผนท่ีเพื่อแสดงผลบนเวบ็เพจ มีลกัษณะเป็น Flash และเป็นโปรแกรมลกัษณะ 
(open source) การออกแบบและพฒันาระบบงานจึงตอ้งค านึง และก าหนดขอบเขตการท างานของ
ระบบใหส้ามารถรองรับการขอ้จ ากดั ดงัต่อไปน้ีได ้
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5.2.1  ขอ้จ ากดัในดา้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีไม่ไดติ้ดตั้งโปรแกรม Flash player 
เน่ืองจากการเขา้ใช้ระบบสารสนเทศเชิงสถิติเพื่องานบริหารนั้น มีความจ าเป็นตอ้ง

อาศยัการท างานของโปรแกรม Flash player ในการแสดงขอ้มูลสถิติในรูปแบบของแผนท่ีและ
กราฟ ซ่ึงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของส านกังานประกนัสังคมมีบางเคร่ืองไม่มีการติดตั้งโปรแกรม Flash 
player ส่งผลให้ผูใ้ชร้ะบบเขา้ใชง้านไดเ้ฉาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีการติดตั้ง Flash Player แลว้
เท่านั้น ผูพ้ฒันาไดส้ร้างลิงคใ์นการดาวน์โหลด Flash Player ส าหรับเร่ืองท่ีไม่ติดตั้งโปรแกรมเพื่อ
อ านวยความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรมดงักล่าว 

5.2.2  ขอ้จ ากดัในดา้น (Web Browser) เน่ืองจากเวอร์ชนัของ (Web Browser) บางชนิดนั้นมี
ผลกระทบต่อการแสดงขอ้มูลท่ีเป็น Flash เช่น Mozilla Firefox แต่เน่ืองจากส านกังานประกนัสังคม
ใช้ (Web Browser) เป็น Chrome เป็นหลกั และมีกลุ่มงานท่ีรับผิดชอบการอพัเดทเวอร์ชันของ 
(Web Browser) เป็นประจ า จึงไม่มีปัญหาในการเรียกดูขอ้มูลสถิติท่ีเป็น Flash  

 
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1  สามารถน าแนวทางของระบบท่ีได้พฒันาข้ึนน้ีไปต่อยอดในระบบการท างานท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยๆ กนัได ้ เช่น ระบบท่ีเรียกดูขอ้มูลสถิติผ่าน (Web Browser) โดยมีการแสดงผลใน
รูปแบบของแผนท่ี และกราฟ เป็นตน้ 

5.3.2  ส่วนของระบบควรเพิ่มเง่ือนไขการเปรียบเทียบข้อมูลรวมทั้ งปรับรูปภาพให้ส่ือ
ความหมายให้ชดัเจนยิ่งข้ึน ส่วนส่งออกของรายงานในรูปแบบต่างๆ เช่นไฟล์ PDF เป็นตน้และ
จดัหาบุคลากรผูมี้ความเช่ียวชาญในด้านการเขียน (script Flash) โดยตรง เพื่อสามารถพฒันา 
ฟังกช์นัเฉพาะส่วนท่ีเป็นแผนท่ีประเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 
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ภาคผนวก ก 
การออกแบบตารางฐานข้อมูล 
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ตาราง 1  แสดงรายช่ือของตารางและความหมายของตาราง 
 

ล าดบั ช่ือตาราง ความหมาย 
1 user ตารางการก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชร้ะบบ 
2 stat_mapping ตารางแสดงการเช่ือมโยงขอ้มูลของระบบ 
3 stat_data_type ตารางแสดงประเภทขอ้มูลสถิติ 
4 benefit ตารางขอ้มูลการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน 
5 con7case ตารางขอ้มูลจ านวนเงินสมทบ 
6 provincemis ตารางขอ้มูลจ านวนผูป้ระกนัตนและสถานประกอบการ 
7 sso_province ตารางขอ้มูลหน่วยงานประกนัสงัคม 
8 province_mapping ตารางแสดงการเช่ือมโยงจงัหวดัและภาคในประเทศ 
9 region ตารางขอ้มูลภาคในประเทศ 

 
ตาราง 2  แสดงรายละเอียดฟิลดข์อ้มูลตารางก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชร้ะบบ 
ตาราง User 
 

ช่ือฟิลด์ ชนิด/ขนาด ค าอธิบาย คย์ี 

id int(11) ล าดบัเลขผูมี้สิทธ์ิเขา้ใชร้ะบบ PK 
username varchar(10) รหสัช่ือผูใ้ช ้  
password varchar(20) รหสัผา่น  
position varchar(50) ระดบัผูใ้ช ้  
id_card int(13) เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  
email varchar(100) อีเมล ์  
name varchar(100) ช่ือผูใ้ช ้  
surname varchar(100) นามสกลุผูใ้ช ้  
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ตาราง 3  แสดงรายละเอียดฟิลดข์อ้มูลตารางเช่ือมโยงขอ้มูลของระบบ 
ตาราง stat_mapping 
 

ช่ือฟิลด์ ชนิด/ขนาด ค าอธิบาย คย์ี 

stat_id int(11) ล าดบัเลขการเช่ือมโยงขอ้มูล PK 
stat_engname varchar(100) ช่ือหวัขอ้ของขอ้มูลสถิติภาษาองักฤษ  
stat_discrip varchar(100) ช่ือหวัขอ้ของขอ้มูลสถิติ  
stat_type_id varchar(5) ล าดบัเลขรหสัประเภทขอ้มูลสถิติ  
rang01min double ค่าเร่ิมตน้ของช่วงขอ้มูลท่ี1  
rang01max double ค่าส้ินสุดของช่วงขอ้มูลท่ี1  
rang02min double ค่าเร่ิมตน้ของช่วงขอ้มูลท่ี2  
rang02max double ค่าส้ินสุดของช่วงขอ้มูลท่ี2  
rang03min double ค่าเร่ิมตน้ของช่วงขอ้มูลท่ี3  
rang03max double ค่าส้ินสุดของช่วงขอ้มูลท่ี3  
rang04min double ค่าเร่ิมตน้ของช่วงขอ้มูลท่ี4  
rang04max double ค่าส้ินสุดของช่วงขอ้มูลท่ี4  
rang05min double ค่าเร่ิมตน้ของช่วงขอ้มูลท่ี5  
rang05max double ค่าส้ินสุดของช่วงขอ้มูลท่ี5  
rang06max double ค่าเร่ิมตน้ของช่วงขอ้มูลท่ี6  
rang06min double ค่าส้ินสุดของช่วงขอ้มูลท่ี6  
rang07min double ค่าเร่ิมตน้ของช่วงขอ้มูลท่ี7  
rang07max double ค่าส้ินสุดของช่วงขอ้มูลท่ี7  
rang08min double ค่าเร่ิมตน้ของช่วงขอ้มูลท่ี8  
rang08max double ค่าส้ินสุดของช่วงขอ้มูลท่ี8  

 
ตาราง 4  แสดงประเภทขอ้มูลสถิติ 
ตาราง stat_data_type 
 

ช่ือฟิลด์ ชนิด/ขนาด ค าอธิบาย คย์ี 

st_type_id varchar(5) ล าดบัเลขรหสัประเภทขอ้มูลสถิติ PK 
st_engname varchar(100) ช่ือขอ้มูลสถิติ  
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ตาราง 5  แสดงรายละเอียดฟิลดข์อ้มูลตารางการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน 
ตาราง Benefit 
 

ช่ือฟิลด์ ชนิด/ขนาด ค าอธิบาย คย์ี 

bf_id int(11) ล าดบัเลขขอ้มูลการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน PK 
bf_year varchar(5) ปีของขอ้มูลการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน  
bf_month varchar(2) เดือนของขอ้มูลการเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทน  
bf_type_id varchar(5) ล าดบัเลขรหสัประเภทขอ้มูลสถิติ  
bf_scode varchar(4) รหสัจงัหวดัและสาขาหน่วยงานประกนัสงัคม  
bf_no_sick double จ านวนผูเ้บิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย  
bf_amt_sick double จ านวนเงินเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีเจ็บป่วย  
bf_no_mart double จ านวนผูเ้บิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร  
bf_amt_mart double จ านวนเงินเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร  
bf_no_inv double จ านวนผูเ้บิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  
bf_amt_inv double จ านวนเงินเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ  
bf_no_death double จ านวนผูเ้บิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตาย  
bf_amt_death double จ านวนเงินเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีตาย  
bf_no_child double จ านวนผูเ้บิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร  
bf_amt_child double จ านวนเงินเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร  
bf_no_old double จ านวนผูเ้บิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  
bf_amt_old double จ านวนเงินเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  
bf_no_unemp double จ านวนผูเ้บิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน  
bf_amt_unemp double จ านวนเงินเบิกสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีวา่งงาน  
bf_timestamp timestamp วนัท่ีและเวลาของการน าเขา้ขอ้มูล  
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ตาราง 6  แสดงรายละเอียดฟิลดข์อ้มูลตารางจ านวนเงินสมทบ 
ตารางcon7case 

 
ช่ือฟิลด์ ชนิด/ขนาด ค าอธิบาย คย์ี 

con_id int(11) ล าดบัเลขขอ้มูลจ านวนเงินสมทบ PK 
con_year varchar(5) ปีของขอ้มูลจ านวนเงินสมทบ  
con_month varchar(2) เดือนของขอ้มูลจ านวนเงินสมทบ  
con_type_id varchar(5) ล าดบัเลขรหสัประเภทขอ้มูลสถิติ  
con_scode varchar(4) รหสัจงัหวดัและสาขาหน่วยงานประกนัสงัคม  
con_amount double จ านวนเงินสมทบ  
con_timestamp timestamp วนัท่ีและเวลาของการน าเขา้ขอ้มูล  

 
ตาราง 7  แสดงรายละเอียดฟิลด์ขอ้มูลตารางจ านวนผูป้ระกนัตนและสถานประกอบการ 
ตารางprovincemis 

 
ช่ือฟิลด์ ชนิด/ขนาด ค าอธิบาย คย์ี 

pm_id int(11) ล าดบัเลขขอ้มูลผูป้ระกนัตนและสถานประกอบการ PK 
pm_year varchar(5) ปีของขอ้มูลผูป้ระกนัตนและสถานประกอบการ  
pm_month varchar(2) เดือนของขอ้มูลผูป้ระกนัตนและสถานประกอบการ  
pm_type_id varchar(5) ล าดบัเลขรหสัประเภทขอ้มูลสถิติ  
pm_scode varchar(4) รหสัจงัหวดัและสาขาหน่วยงานประกนัสงัคม  
pm_company double จ านวนส านกังานใหญ่ของสถานประกอบการ  
pm_b_company double จ านวนสาขาของสถานประกอบการ  
pm_c_employee double จ านวนผูป้ระกนัตน  
pm_timestamp timestamp วนัท่ีและเวลาของการน าเขา้ขอ้มูล  
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ตาราง 8 .แสดงขอ้มูลหน่วยงานประกนัสังคม 
ตาราง sso_province 

 
ช่ือฟิลด์ ชนิด/ขนาด ค าอธิบาย คย์ี 

sp_scode varchar(4) รหสัจงัหวดัและสาขาหน่วยงานประกนัสงัคม PK 
sp_sname varchar(100) ช่ือหน่วยงานประกนัสงัคม  

 
ตาราง 9  แสดงรายละเอียดฟิลดข์อ้มูลตารางแสดงการเช่ืองโยงจงัหวดัและภาคในประเทศ 
ตาราง province_mapping 
 

ช่ือฟิลด์ ชนิด/ขนาด ค าอธิบาย คย์ี 

pv_id int(11) ล าดบัเลขจงัหวดัในประเทศ PK 
pv_eng varchar(10) อกัษรยอ่จงัหวดัในประเทศ  
pv_scode varchar(4) รหสัจงัหวดัและสาขาหน่วยงานประกนัสงัคม  
pv_region_id varchar(5) ล าดบัเลขรหสัภาคในประเทศ  

 
ตาราง 10  แสดงรายละเอียดฟิลดข์อ้มูลตารางตารางภาคในประเทศ 
ตาราง region 
 

ช่ือฟิลด์ ชนิด/ขนาด ค าอธิบาย คย์ี 

region_id varchar(5) ล าดบัเลขรหสัภาคในประเทศ PK 
region_name varchar(100) ช่ือภาคในประเทศ  
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รายละเอยีดฟังก์ช่ันการท างานของระบบ (Use Case Descriptions) 
 
ตารางที ่1  ค  าอธิบายรายละเอียดฟังกช์ัน่การท างานของระบบ (Use Case Descriptions) 
 
รหัส Function ค าอธิบาย 
UC100 Login การล็อคอินเขา้ใชร้ะบบ 
UC200 Manage user ภาพรวมการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
UC201 Add user การเพิ่มผูใ้ชใ้นระบบ 
UC202 Edit user การแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
UC203 Delete user การลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
UC300 Upload data ภาพรวมการน าเขา้ขอ้มูลสถิติ 
UC3001 Delete  data การลบขอ้มูลสถิติท่ีน าเขา้ขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ 
UC400 View statistics data การเรียกดูขอ้มูลสถิติ 
UC500 Forget password การกูร้หสัผา่น 
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ขั้นตอนการท างานของระบบ (Use Case Scenario) 
 
ตารางที ่2  ระบบเขา้ใชง้านระบบ 
 

Use Case ID: UC100 
 

User

UC100: Login
User officer

Admin  

System : การพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาขอ้มูลผูป้ระกนัตน ส านกังาน
ประกนัสังคม 

Use Case Name: ภาพรวมการLogin เขา้สู่ระบบ 

Actors: User , User officer, Admin 

Purpose: ล็อคอินเขา้สู่ระบบเพื่อเขา้ใชง้านระบบ 
Overview: ระบุตวัตนของผูใ้ชโ้ดยใช ้Username และ Password 

Pre Conditions:  
Post Conditions: ระบบอนุญาตใหสิ้ทธ์ิของผูใ้ชเ้ขา้ใชง้านระบบ 

Flow of Events 
Actor Action System Response 

1. ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น  
 2. ระบบตรวจสอบ ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น  
 3. ระบบอนุญาตใหเ้ขา้ใชง้านระบบ 
 4. ระบบเกบ็ค่า Session ของผูใ้ชง้าน 

 5.ระบบแสดงหนา้จอหลกัในการใชง้านระบบ 

Alternative Flows:  ในขั้นตอนท่ี  2 หากพบว่าผูใ้ชก้รอกขอ้มูลช่ือผูใ้ช้และรหัสผ่านไม่ตรงกบัใน
ฐานขอ้มลู ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือน 
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Use Case ID: UC200 
 

Admin

UC202: Edit user

UC201: Add user

UC203: Delete user

 
System : การพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาขอ้มูลผูป้ระกนัตน ส านกังาน

ประกนัสังคม 
Use Case Name: การจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

Actors: Admin 
Purpose: เพื่อจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

Overview: เป็นการบริหารจดัการผูใ้ชร้ะบบ 
Pre Conditions: ล็อคอินเขา้สู่ระบบ 

Post Conditions: ระบบมีการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
Flow of Events 

Actor Action System Response 
1. ผูดู้แลระบบท าการล็อคอินและเลือกเมนูการ
จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้

 

 2. ระบบแสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
3. เลือกหวัขอ้การจดัการ (เพิ่มขอ้มูล,แกไ้ข,ลบ)  

 4.ระบบแสดงหนา้จอตามท่ีผูดู้แลระบบเลือก 
5. กรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการจดัการขอ้มูล  
 6. ระบบตรวจสอบขอ้มูลและอพัเดทขอ้มูล 
 7.กลบัสู่หนา้เมนูการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
Alternative Flows:  ในขั้นตอนท่ี6 หากพบวา่ขอ้มูลไม่ตรงกบัฐานขอ้มูลหรือขอ้มูลซ ้ าระบบจะแจง้

มีขอ้ความแจง้เตือน 
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Use Case ID: UC201 
 

Admin

UC201: Add user

 
 

System : การพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาขอ้มูลผูป้ระกนัตน ส านกังาน
ประกนัสังคม 

Use Case Name: การเพ่ิมขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

Actors: Admin 

Purpose: เพื่อเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
Overview: เป็นการเพิ่มขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบโดรระบบสร้างช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 

Pre Conditions: ล็อคอินเขา้สู่ระบบ 
Post Conditions: ระบบบนัทึกขอ้มลูผูใ้ชร้ะบบเพ่ิม 

Flow of Events 
Actor Action System Response 

1. ผูดู้แลระบบท าการล็อคอินและเลือกเมนูการ
จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้

 

 2. ระบบแสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
3. กรอกขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ  
 4.ระบบตรวจสอบกบัฐานขอ้มลู 

 5.ระบบแสดงช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 

 6.ระบบแสดงหนา้เพ่ิมขอ้มลูผุใ้ชร้ะบบ 
Alternative Flows:  ในขั้นตอนท่ี 4 หากพบวา่ขอ้มลูไม่ตรงกบัฐานซ ้าระบบจะแจง้มีขอ้ความแจง้เตือน 
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Use Case ID: UC202 
 

Admin

UC202: Edit user

 
System : การพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาขอ้มูลผูป้ระกนัตน ส านกังาน

ประกนัสังคม 
Use Case Name: การแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

Actors: Admin 

Purpose: เพื่อแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
Overview: เป็นการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบใหถู้กตอ้ง 

Pre Conditions: ล็อคอินเขา้สู่ระบบ 
Post Conditions: ระบบบนัทึกขอ้มลูท่ีแกไ้ขของผูใ้ชร้ะบบ 

Flow of Events 
Actor Action System Response 

1. ผูดู้แลระบบท าการล็อคอินและเลือกเมนูการ
จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้

 

 2. ระบบแสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
3. เลือกหวัขอ้การแกไ้ขขอ้มูล  
 4.ระบบแสดงหนา้จอการแกไ้ขขอ้มูล 
5.กรอกเลขบตัรประชาชนผูใ้ชร้ะบบ  
 5.ระบบตรวจสอบกบัฐานขอ้มูล 
 6.ระบบแสดงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
7.แกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ  
 8.บนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงฐานขอ้มูล 
 9.ระบบแสดงสถานะ การแกไ้ขขอ้มูล 
 10.กลบัหนา้แกไ้ขหลกั 
Alternative Flows:  ในขั้นตอน5 หากไม่พบเลขบตัรประชาชน ระบบจะมีขอ้ความแจง้เตือน 
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Use Case ID: UC202 

Admin

UC203: Delete user

 

System : การพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาขอ้มูลผูป้ระกนัตน ส านกังาน
ประกนัสังคม 

Use Case Name: การลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 

Actors: Admin 

Purpose: เพื่อลบขอ้มูลผูใ้ชอ้อกจากระบบ 
Overview: เป็นการจดัการขอ้มูลผูใ้ชต้ามท่ีไดรั้บอนุญาต 

Pre Conditions: ล็อคอินเขา้สู่ระบบ 
Post Conditions: ระบบลบขอ้มลูผูใ้ชอ้อกจากระบบ 

Flow of Events 
Actor Action System Response 

1. ผูดู้แลระบบท าการล็อคอินและเลือกเมนูการ
จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้

 

 2. ระบบแสดงหนา้จอการจดัการขอ้มูลผูใ้ช ้
3. เลือกหวัขอ้การลบขอ้มูล  
 4.ระบบแสดงหนา้จอการลบขอ้มูล 
5.กรอกเลขบตัรประชาชนผูใ้ชร้ะบบ  
 5.ระบบตรวจสอบกบัฐานขอ้มูล 
 6.ระบบแสดงขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
7.ตรวจสอบและยนืยนัการลบขอ้มูล  
 8.ลบขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
 9.ระบบแสดงสถานะ การลบ 
 10.กลบัหนา้ลบขอ้มูลหลกั 
Alternative Flows:  ในขั้นตอน 5 หากไม่พบขอ้มลูในฐานขอ้มลู จะมีขอ้ความแจง้เตือน 
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Use Case ID: UC300 
 

Admin

UC300: Upload data

UC301: Delete upload data

 
 

System : การพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาขอ้มูลผูป้ระกนัตน ส านกังาน
ประกนัสังคม 

Use Case Name: ภาพรวมการน าเขา้ขอ้มูล 
Actors: User officer, Admin 

Purpose: สามารถน าขอ้มูลสถิติลงฐานขอ้มูลได ้
Overview: เป็นการจดัการขอ้มูลน าเขา้ 

Pre Conditions: ล็อคอินเขา้สู่ระบบ 
Post Conditions: ระบบบนัทึกขอ้มูลน าเขา้ได ้

Flow of Events 
Actor Action System Response 

1.ผูดู้แลระบบท าการล็อคอินและเลือกเมนูการ
น าเขา้ขอ้มูล 

 

 2. ระบบแสดงหนา้การน าเขา้ขอ้มูล 
3.เลือกไฟลน์ าเขา้และชนิดของขอ้มูล  
 4. ระบบตรวจสอบขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูล 
 5. ระบบแสดงผลการน าเขา้ขอ้มูล 
 6. กลบัหนา้น าเขา้ขอ้มูล 
Alternative Flows:  ในขั้นตอนท่ี4 หากพบว่าข้อมูลไม่ตรงกับประเภทข้อมูลท่ีเลือกไว ้ระบบจะมี

ขอ้ความแจง้เตือน 
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Use Case ID: UC301 
 

Admin

UC301: Delete upload data

 
 

System : การพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาขอ้มูลผูป้ระกนัตน ส านกังาน
ประกนัสังคม 

Use Case Name: ภาพรวมการLogin เขา้สู่ระบบ 

Actors: User officer, Admin 

Purpose: ลบขอ้มูลเม่ือการน าเขา้ขอ้มูลผดิพลาด ณ เดือนปัจจุบนั 
Overview: เป็นการลบขอ้มูลสถิติท่ีไม่ถูกตอ้งของการน าเขา้ขอ้มูลออกจากระบบ 

Pre Conditions: ล็อคอินเขา้สู่ระบบ 
Post Conditions: ระบบลบขอ้มลูการน าเขา้ ณ เดือนนั้น 

Flow of Events 
Actor Action System Response 

1.ผูดู้แลระบบท าการล็อคอินและเลือกเมนูการ
น าเขา้ขอ้มูล 

 

 2. ระบบแสดงรายการน าเขา้ขอ้มูล 
3. เลือกขอ้มลูท่ีตอ้งการลบ  
 4. ระบบตรวจสอบและลบขอ้มลูสถิติ 

 5.ระบบแจง้ผลการลบขอ้มลู 

Alternative Flows:   
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Use Case ID: UC400 
 

User

UC400: View Statistics data

Admin

User

 
System : การพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาขอ้มูลผูป้ระกนัตน ส านกังาน

ประกนัสังคม 
Use Case Name: การเรียกดูขอ้มูลสถิติ 

Actors: User , User officer, Admin 

Purpose: เรียกดูขอ้มูลสถิติในหวัขอ้ และ ณ เดือนปีท่ีตอ้งการ 
Overview: เป็นการเรียกดูขอ้มูลสถิติและแสดงขอ้มูลสถิติท่ีตอ้งการในรูปแบบของแผนท่ี 

ตาราง และกราฟ 
Pre Conditions: ล็อคอินเขา้สู่ระบบ 

Post Conditions: ระบบแสดงขอ้มลูสถิติ 
Flow of Events 

Actor Action System Response 
1.ผูใ้ชท้ าการลอ็คอิน เลือกเดือน ปี และหวัขอ้ของ
ขอ้มูลสถิติ 

 

 2. ระบบตรวจสอบขอ้มูล 
 3. ระบบแสดงขอ้มลูสถิติในรูปแบบแผนท่ี 

4.เลือกรูปแบบการแสดงขอ้มูลสถิติเป็นตาราง  

 5. ระบบตรวจสอบขอ้มลู 
 6. ระบบแสดงขอ้มลูสถิติในรูปแบบแผนท่ี 

7.เลือกรูปแบบการแสดงขอ้มูลสถิติเป็นกราฟ  

 8. ระบบตรวจสอบขอ้มลู 
 9. ระบบแสดงขอ้มลูสถิติในรูปแบบกราฟ 

Alternative Flows:  ในขั้นตอน 2 หากยงัไม่มีขอ้มลู ณ เดือน ปีนั้น ระบบมีขอ้ความแจง้เตือน 
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Use Case ID: UC500 
 

User

UC500: Forget Password
User officer

Admin  
 

System : การพฒันาระบบสารสนเทศเชิงสถิติ กรณีศึกษาขอ้มูลผูป้ระกนัตน ส านกังาน
ประกนัสังคม 

Use Case Name: การกูร้หสัผา่น 

Actors: User , User officer, Admin 

Purpose: เพือ่รับรหสัผา่นในการเขา้ใชร้ะบบ 
Overview: กรณีลืมรหสัผา่นสามารถกูร้หสัผา่นได ้

Pre Conditions: - 
Post Conditions: ระบบส่งรหสัผา่นทางอีเมล ์

Flow of Events 
Actor Action System Response 

1.กรอกอีเมลข์องผูใ้ช ้  
 2. ระบบตรวจสอบขอ้มูลอีเมล ์
 3. ส่งรหสัผา่นไปยงัอีเมลท่ี์ตรงกบัฐานขอ้มลู 
 4. ระบบแจง้ผลการส่งรหสัผา่น 

5.ตรวจสอบอีเมลเ์พ่ือรับรหสัผา่นในการเขา้ระบบ  
Alternative Flows:  ในขั้นตอนท่ี2 หากพบว่าผูใ้ช้กรอกอีเมล์ผูใ้ช้ไม่ตรงกบัในฐานขอ้มูล ระบบจะมี

ขอ้ความแจง้เตือน 
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ภาคผนวก ค 
ผงัแสดงกจิกรรมที่เกดิขึน้ของกจิกรรม 
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ตารางที ่1  ส่วนประกอบของแอคทิวต้ีิไดอะแกรม 
 

ช่ือสัญลกัษณ์ ความหมาย สัญลกัษณ์ 
Initial Activity แสดงจุดเร่ิมตน้ของการท ากิจกรรม  

 
 

Activity ก าหนดกิจกรรมท่ีกระท าโดยผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัระบบหรือกิจกรรมท่ีระบบ
กระท า 

 

 
 

Decision เง่ือนไขท่ีใช้ในการตัดสินใจหรือเป็น
ทางเลือกในการท ากิจกรรม 

 
Final Activity แสดงจุดส้ินสุดของการท ากิจกรรม  

 
 

 

รหัส Function ค าอธิบาย 
UC100 Login การล็อคอินเขา้ใชร้ะบบ 
UC200 Manage user การจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
UC300 Upload data การน าเขา้ขอ้มูลสถิติ 
UC400 View statistics data การเรียกดูขอ้มูลสถิติ 
UC500 Forget password การกูร้หสัผา่น 
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Activity Diagram  ID: AD100 

All user System

                         

                            

                                     

                                 

        session       

                

 
 

 
ภาพที ่1  Activity การล๊อกอินเขา้สู่ระบบ 
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Activity Diagram  ID: AD200 

 
 

ภาพที ่2  Activity การจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
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Activity Diagram  ID: AD300 

 
 

 
ภาพที ่3  Activity การน าเขา้ขอ้มูล 
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Activity Diagram  ID: AD400 

 
 

ภาพที ่4  Activity การเรียกดูขอ้มูลสถิติ 
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Activity Diagram  ID: AD500 

 
 

 
ภาพที ่5  Activity การกูร้หสัผา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



77 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวกง 
การออกแบบส่วนประสานงานผู้ใช้ (Graphical User Interface) 

 
 
 
 

DPU



78 

Header

          

        

           

           

Footer
 

 
ภาพที ่1  Layout prototype   ส าหรับ login เขา้ระบบ 
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Header

�    �    

Footer

                           

  �    �    

�          

         

            

                             5      

        

    

 
 
ภาพที ่2  Layout prototype   หนา้หลกัระบบการเรียกดูขอ้มูลสถิติ 
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Header

Footer

         

                             

        

 
 

ภาพที ่3  Layout prototype   หนา้จอการน าเขา้ขอ้มูล 
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Header

Footer

              

        

                                  

 
 

ภาพที ่4  Layout prototype   หนา้จอการจดัการขอ้มูลผูใ้ชร้ะบบ 
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Header

Footer

        

                                  

              

E-mail

           

              

                 

                

 
 

 

ภาพที ่5  Layout prototype   หนา้จอการเพิ่มผูใ้ชร้ะบบ 
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Header

Footer

        

                                  

              

           

 
 

ภาพที ่6  Layout prototype หนา้จอ คน้หาขอ้มูลผูใ้ชเ้พื่อแกไ้ข 
 

Header

Footer

        

                                  

              

        

 
 
ภาพที ่7  Layout prototype หนา้จอ คน้หาขอ้มูลผูใ้ชเ้พื่อขอ้มูล 

 

DPU



84 

Header

Footer

        

     E-mail

           

 
 
ภาพที ่8  Layout prototype หนา้จอกูร้หสัผา่น 
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ภาคผนวก จ 
ตัวอย่างแบบสอบถาม  
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แบบสอบถาม 
ระบบสารสนเทศเชิงสถิติเพื่องานบริหาร 

กรณีศึกษาข้อมูลผู้ประกนัตน ส านักงานประกนัสังคม 
 
ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิตสาขาวิศวกรรมเว็บ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์จดัท าข้ึนเพื่อใช้สอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกบัการใช้งานระบบสารสนเทศเชิงสถิติเพื่องานบริหารส าหรับผูบ้ริหารส านักงาน
ประกนัสังคม 
 

แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินหาระดบัความพึงพอใจของระบบดงักล่าวท่ี
ไดพ้ฒันาข้ึน  โดยแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพของระบบ 
ตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ 

 

กรุณาตอบค าถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพราะค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาระบบในคร้ังน้ี เพื่อท่ีผูพ้ฒันาจะได้น าข้อมูลไปวิเคราะห์และ
ประเมินความพึงพอใจของระบบต่อไป 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งยิง่ท่ีท่านไดก้รุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามใน
คร้ังน้ี 
 

โชติกา ค าเสริมสอน 
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ตอนที ่1:  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง:  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   ทีต่รงกบัความเป็นจริง 
 

1. เพศ  
 ชาย  
 หญิง 
 

2. อาย ุ  
 ต ่ากวา่ 25 ปี 
 25 – 30 ปี 
 31 – 35 ปี  
 36 – 40 ปี 
 41 – 45 ปี  
 มากกวา่ 45 ปีข้ึนไป 
 

3. ระดบัการศึกษา  
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท 
 ปริญญาเอก 
 

4. มีประสบการณ์ในการเป็นผูใ้ชร้ะบบดูขอ้มูลสถิติอ่ืนๆ 
 เคย 
 ไม่เคย 
 

5. มีประสบการณ์ในการเป็นผูพ้ฒันาระบบหรือผูดู้แลระบบ 
 เคย 
 ไม่เคย 
 

-------------------------------------------------- 
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ตอนที ่2:  ข้อมูลเกีย่วกบัระดับความพงึพอใจของผู้ใช้โปรแกรม 

ค าช้ีแจง: -  
แบบสอบถามความคิดเห็นตอนท่ี 2 น้ี เป็นการสอบถามขอ้มูลความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม
ภายหลงัจากท่ีไดท้ดลองใชโ้ปรแกรมท่ีพฒันาข้ึน ซ่ึงแบบสอบถามแบ่งออกเป็น   2 ดา้น คือ 

1. ดา้นความตอ้งการเลือกหวัขอ้ดูขอ้มูลสถิติของส านกังานประกนัสังคมและวตัถุประสงค์
ความตอ้งการ เป็นการประเมินผลความตอ้งการดูขอ้มูลสถิติวา่ตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชม้ากนอ้ยเพียงใด โดยเลือกขอ้ค าตอบเพียงขอ้เดียว 
 

2. ดา้นความง่ายต่อการใชง้านระบบ Usability Test 
 เป็นการประเมินลกัษณะการออกแบบระบบว่ามีความง่ายต่อการใช้งานมากน้อยเพียงใด 

โดยการตอบแบบสอบถามตอนท่ี 2 น้ี ขอความกรุณาใหท้่านด าเนินการดงัน้ี 
โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องในแบบสอบถามท่ีตรงกบัระดบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
โดยตวัเลขของระดบัความพึงพอใจแต่ละดา้นมีความหมายดงัน้ี 

5 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัมาก 
3 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตัวอย่างการประเมิน 

รายการประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม / 

ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
การออกแบบหนา้จอมีความเป็นมาตรฐานเดียวกนั      

 

กรณ ีส่วนใดทีผู้่ใช้ไม่ได้ใช้งาน  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง ไม่ได้ใช้งาน  
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แบบสอบถามความต้องการดูข้อมูลสถิติของส านักงานประกนัสังคม 

ค าช้ีแจง:  โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง   ทีต่รงกบัความเป็นจริง 

1. ระดบัสิทธ์ิการใชง้านของท่าน 
 user     
 user officer 
 admin 

2. ขอ้มูลสถิติของส านกังานประกนัสังคมใดท่ีท่านสนใจ 
 ขอ้มูลจ านวนสถานประกอบการ     
 ขอ้มูลจ านวนผูป้ระกนัตน 
 ขอ้มูลจ านวนเงินสมทบ 
 ขอ้มูลการขอรับประโยชน์ทดแทน 

3. วตัถุประสงคข์องการดูขอ้มูลสถิติส านกังานประกนัสังคม 
 เพื่อดูขอ้มูลภาพรวมในระดบัประเทศ  ณ เดือนและปีท่ีเลือก 
 เพื่อดูขอ้มูลสถิติของจงัหวดัท่ีตอ้งการ ณ เดือนและปีท่ีเลือก 
 เพื่อดูแนวโนม้ของขอ้มูลสถิติตลอดช่วงเวลาของการเก็บขอ้มูลในระบบ 
 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)....................................................................... 

 
แบบสอบถามความพงึพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) 

 

รายการประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม / 

ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ส่วนของเนือ้หา      
 1.1 ส่วนการเรียกดูขอ้มูล       
  1.1.1  หวัขอ้และการจดักลุ่มขอ้มูลสถิติต่างๆมีความเหมาะสม      
  1.1.2  การเรียกดูขอ้มูลสถิติสามารถบรรลุวตัถุประสงคผ์ูใ้ชง้าน      
  1.1.3  ระบบมีขอ้มูลสถิติน าเสนอเพียงพอต่อความตอ้งการ      
  1.1.4  การเขา้ถึงขอ้มูลสถิติท่ีประสิทธิผล  
         (สามารถพบขอ้มูลทุกคร้ังท่ีใชง้าน) 

     

  1.1.5  การแสดงขอ้มลูสถิติมีประสิทธิภาพ(ผลการแสดงขอ้มูลรวดเร็ว)      
  1.1.6  การเรียกดูขอ้มูลสถิติมีขั้นตอนนอ้ย      
  1.1.7  ระบบมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้านท่ีตอ้งการดูขอ้มูลสถิติ      
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แบบสอบถามความพงึพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ต่อ 

รายการประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม / 

ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.1.8  ระบบช่วยใหป้ระสิทธิภาพการท างานของคุณดีข้ึน 
      (สามารถท างานไดร้วดเร็วข้ึน ฯลฯ) 

     

1.1.9  ระบบช่วยใหคุ้ณท างานไดง่้ายมากข้ึน      
1.1.10 ระบบมีการตอบสนองต่อผูใ้ชไ้ดถู้กตอ้งและสม ่าเสมอ      
1.1.11 การแสดงขอ้มูลสถิติมีความครบถว้น                                       ไม่ได้ใช้งาน      
1.2 ส่วนของการน าเขา้ขอ้มูล                                                                 ไม่ได้ใช้งาน      
  1.2.1 สามารถน าเขา้ขอ้มูลไดถู้กตอ้งครบถว้น      
  1.2.2 การน าเขา้ขอ้มูลมีประสิทธิภาพ  (ระยะเวลาการน าเขา้ขอ้มลูรวดเร็ว)      
 1.2.3 ระบบช่วยลดขั้นตอนในการท างาน      
 1.2.4 ระบบสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งถูกตอ้งและสม ่าเสมอ      
1.3 ส่วนของการจดัการผูใ้ชร้ะบบ                                                         ไม่ได้ใช้งาน      
  1.3.1 ระบบสามารถแบ่งระดบัสิทธ์ิผูเ้ขา้ใชร้ะบบ ไดอ้ยา่งเหมาะสมการท างาน      
  1.3.2 เมนูการจดัการผูใ้ชร้ะบบสามารถท างานมีประสิทธิภาพ 
    (ระบบใชเ้วลาในการบนัทึก แกไ้ข ลบขอ้มูล ไดร้วดเร็ว และถูกตอ้ง) 

     

  1.3.3 มีความพึงพอใจต่อฟังกช์นัการใชง้านในระบบ      
2. ส่วนของการออกแบบและการจดัรูปแบบ      
   2.1 การจดัรูปแบบของระบบง่ายต่อการอ่านและการใชง้าน      
   2.2 ภาพเมนูส่ือความหมายชดัเจน      
   2.3 สีพ้ืนหลงั และสีตวัอกัษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน      
   2.4 ขนาดของตวัอกัษรและรูปแบบตวัอกัษร อ่านไดง่้ายและสวยงาม      
   2.5 ภาพกบัเน้ือหามีความสอดคลอ้งกนัและสามารถส่ือความหมายได ้      
   2.6 ต าแหน่งการแสดงขอ้มูลสถิติ      
   2.7 ความสอดคลอ้งของการจดัรูปแบบตวัอกัษร      
   2.8 ผูใ้ชท่ี้ไม่ใช่เป็นผูเ้ชียวชาญในงานดา้นงานสถิติสามารถดูขอ้มูล  
         และสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

     

   2.9 รูปแบบการแสดงขอ้มูลสถิติมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช ้ 
       (การใชแ้ผนท่ี การใชต้าราง การใชก้ราฟ) 

     

  2.10 การใชค้  าเพ่ือส่ือความหมายเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งระบบ      
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แบบสอบถามความพงึพอใจด้านความง่ายต่อการใช้งานระบบ (Usability Test) ต่อ 

รายการประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม / 

ความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 
2.11 ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้การใชง้านและจ าขั้นตอนดว้ยตนเองไดง่้าย      
3. ส่วนของข้อมูลข่าวสารของระบบ      
3.1 ระบบแสดงขอ้ความแจง้ความผิดพลาดเขา้ใจง่าย      
3.2 ระบบแสดงขอ้ความแจง้ใหเ้ลือกขอ้มูลไดช้ดัเจนและเขา้ใจง่าย 
      ( การเลือก เดือน และ ปี ของขอ้มูล ฯลฯ) 

     

3.3 เม่ือพบความผิดพลาดผูใ้ชส้ามารถท างานต่อได ้      
3.4 ระบบแจง้สถานะการท างานเม่ือมีการบนัทึกขอ้มูล                           ไม่ได้ใช้งาน 
      แกไ้ขขอ้มูล หรือน าเขา้ขอ้มูล  

     

 
ตอนที ่3:  ข้อเสนอแนะโปรดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการพฒันาระบบ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงในการใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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