
  

บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
  

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  สําหรับ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ได
ผลลัพธจากการดําเนินการตามขั้นตอนท่ีวางแผนไว โดยใชวิธีการของ สครัม มีดังตอไปนี ้

1. ขั้นตอนกอนการพัฒนา 
2. ขั้นตอนการพัฒนา 
3. ขั้นตอนหลังการพัฒนา 

 
4.1 ขั้นตอนกอนการพัฒนา 

 4.1.1 จัดตั้งทีม สครัม 

 ทีมสครัมคือผูท่ีทําหนาท่ีในการพัฒนาระบบตามรูปแบบของ สครัม ประกอบไปดวย 
   
 ตารางท่ี 4.1 ทีมสครัม 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ตําแหนง หมายเหต ุ
1. นายรัฐนันท  ปญญาบุญ หัวหนาทีมสครัม  
2. นางสมเพชร  เมฆรา เจาของผลิตภัณฑ หัวหนาแผนกบุคคล 
3. นางสาวจุไรรัตน  ศรีจันทรดร ทีมสครัม วิเคราะหความตองการ 
4. นายณรงค  ปญญาบุญ ทีมสครัม โปรแกรมเมอร 

 
 

4.1.2 วิเคราะหและสรุปความตองการของผูใช 

  จากขอมูลท่ีไดศึกษาจากหนวยงานทุกหนวยงานท่ีเปนกรณีศึกษาท่ีมีการใชระบบ 
บริหารงานบุคคลเปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการขอมูลดานงานบุคลากรของโรงเรียนปรินสรอย 
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แยลสวิทยาลัยในปจจุบันระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีการใชงานอยูจากตัวอยางกรณีศึกษานั้น
มีท้ังท่ีเปนระบบวินโดวสแอพพลิแคช่ันในสวนของการบันทึก เพ่ิมแกไขขอมูลเปนหลักในสวนท่ี
เปนเว็บแอพพลิแคช่ันอยูในสวนของสารสนเทศเปนหลักจึงทําใหผูใชงานตองทํางานอยูบนสอง
ระบบจึงทําใหเกิดความไมสดวกในการทํางานได 

 
4.1.2.1 สรุปการศึกษาระบบบันทึกขอมูลบุคลากรเดิม 

  จากการศึกษาระบบบันทึกขอมูลเดิมของฝายบุคคลโรงเรียนปรินสรอยแยลส
วิทยาลัย พบวามีการบันทึกขอมูลยังไมครบถวนตามความตองการของฝายบุคคลเอง และมีความ
ซํ้าซอนกันอยู ทําใหเวลาเรียกใชขอมูลจําเปนตองมีการตรวจสอบหลายคร้ังทําใหตองใชเวลาการ
ทํางานมาก  
 

 
 

รูปท่ี 4.1  รูปโครงสรางฐานขอมูลระบบเดิมสวนขอมูลหลัก 
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  จากรูปท่ี 4.1  จะพบวาในสวนของขอมูลการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ นั้นได
ทําการตั้งช่ือฟลต แยกออกเปนปตางๆ ท่ีบุคลากรแตละทานไดรับ แตไมไดหมายความวาทุกคนจะ
ไดรับเครื่องราชทุกป ตามท่ีไดตั้งช่ือฟลตเอาไว บางทานยังไมเคยไดรับ จากโครงสรางมีการตั้งช่ือ
ฟลตตามปท่ีมีบุคลากรของโรงเรียนไดรับเครื่องราช คือ เครื่องราช43 ถึง เครื่องราช51 สวนการตั้งก็
ช่ือเฟลตเปนภาษาไทย ซ่ึงไมเหมาะสมสําหรับการนําฐานขอมูลมาพัฒนาโปรแกรม จากการศึกษา
โครงสรางฐานขอมูลเดิมของแผนกบุคคลแลวนั้น พบวามีการตั้งช่ือเปนภาษาไทย และมีการเพ่ิม
ฟลตลงในฐานขอมูล โดยไมสัมพันธ มีความซํ้าซอน ไมถูกตองตามมาตรฐานการออกแบบ
ฐานขอมูล แนวทางการแกไขก็คือการออกแบบฐานขอมูลใหม สําหรับการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคล 

 
4.1.2.2 สรุปการศึกษาความตองการของแผนกบุคคล 

  จากการสัมภาษณบุคลากรแผนกบุคคล   ความตองการของฝายบุคคลโรงเรียน
ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย   รูปแบบของระบบเปนเว็บแอพพลิแคช่ัน สําหรับการบริหารขอมูลของ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคของโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย  โดยแบงออกเปน 4 สวน
ดังตอไปนี ้

1. ระบบสวนเจาหนาท่ีฝายบุคคล และผูดูแลระบบ 
ประกอบไปดวยสวนของการบัทึกขอมูล ดังนี ้

1. ขอมูลประวัติบุคลากร 
2. ขอมูลการทํางาน 
3. ขอมูลตําแหนง 
4. ขอมูลใบประกอบวิชาชีพคร ู
5. ขอมูลการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ 
6. ขอมูลการรับทุนและการลาศึกษาตอ 
7. ขอมูลการรับสวัสดิการคารักษาพยาบาล 
8. สามารถเพ่ิมแกไขบันทึกขอมูลตางๆได 
9. สามารถบันทึกการขาด ลาตางๆ และคํานวณจํานวนวันได 
10. สามารถคํานวณการเกษียณอายุได 
11. สามารถคํานวณอายุการทํางานได 
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12. สามารถคํานวณยอดการใชคารักษาพยาบาล 
13. สามารถคนหาขอมูลบุคลากรได 
14. สามารถออกรายงานตางๆไดดังนี ้

- รายช่ือบุคลากรท้ังหมด 
- รายช่ือบุคลากรแยกตามแผนก 
- รายช่ือบุคลากรแยกตามกลุมสาระ 
- รายงานการเบิกคารักษาพยาบาล 
- รายงานการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
- รายงานการมาทํางาน 
- รายงานการปรับเงินเดือน 
- รายงานการรับโบนัส 
- รายงานการอบรม 
- รายงานวุฒิการศึกษาของบุคลากร 
- รายงานการศึกษาตอของบุคลากร 
- รายงานบุคลากรท่ีรับเงินประจําตําแหนง 
- รายงานรายช่ือบุคลากรท่ีบรรจุแลว 
- รายงานรายช่ือบุคลากรท่ีบรรจุแตละป 
- รายงานรายช่ือบุคลากรท่ียังไมไดบรรจ ุ
- รายงานรายช่ือคนงานประจํา 
- รายงานรายช่ือคนงานรายวัน 
- รายงานการเกษียณอายุ 

2. ระบบสวนผูบริหาร 
สามารถเรียกดูขอมูลท้ังหมดไดเหมือนกับเจาหนาท่ีฝายบุคคลแตไมสามารถ
เพ่ิม ลบ แกไขขอมูลได 

3. ระบบสวนบุคลากรท่ัวไปของโรงเรียน 
- รายช่ือบุคลากรท้ังหมด 
- รายช่ือบุคลากรแยกตามแผนก 
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- รายช่ือบุคลากรแยกตามกลุมสาระ 
- รายงานการเบิกคารักษาพยาบาล 
- รายงานรายช่ือคนงานประจํา 
- รายงานรายช่ือคนงานรายวัน 

4. ระบบผูใชงานท่ัวไป 
- รายช่ือบุคลากรท้ังหมด 
- รายช่ือบุคลากรแยกตามแผนก 
- รายช่ือบุคลากรแยกตามกลุมสาระ 

  

4.1.2.3 รายการของงาน 

  จากการศึกษาความตองการของแผนกบุคคล ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  
สําหรับ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย ไดทํารายการของงาน และลําดับความสําคัญของงาน ท่ี
จะทําออกเปน 2 สวน คือการทํา สปริน้ท 2 รอบ ดังตารางท่ี 4.2 และ ตารางที่ 4.3 โดยในแตละรอบ
ใชเวลาในการ สปร้ินท 14 วัน 
 
ตารางท่ี 4.2 สปริ้นทรอบท่ี 1 
ลําดับ รายละเอียด หมายเหต ุ
1. สวนของการเขาสูระบบ (Login)และผูดูแลระบบ  
2. ขอมูลประวัติบุคลากร,ขอมูลหลักท่ัวไป 

ประวัติการศึกษา,ประวัติการทํางาน,ประวัติการ
อบลม,ประวัติเงินเดือน,โบนัส 

สวนของขอมูลพ้ืนฐานของ
บุคลากร 

3. ขอมูลการทํางาน  
4. ขอมูลตําแหนง  
5. ขอมูลใบประกอบวิชาชีพคร ู  
6. ขอมูลการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ  
7. ขอมูลการรับทุนและการลาศึกษาตอ  
8. ขอมูลการรับสวัสดิการคารักษาพยาบาล การเบิกคารักษาพยาบาล 
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 จากตารางท่ี 4.2  สปริ้สรอบท่ี 1 เปนการพัฒนาในสวนการเขาสูระบบ สวนของการเพ่ิม 
แกไข ขอมูลบุคลากร ประไปดวย ขอมูลท่ัวไป เชน คํานําหนา ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัว
ประชาชน ขอมูลท่ีอยู ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน ขอมูลการทํางาน เชน การลา ขาดงาน 
ขอมูลตําแหนง ขอมูลใบประกอบวิชาชีพครู ขอมูลการไดรับเครื่องราชอิสริยาภรณ ขอมูลการศึกษา
ตอ ขอมูลการเบิกคารักษาพยาบาล  

 
ตารางท่ี 4.3 สปริ้นทรอบท่ี 2 
ลําดับ รายละเอียด หมายเหต ุ
1. รายช่ือบุคลากรท้ังหมด   
2. รายช่ือบุคลากรแยกตามแผนก  
3. รายช่ือบุคลากรแยกตามกลุมสาระ  
4. รายงานการเบิกคารักษาพยาบาล  
5. รายงานการขอเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  
6. รายงานการมาทํางาน  
7. รายงานการปรับเงินเดือน  
8. รายงานการรับโบนัส  
9. รายงานการอบรม  
10. รายงานวุฒิการศึกษาของบุคลากร  
11. รายงานการศึกษาตอของบุคลากร  
12. รายงานบุคลากรท่ีรับเงินประจําตําแหนง  
13. รายงานรายช่ือบุคลากรท่ีบรรจุแลว  
14. รายงานรายช่ือบุคลากรท่ีบรรจุแตละป  
15. รายงานรายช่ือบุคลากรท่ียังไมไดบรรจ ุ  
16. รายงานรายช่ือคนงานประจํา  
17. รายงานรายช่ือคนงานรายวัน  
18. รายงานการเกษียณอายุ  
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จากตารางท่ี 4.3  สปริ้สรอบท่ี 2 เปนสวนของรายงานขอมูลตางๆ ประกอบไปดวย รายชื่อ
บุคลากรท้ังหมด แยกตามกลุมแผนก กลุมสาระ รายการการเบิกคารักษาพยาบาล รายงานการขอ
เครื่องราชอิสริยาภรณ  เปนตน 

4.1.2.4 โครงสรางภาพรวมของระบบ 

จากการศึกษาความตองการของระบบสามารถออกแบบโครงสราง และภาพรวม
ของระบบ แสดงดังภาพไดตังตอไปนี ้

รูปท่ี 4.2 ภาพรวมการทํางานของระบบ 

ผูใชงานในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สําหรับ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย มี 4 
กลุม คือเจาหนาท่ีแผนกบุคคล ผูบริหาร บุคลากรท่ัวไปของโรงเรียน และผูใชงานท่ัวไปท่ีไมใช
บุคลากรของ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย จากภาพรวมของระบบผูใชงานในแตละกลุม
สามารถเรียกใชงานระบบท้ังหมดผานทางอินเทอรเน็ต ผูใชงานไมจําตองติดตั้งโปรแกรมกอนการ
ใชงาน ซ่ึงทําใหสะดวกตอการใชงานของผูใชงานท้ังหมด โดยผูใชงาน 3 กลุมแรกไดแก เจาหนาท่ี
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แผนกบุคคล ผูบริหาร บุคลากรท่ัวไปของโรงเรียน จะเปนผูใชงานท่ีอยูในระบบเครือขายของ
โรงเรียน สวนผูใชงานท่ัวไป เปนผูใชงานจากภายนอกเครือขายของโรงเรียน 

 
4.2 ขั้นตอนการพัฒนา 

 การออกแบบ พัฒนาระบบตามรอบของการ สปร้ินท ท่ีไดกําหนดไวในตารางรายการของ
งาน ตารางท่ี 4.2  และ ตารางท่ี 4.3  โดยทําการออกแบบตามลําดับท่ีไดกําหนดไว 
 
 4.2.1 ขั้นตอนการทํางานสวนของการเขาสูระบบ (Login) ผูดูแลระบบ 

 ในการใชงานของเจาหนาท่ีฝายบุคคลตองไดรับการกําหนดรหัสผูใช
สําหรับเขาระบบจากผูดูแลระบบกอนถึงจะมีสิทธิการเขาใชงานระบบได โดยมีขั้นตอน
อธิบายได     ดังรูปท่ี 4.3 

เร่ิม

ระดับของ User

Login

ส้ินสุด

ไมอนุญาต
บุคคลทัว่ไป

อนุญาต

Admin Manager Teacher

 
 

รูปท่ี 4.3 อธิบายลําดับขั้นตอนในการทํางานของผูดูแลระบบ 
 

 จากรูปท่ี 4.3 ผูใชงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบงออกเปน 4 กลุม คือ บุคคลท่ัวไป
ไมตองยืนยัน (Login) การเขาสูระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สวนท่ีเหลือตองทําการยืนยันการเขา
สูระบบกอนเพ่ือไดรับสิทธิการใชขอมูลสวนตางๆเพ่ิมขึ้นตามสิทธิของผูใชกลุมนั้น เชน ผูดูแล
ระบบหรือเจาหนาท่ีแผนกบุคคล(Admin) สามารถเห็นขอมูลไดท่ังหมดและแกไขขอมูลได 
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ผูบริหาร(Manager) ดูขอมูลไดท้ังหมดแตไมสามารถแกไขได บุคลากรทั่วไปของโรงเรียน
(Teacher) ดูขอมูลสวนตัวไดแตไมสามารถแกไขได กลุมผูท่ีมีสิทธิในการใชงานระบบบริหารงาน
บุคคลท้ัง 3 กลุมหลักจําเปนตองเก็บรักษา รหัสผานเขาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองให
เปนความลับ เพ่ือไมใหผูอ่ืนท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สามารถเขามาใช
ระบบได 
 

4.2.3 วิเคราะหและออกแบบระบบ 

เม่ือไดขอมูลการการวิเคราะหและสรุปความตองการ  ไดออกแบบฐานขอมูลดวยอีอารได
อาแกรม ซ่ึงประกอบไดอาแกรมดังตอไปนี ้

 

 
 

รูปท่ี 4.4 อีอารไดอาแกรมระบบ Login 
 

การออกแบบระบบยืนยันตัวตนการเขาใชระบบบริหารทรัพยากรบุคคล และสวนของ
ผูดูแลระบบ โดยใช ASP.net Web Site Administration Tool เปนตัวเริ่มตนระบบ โดยการ
กําหนดผูดูแลระบบกอน และกําหนดกลุมของผูใชงาน สําหรับผูท่ีตองยืนยันการเขาใชระบบมี 3 
กลุม ไดแก เจาหนาท่ีแผนกบุคคล ซ่ึงจะทําหนาท่ีเปนผูดูและระบบดวย เปนผูกําหนดระหัส สําหรับ
การเขาสูระบบของ ผูบริหาร และบุคลากรท่ัวไปของโรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย  สวน



 29

ผูใชงานท่ัวไปท่ีไมใชบุคลากรของโรงเรียน ไมจําเปนตองเขาสูระบบ เพราะสามารถใชงานได
ตามท่ี ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ไดจัดใหเทานั้น  

รายละเอียดการออกแบบระบบในสวนท่ีเหลือ อยูในภาคผนวก เอกสารประกอบการพัฒนา
ระบบตามมาตรฐาน VSE 29110 ในหัวขอ Software Design 

 
4.2.4 การทดสอบ(Unit Test) 

ทดสอบการทดสอบ(Unit Test) สวนของการเขาสูระบบ โดยใชเครื่องมือการทดสอบที่มี
มาพรอมกับ  Microsoft Visual Studio 2010  ซ่ึงเราสามารถทําการทดสอบ ความถูกตองของการ
เขียนโปรแกรม ไปพรอมกันได โดยไมตองใชเครื่องมืออ่ืนเขามาทดสอบ ตัวอยาง ผลการทดสอบ 
รูปท่ี 4.5  

 

 
 

รูปท่ี 4.5 ผลการทํา Unit Test ของระบบ Login 
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 จากรูปท่ี 4.5 เปนผลการทดสอบ  ระบบการยืนยันการเขาใชงานระบบ(Login) มีการ
ทดสอบท้ังหมด 17 ฟงกช่ัน โดยการรายงานผลการทดสอบจะถูกแบงออกเปน 2 สวน คือ ภาพรวม
ของการทดสอบจะแสดงวันเวลาที่ทําการทดสอบ จํานวนของ ฟงกช่ัน ท่ีทําการทดสอบ ถูกตอง 
หรือมีขอผิดพลาด เปนจํานวนกี่ ฟงกช่ัน ซ่ึงจะแสดงอยูดานบนสุด สวนดานลางจะเปนการรายงาน
ผลการทดสอบราย ฟงกช่ัน วาผลการทดสอบออกมาถูกตองหรือไม โดยสามารถดูไดจากผลการ
ทดสอบ ถามีเครื่องหมายเช็คถูกสีเขียวดานหนาของ ฟงกช่ัน นั้น แสดงวาผลการทดสอบนั้นผาน ถา
เปน กากบาทสีแดง ผลคือไมผาน จากรูปท่ี 5 ผลการทดสอบผานทุก ฟงกช่ัน ท่ีทํางานทดสอบ 
 
4.3 ขั้นตอนหลังการพัฒนา   

ทดสอบสวนของการเขาสูระบบ ของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  สําหรับ โรงเรียน
ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย วาผูใชงานสามารถเขาเขาใชงานไดตามท่ีไดออกแบบไว ผลการทดสอบ
ดังรูปตอไปนี ้
 

 
 

รูปท่ี 4.6 การเขาสูระบบ 
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จากรูปท่ี 4.6 เปนรูปการเขาสูระบบ โดยใชระหัสผูใช admin และตองปอน
รหัสผานใหถูกตองตามท่ีไดกําหนดใวถึงจะเขาใชระบบได ในการทดสอบกําหนด
รหัสผานเปน 123456 เม่ือปอนรหัสผูใชและรหัสผานถูกตอง ก็สามารถเขาใชงานระบบได 
และมีสิทธิการใชงานตามระบบของผูใชงานตามท่ีไดกําหนดไว คือ Admin , Manager , 

Teacher ซ่ึงในแตละระดับจะมีขอบเขตการเขาใชงานท่ีตางกันไปตามขอกําหนดของ 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  

 

 
 

รูปท่ี 4.7 ผลการเขาสูระบบเจาหนาท่ีแผนกบุคคล 

 ผลการเขาสูระบบของเจาหนาท่ีแผนกบุคคล จะมีสวนของเมนูเพ่ิมเขามา สองสวน คือ 
สวนของเจาหนาท่ีแผนกบุคคล เปนสวนสําหรับการแกไขขอมูลระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
สําหรับ โรงเรียนปรินสยอยแยลสวิทยาลัย และเมนู Manage Users ซ่ึงเปนสวนของการจัดการ
ผูใชงาน ไดแก เพ่ิมผูใชงาน กําหนดกลุมการใชงาน ของผูใชงานแตละกลุม 
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รูปท่ี 4.8 ผลการทดสอบในสวนของรายงานขอมูลตางๆ (MIS) 
 

 
 

รูปท่ี 4.9 ผลการทดสอบในสวนของรายงาน รายช่ือบุคลากร 
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จากรูปท่ี 4.8 และ 4.9 เมนูทางดานซายเปนรายการของรายงานขอมูลของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ที่มีอยูท้ังหมด ในการเขาดูรายงานขอมูลนั้นจะถูกแบงตามระดับผูใชงานแตละ
กลุม วาสามารถดูรายงานขอมูลสวนใหนไดบางตามท่ีไดกําหนดใวเทานั้น 

การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  สําหรับ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย โดย
ใชหลักการของ สครัม ไดพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอพพลิแคช่ัน(ASP.NET MVC) โดย
แบงกลุมของผูใชงานออกเปนส่ีกลุม คือ ผูงานเจาหนาท่ีแผนกบุคคล ผูใชงานฝายบริหาร ผูใชงาน
บุคลากรท่ัวไปของโรงเรียน และผูใชงานท่ัวไป โดยการกําหนดระดับการเขาใชงานท่ีแตกตางกัน
ออกไป โดยเจาหนาท่ีแผนกบุคคลสามารถเขาใชงานระบบไดท้ังหมดรวมไปถึงการแกไขขอมูล
ท้ังหมด สวนผูใชงานกลุมท่ีเหลือ สามารถเขาดูขอมูลไดอยางเดียว 

สวนรายละเอียดสวนประกอบตางๆของระบบ และผลการทดสอบสวนท่ีเหลืออยูใน
ภาคผนวก เอกสารประกอบการพัฒนาระบบตามมาตรฐาน VSE 29110 

 
 

 


