
บทที่ 1  
บทนํา 

 
 

 ปจจุบันในยุคของโลกาภิวัฒน วิทยาการดานคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศ เขามามี
บทบาทและเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตประจําวันและการทํางานของคนเราเปนอยางมาก 
เทคโนโลยีสารสนเทศถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงการบริหารทรัพยากรบุคคลที่นับวาเปนงานที่สําคัญที่สุดงานหนึ่งใน
องคกรทุกองคกรก็ตองอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อผลสําเร็จตอ
เปาหมายขององคกร ผูศึกษาจึงไดจัดทําระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลทาง
อินทราเน็ตของโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหมขึ้น โดยในบทนี้จะกลาวถึงรายละเอียดที่
เกี่ยวของกับระบบดังนี้ 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 
1.5 นิยามศัพท 
1.6 สถานที่ที่ใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม เปนสถาบันการศึกษาเอกชนมีจํานวนคณาจารย
รวมถึงเจาหนาที่ 145 คน ในปจจุบันไดใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการใน
สวนของงานทะเบียนนักศึกษา แตจากการศึกษาขอมูลพบวาในสวนของการบริหารทรัพยากร
บุคคลยังไมมีระบบสารสนเทศชวยในการบริหารจัดการอยางเปนรูปธรรม มีการบันทึกขอมูล
ทางดานบุคลากรไวในบางสวนแตยังมีการทํางานที่ซํ้าซอนและการจัดการกับขอมูลทางดาน
ทรัพยากรบุคคลยังไมชัดเจน ไมมีฐานขอมูลกลาง อีกทั้งความตองการใชฐานขอมูลมีหลากหลาย
จากพนักงาน  ฝายบุคคล  ฝายการเงิน รวมถึงผูบริหารระดับสูง ซ่ึงปจจุบันยังไมสามารถตอบสนอง
ความตองการทั้งหมดได 
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  กรณีที่ตองการนําเสนอขอมูลที่มีความซับซอนมากๆ เชน ระบบบัญชี ระบบบริหารงาน
บุคคล การออกรายงานในลักษณะกราฟ เปนตน ก็สามารถที่พัฒนาใหอยูในรูปแบบเว็บเพจได
ทั้งสิ้น โดยใชเทคโนโลยีของจาวา  (Java) หรือ ซีจีไอ (CGI : Common Gateway Interface) ขอดี
ของการนําระบบตางๆ เหลานี้ขึ้นมาใชบนเวบ็เพจหรืออินทราเน็ตคือเครื่องขอรับบริการสามารถใช
งานระบบเหลานี้ไดโดยไมยึดติดกับแพลตฟอรม  (Platform) ซ่ึงหมายถึงระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) ใดๆ ซ่ึงชวยใหการพัฒนาระบบงานตางๆ เปนแบบ write once run anywhere 
คือ พัฒนาระบบเพียงครั้งเดียวก็สามารถใชงานกับเครื่องทุกรุนทุกแพลตฟอรม ชวยลดภาระการ
เขียนระบบงานเปนรุนตางๆ ตามแพลตฟอรมหรือระบบปฏิบัติการที่เครื่องขอรับบริการในองคกรมี 
  ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะทําการพัฒนาและออกแบบฐานขอมูลที่เหมาะสม เพื่อผลิต
สารสนเทศการบริหารงานบุคคลจากฐานขอมูลกลาง และอํานวยความสะดวกในการสืบคนขอมูล
บุคลากรไดอยางรวดเร็ว ผูบริหารสามารถใชฐานขอมูลรวมกันไดอยางสะดวก โดยไมจําเปนตอง
พิมพออกทางเครื่องพิมพ ผูบริหารสามารถนําขอมูลมาชวยการตัดสินใจดานบุคลากรไดอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบคุคลทางอินทราเน็ตของโรงเรียน
พณิชยการลานนาเชียงใหม 

 
1.3 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1. ไดระบบสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ โรงเรียน
พณิชยการลานนาเชียงใหม 

2. ไดฐานขอมูลของบุคลากรโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม 
3. ไดสารสนเทศบุคลากรสําหรับผูบริหาร โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม 
4. ไดสารสนเทศชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการดานการบริหารงาน

บุคคล ตลอดจนการจัดอัตรากําลังบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
5. ไดกระบวนการผลิตระบบสารสนเทศบุคลากรสําหรับผูบริหารระดับตน ระดับกลาง 

และระดับสูง ของโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม จากขอมูลที่รวบรวมได 
นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตอไปนี้ คือ 

5.1 รายงานประจํา ไดแก ขอมูลที่สรุปในแตละดาน และรายงานประจําที่มีการนํา
ขอมูลแตละดานมาทําการวิเคราะหรวมกัน 
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5.2 รายงานเฉพาะกิจ ไดแก รายงานบางรายงานที่ผูบริหารตองการ ณ ขณะนั้น ซ่ึง
รายงานนี้จะผลิตภายใตเงื่อนไขความยืดหยุนในระดับหนึ่ง 

6. ผูจัดทําสามารถนําประสบการณที่ไดจากการจัดทําระบบสารสนเทศนี้ไปประยุกตใช
ในการวิเคราะห ออกแบบ ตลอดจนหาแนวทางในการแกไขปญหาในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอื่นๆ ตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
1.4 แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนการดําเนินการและวิธีการศึกษา เปนไปตามขั้นตอนดังนี้ 
1. ศึกษาระบบงานปจจุบันของงานฝายทะเบียนบุคลากร 
2. วิเคราะหระบบ เพื่อศึกษาสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่ผูใชตองการ พิจารณา

ขอบเขตของรูปแบบและการตัดสินใจเกี่ยวกับสารสนเทศที่ตองการ 
3. ออกแบบระบบ โดยการออกแบบรายละเอียดการไหลของขั้นตอนของระบบ

และขอกําหนดตางๆ ของระบบ 
4. ออกแบบฐานขอมูลที่เหมาะสมเพื่อใชในการผลิตระบบสารสนเทศ 
5. พัฒนาตนแบบ เพื่อจัดทําระบบที่จะนําไปใชใหตรงกับความตองการพืน้ฐานที่

ระบุ พรอมทั้งเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลเขากับเครื่องบริการเว็บทางอินทราเน็ตภายในหนวยงานที่
กําหนด 

6. ประเมินตนแบบ เพื่อใหเขาใจสารสนเทศที่ตองการ และเพื่อใหทราบวามี
อะไรบางที่ระบบทําได และอะไรบางที่ระบบทําไมได หรือตองมีการเปลี่ยนแปลงแกไขอยางไร 

7. ติดตั้งระบบและใชงานจริง 
8. ประเมินและวัดผลประสิทธิภาพของระบบ 
 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
1.4.2.1 ขอบเขตของระบบ 

1) ศึกษาถึงวิธีการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลเพื่อสรางฐานขอมูลกลาง
เกี่ยวกับบุคลากรของโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม ซ่ึงทําการรวบรวมขอมูลจากฝายทะเบียน
บุคลากรของโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม นอกจากนี้ผูศึกษายังศึกษาถึงโปรแกรมมายเอสคิว
แอลที่ใชในการสรางฐานขอมูลกลาง แบงออกเปน   

1. ขอมูลแผนกําลังคน (Man Power Planning) 
2. ขอมูลงานทะเบียนประวัติ (Central Database) 
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3. ขอมูลการตรวจสอบเวลา (Time Attendance) 
4. ขอมูลงานพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร(Training and Development) 

2) ศึกษาและพัฒนาโปรแกรมเพื่อใชในการเชื่อมโยงฐานขอมูลเพื่อสราง
สารสนเทศใชในการตัดสินใจใหกับผูบริหาร โดยจัดทําในลักษณะของเว็บเพจ นอกจากนี้ผูวิจัยยัง
ศึกษาถึงภาษาคอมพิวเตอรและโปรแกรมตางๆ ที่ใชในการพัฒนาเว็บเพจนี้ เชน เอชทีเอ็มแอล 
(HTML) ภาษาพีเอชพี (PHP) โปรแกรมดรีมวีเวอร (Dream weaver) โปรแกรมโฟโตช็อป
(Photoshop)  เปนตน โดยครอบคลุมระบบงานดังนี้ 

1. ระบบงานทะเบียนประวัติ (Central Database) ชวยในการเก็บขอมูล
ดานประวัติสวนตวัของบุคคลกร ประวัตกิารทํางาน 

2. งานวางแผนกําลังคน (Man Power Planning) แสดงใหเห็นถึงความ
เคลื่อนไหลของอัตรากําลัง  อัตราการเขา – ออกของบุคลากร 

3. งานพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร (Training and Development) เปน
ระบบที่ชวยในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

4. การตรวจสอบเวลา (Time Attendance) ระบบจะรับขอมูลการลงเวลา
เปรียบเทียบกับตารางเวลาทํางานปกติของพนักงาน แลวรายงานความผิดพลาดที่เกิดขึ้นออกมา เชน 
การขาดงาน  การมาสาย การลา เปนตน 

1.4.2.2  ขอบเขตขอมูล 
ใชขอมูลจริงของบุคลากร จํานวน 50 คน 

1.4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
1) ดานฮารดแวร (Hardware) 

1. เครื่องคอมพิวเตอรสมรรถนะสูงเพื่อใชเปนเซิรฟเวอร โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
- หนวยประมวลผลการกลาง (Central Processing Unit : CPU) แบบ 

เพนเทียมโฟร (Pentium IV) ความเร็วไมต่ํากวา 3.0 GHz 
- หนวยความจําเปนที่เขาถึงแบบสุม (Random Access Memory :  

RAM) ขนาด 1 กิกกะไบท (Gigabytes) 
- ฮารดดิสค (Hard disk) ขนาดความจุไมต่ํากวา 20 กิกกะไบท  

(Gigabytes) 
- สายอุปกรณตอเชื่อมสัญญาณเครือขาย 

2. เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal computer) เพื่อใชในการศึกษา 
และพัฒนาระบบฯ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
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- หนวยประมวลผลการกลาง (Central Processing Unit : CPU) แบบเพน
เทียมโฟร (Pentium IV) ความเร็ว 2.4 GHz 

- หนวยความจําเปนที่เขาถึงแบบสุม (Random Access Memory : RAM) 
ขนาด 512 เมกกะไบต (Megabytes) 

- ฮารดดิสค (Hard disk) ขนาดความจุไมต่ํากวา 80 กิกกะไบท (Gigabytes) 
- สายอุปกรณและแผงวงจรตอเชื่อมสัญญาณเครือขาย 

3. เครื่องพิมพ 
2) ดานซอฟตแวร (Software) 

1. ระบบปฏิบัติการ (Operating System) วินโดวสเอ็กซพี (Windows XP) 
2. โปรแกรมแอปเซิรฟ-วิน 32 –รุน 2.5.5 (Appserv-win32-2.5.5) 
3. โปรแกรมเพอเซอนอลไฮเปอรเท็กซ พรีโปรเซสเซอร เวอรช่ัน 5 
(Personal Hypertext Preprocessor : PHP Version 5.0) 
4. โปรแกรมมายเอสคิวแอล รุน 4.0 (MySQL 4.0) 
5. โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมนิ เวอรช่ัน 2.5.7 (PhpMyAdmin Version 2.5.7) 
6. จาวาสคริปต(Java Script) 
7. โปรแกรมมายเอสคิวแอลฟรอนต เวอรช่ัน 3.2(MysqlFront Version 3.2) 
8. อาปาเช เว็บเซริฟเวอร เวอรช่ัน 1.3.31 (Apache Web Server Version 1.3.31)  
9. โปรแกรมดรีมวีเวอร รุน 8.0 (Dream weaver 8.0) 
10. โปรแกรมอิวลาสเตเตอร เวอรช้ัน ซีแอส 2 (Illustrator CS2) 
11. โปรแกรมโฟโตชอป เวอรช่ัน ซีแอส 2 (Adobe Photoshop CS2) 

 
1.5 นิยามศพัท 

 HRIS (Human Resource Information System) หมายถึง ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
โรงเรียนพณิยชการลานนาเชียงใหม 

การบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากร ไดแก ประวัติการ
ทํางานของบุคลากร การไดรับการพิจารณาความดี ความชอบ เล่ือนขั้น เล่ือนตําแหนง เปนตน 

อินทราเน็ต หมายถึง ระบบเครือขายในโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม  
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม หมายถึง สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา 

ตั้งอยู ณ เลขที่ 98/12 ม.2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 
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1.6 สถานที่ท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล 
1. ฝายทะเบียนบุคลากร โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม 

 เลขที่ 98/12 ม.2 ถ.โพธาราม (เจ็ดยอด) ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 
2. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
3. สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 
 
   


