
บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดทํา
ระบบสารสนเทศการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงเรียนพณิชยการลานนา
เชียงใหมและ ไดใชแนวคิดทฤษฎีที่นํามาเปนเกณฑในการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ความรูเกี่ยวกบัขอมูลและสารสนเทศ 
2.2 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนษุย 
2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย   
2.4 ประเภทของสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนษุย  
2.5 กระบวนการทางธุรกิจของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย  
2.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย (HRIS)  
2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล 
2.8 ระบบสารสนเทศทางอินทราเน็ต 
2.9 ความรูเกี่ยวกับโครงสรางของวงจรการพัฒนาระบบงานและโครงการ 
2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 ความรูเก่ียวกับขอมูลและสารสนเทศ 
ความแตกตางระหวางขอมูลและสารสนเทศในหลายทัศนะ ดังนี้ 

         ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และไพบูรย เกียรติโกมล (2545:40) ใหความหมายวา ขอมูล (data) 
หมายถึง ขอมูลดิบ (raw data) ที่ถูกเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ ทั้งภายในภายนอกองคการ โดย
ขอมูลดิบจะยังไมมีความหมายในการนําไปใชงาน หรือตรงตามความตองการของผูใช  และ
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ผลลัพธที่เกิดจากการประมวลผลขอมูลดิบที่ถูกจัดเก็บไวอยาง
เปนระบบ โดยผลลัพธที่ไดสามารถนําไปประกอบการทํางานหรือสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผูบริหาร ซ่ึงเราสามารถกลาวโดยสรุปไดวา สารสนเทศเปนขอมูลที่มีความหมายหรือตรงตามความ
ตองการของผูบ ริหาร  ประการสํ าคัญ  สารสนเทศถูกนํ ามาชวยในการตัดสินใจในกิจ
กรรมการบริหารงานตางๆ เชน การเงิน การตลาด การผลิต หรือการจัดการ เปนตน ซ่ึงทําให
ผูบริหารสามารถแกไขปญหาหรือทางเลือกในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพขึ้น 
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รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ (2549:8) ใหความหมายวา ขอมูล (data) คือ คําพรรณนาถึง
ส่ิงของ เหตุการณ กิจกรรม และธุรกรรม ซ่ึงถูกบันทึก จําแนก และจัดเก็บไวภายในแหลงเก็บขอมูล 
แตยังไมมีการจัดโครงสรางเพื่อถายโอนไปยังสถานที่เฉพาะเจาะจงโดยขอมูลอาจอยูในรูปแบบ 
ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ หรือเสียงก็ได และขอมูลอาจถูกจัดเก็บอยางเปนระบบภายในฐานขอมูล
ของระบบคอมพิวเตอร เพื่อการคนคืนขอมูลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สวนสารสนเทศ 
(Information) คือ ขอมูลที่ถูกจัดโครงสรางใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายและมีมูลคาตอผูรับ โดย
มีการนําขอมูลผานกระบวนการการประมวลผล และจัดใหอยูในรูปแบบที่ตรงกับความตองการของ
ผูใชงาน อีกทั้งสามารถนําไปใชประโยชนสําหรับการตัดสินใจได  

ชัชวาล วงษประเสริฐ (2548 : 15) ใหความหมายวา ขอมูล (data) คือ ขอเท็จจริงที่มีอยูตาม
ธรรมชาติเปนกลุมของสัญลักษณ แทนปริมาณหรือการกระทําตางๆ ที่ยังไมผานการประเมินผล 
อาจอยูในรูปของตัวเลข ตัวหนังสือ และทายที่สุดก็คือ เปนวัตถุดิบของสารสนเทศ สวนสารสนเทศ 
(Information) คือ ขอมูลตางๆ ที่ไดรับการประมวลผลแลว โดยวิธีการตางๆ เปนความรูที่ตองการ
นําไปใชประโยชนเปนผลลัพธ หรือเอาทพุตของระบบประมวลผลขอมูล เปนสิ่งซึ่งสื่อความหมาย
ใหผูรับเขาใจ และสามารถนําไปใช หรือทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได  

ณาตยา ฉาบนาค (2545 : 19) ใหความหมายวา ขอมูล (data) คือ ขอเท็จจริงตางๆ ที่มีอยู ซ่ึง
จะปรากฎอยูไดทั้งในรูปของตัวเลข  ภาษา  รูปภาพ  และสัญลักษณตางๆ  สวนสารสนเทศ 
(Information) คือ ขอมูลที่ไดรับการประมวลผลดวยวิธีการตางๆ แลว สามารถนํามาใชประโยชนได 

จากความหมายของขอมูลและสารสนเทศดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวา ขอมูล 
หมายถึง ขอเท็จจริง หรือขาวสารที่อยูในรูปแบบตางๆ เชน ตัวเลข ตัวอักษร ภาษาหรือสัญลักษณ
ตางๆ ที่มีความหมายเฉพาะตัว ยังไมมีการวิเคราะหประมวลผล และไมสามารถนําไปใชประโยชน
หรือกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งโดยเฉพาะได สวนสารสนเทศหมายถึง ขอมูลตางๆ ที่ไดรับ
การวิเคราะหประมวลผลแลวดวยวิธีการตางๆ ใหอยูในรูปแบบที่มีความหมายสัมพันธกัน มี
ความหมายและมีคุณคาเพื่อวัตถุประสงคในการกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งทันที ดังนั้น ระบบ
ขอมูลสารสนเทศจึงหมายถึง กระบวนการจัดทําระบบขอมูลใหเปนหมวดหมูอยางมีระเบียบแบบ
แผน สามารถนําไปใชเพื่อสนันสนุนการตัดสินใจ วางแผน ควบคุมงานของผูบริหารและผูเกี่ยวของ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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2.2 ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย 
มีนักวิชาการมากมายทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่ไดอธิบายความหมายของการ

บริหารทรัพยากรมนุษยไว ซ่ึงขอกลาวโดยสรุป ดังนี้ 
สุนันทา เลาหนันท (2546 : 5) ไดกลาวสรุปวา การบริหารทรัพยากรมนุษยเปนกระบวน 

การตัดสินใจและการปฏิบัติการที่เกี่ยวกับบุคลากรทุกระดับในหนวยงานเพื่อใหเปนทรัพยากร
บุคคลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดที่จะสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคการ กระบวนการตางๆ ที่
สัมพันธเกี่ยวของ ไดแก การวางแผนทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหงาน การสรรหา การคัดเลือก 
การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน และแรงงาน
สัมพันธ การพัฒนาองคการตลอดจนการวิจัยดานทรัพยากรมนุษย 

พยอม  วงคสารศรี (2542 : 5) สรุปวา การบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการที่
ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให
ปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งสนใจการพัฒนาธํารงรักษาใหสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองคการ
เพิ่มพูนความรู ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการทํางาน และยังรวมไปถึงการ
แสวงหาวิธีการที่ทําใหสมาชิกในองคการ ที่ตองพนจากการทํางานดวยเหตุทุพพลภาพ เกษียณอายุ 
หรือเหตุอ่ืนใดในงาน ใหสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

วิชัย โถสุวรรณจินดา (2546 : 2) ไดสรุปความหมายการบริหารทรัพยากรมนุษยไวใกลเคียง
กับ พยอม  วงคสารศรี โดยหมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชศิลปะและกลยุทธดําเนินการสรรหา 
คัดเลือก และบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหปฏิบัติงานในองคการ พรอมทั้งสนใจการ
พัฒนาการบํารุงรักษาใหสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองคการ สามารถเพิ่มพูนความรูความสามารถ เพื่อ
การทุมเทการทํางานใหกับองคการ และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข 

Garry Dessler (2003 : 2) Human resource management is the process of acquiring, 
training, appraising, and compensating employees, and attending to their labor relations, health 
and safety, and fairness concerns. 

Raymond Noe et al., (2006 : 5) management refer to the polices, and system that 
influence employees’ behavior, attitudes, and performance.  
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2.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย 
รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ (2549 : 130) สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย หมายถึง 

สารสนเทศที่ไดจากการประมวลผลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ซ่ึงมัก
เกิดขึ้นซ้ําๆ กัน เปนวัฎจักร เร่ิมตั้งแตมีการสรรหาและวาจางบุคลากรเขาทํางาน จนกระทั่งบุคคลผู
นั้นพนสภาพจากการเปนบุคลากรของบริษัทไป ตัวอยางของสารสนเทศ ก็คือ  สารสนเทศดานการ
วางแผนกําลังคน การวาจางงาน และการประเมินผลการทํางานของบุคลากร เปนตน 

จากความหมายขางตน จะเห็นไดวา สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย มีความ
เกี่ยวของและสัมพันธกันกับกิจกรรมดานตางๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษยอยางเห็นไดชัดเจน 
เนื่องจากการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษยจะนํามาซึ่งขอมูลที่นําเขา
สูการประมวลผลของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย ที่นับเปนวิถีทางหนึ่งของ
การไดมาซึ่งสารสนเทศนั่นเอง 
 
2.4 ประเภทของสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย 

รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ (2549 : 131) สารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย 
สามารถจําแนกไดเปน 3 ประเภท ตามระดับของการบริหารงานในองคการ ดังนี้ 

1. สารสนเทศเชิงปฏิบัติการ คือ สารสนเทศที่ไดรับจากการปฏิบัติงานดานตางๆ ของการ
บริหารงานทรัพยากรมนุษย และมีการนําเสนอตอผูบริหารระดับลาง ดังนี้ 

1.1. สารสนเทศดานการคัดเลือก คือ สารสนเทศที่ประกอบดวย ผลการสัมภาษณ
ผูสมัครงาน รายช่ือผูสมัครที่ผานการคัดเลือกและจดหมายแจงผลการสัมภาษณ 

1.2. สารสนเทศดานการบรรจุเขารับตําแหนงงาน คือ สารสนเทศที่ประกอบดวย
สถิติการเขามอบตัวของผูผานการคัดเลือก คําสั่งบรรจุและแตงตั้งบุคลากรที่อาจจัดเก็บอยูในระบบ
ประมวลภาพ (Image System) ใหผูใชสืบคนไดตามที่ตองการ 

1.3. สารสนเทศดานประวัติบุคคล คือ สารสนเทศที่ประกอบดวยประวัติสวนตัวของ
บุคลากรและประวัติการทํางาน ขอมูลทักษะความชํานาญงานของบุคลากรรายบุคคล ตลอดจน
ประวัติการโยกยายงานและการเลื่อนตําแหนง ซ่ึงอาจถูกนํามาใชสําหรับการวางแผนอัตรากําลังคน 
การสรรหา และการพัฒนาบุคลากร เชน รายงานสถิติบุคลากรแยกตามแผนกงาน หรือรายงานสรุป
การเคลื่อนไหวของบุคลากรประจําเดือน เปนตน 

1.4. สารสนเทศดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ สารสนเทศที่ประกอบดวย
ขอมูลผลงาน และผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรายบุคคล ตลอดจนวิธีการที่ใชในการวัดและ
ประเมินผลดวย โดยอาจจะอยูในรูปของรายงานการประเมินผลตางๆ เชน รายงานประเมินผลการ
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ปฏิบัติงาน รายงานการปรับเงินเดือน และตารางสถิติคะแนนประเมินผลจําแนกตามสังกัด เปนตน 
ซ่ึงมักถูกนํามาใชสําหรับการพัฒนาบุคลากร การโยกยายงาน รวมทั้งการเลื่อนตําแหนงงาน 

1.5. สารสนเทศดานการจายเงินเดือน คือ สารสนเทศที่ประกอบดวยโครงสราง
เงินเดือน อัตราเงินเดือนของแตละบุคคล อัตราภาษีเงินได ขอมูลคาลดหยอนสวนบุคคล รวมทั้ง
รายไดหลังหักภาษีของแตละบุคคล ซ่ึงอาจจะอยูในรูปแบบของใบจายเงินเดือน (Pay-in Slip) หรือ
รายงานขอมูลเงินเดือนนําสงธนาคาร ตลอดจนรายงานสรุปการจายเงินเดือน ซ่ึงมักถูกนํามาใช
สําหรับการควบคุมเงินเดือนจายใหอยูภายใตงบประมาณที่กําหนดไว 

2. สารสนเทศเชิงกลวิธี คือ สารสนเทศที่ไดรับจากการบริหารงานในดานตางๆ ของการ
บริหารทรัพยากรมนุษย และมีการนําเสนอตอผูบริหารระดับกลาง ดังนี้  

2.1. สารสนเทศดานการสรรหา  คือ สารสนเทศที่ประกอบดวยแหลงจัดหาแรงงาน 
ประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครงาน รายงานสถิติผูสมัครงานในแตละตําแหนงงาน ตลอดจนการ
จัดพิมพจดหมายเรียกสัมภาษณ และแบบฟอรมการสัมภาษณ เพื่อใชสําหรับการคัดเลือกบุคลากร
ดวย 

2.2. สารสนเทศดานการวิเคราะหงาน คือ สารสนเทศที่ประกอบดวยคําพรรณางาน 
และคุณลักษณะเฉพาะงาน ที่ใชอธิบายถึงทักษะ ความรู ประสบการณ รวมทั้งคุณสมบัติของ
บุคลากรที่ตองการ ซ่ึงมักถูกนํามาใชสําหรับการควบคุมตําแหนง ตลอดจนมีการประเมินเพื่อ
กําหนดอัตราเงินเดือนหรือคาตอบแทน 

2.3. สารสนเทศดานการควบคุมตําแหนง คือ สารสนเทศที่ประกอบดวยโครงสราง
ตําแหนงงาน บัญชีรายช่ือตําแหนงงาน และบัญชีรายชื่อตําแหนงงานวาง ซ่ึงมักถูกนํามาใชสําหรับ
การสรรหา การคัดเลือก และบรรจุเขารับตําแหนงงาน 

2.4. สารสนเทศดานการสวัสดิการและผลประโยชน คือ สารสนเทศ ที่ประกอบดวย
รายงานคาใชจายเกี่ยวกับสวัสดิการ คาตอบแทนและเงินชดเชย รายงานการใชสิทธิ ตลอกจนตาราง
ผลประโยชน ซ่ึงมักถูกนํามาใชสําหรับการคาดการณถึงผลประโยชนที่ไดรับจากการจายคา
สวัสดิการและคาตอบแทนในรูปแบบตางๆ ดวย 

2.5. สารสนเทศดานการพัฒนาและฝกอบรม คือ สารสนเทศที่ประกอบดวยแผนการ
ฝกอบรม รายชื่อหลักสูตร รายชื่อวิทยากร รายช่ือผูเขารับการฝกอบรม คาใชจายในการฝกอบรม 
ตลอดจนผลสําเร็จสําหรับการฝกอบรมที่ผานมา และหนังสือแจงผูที่เกี่ยวของ ซ่ึงมักถูกนํามาใช
สําหรับการโยกยายงาน และการเลื่อนตําแหนงงาน 

3. สารสนเทศเชิงกลยุทธ คือ สารสนเทศที่ไดรับจากการวางแผนงานของผูบริหาร
ระดับสูง อีกทั้งมีการกําหนดเปาหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษยในระยะยาว ซ่ึงจะตอง
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พิจารณาถึงความตองการแรงงานใหมีความสอดคลองกับความตองการใชทรัพยากรอื่น และมี
ความสัมพันธกับตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อมั่นใจไดวา องคการมีบุคลากรในจํานวนที่เหมาะสม
และในเวลาที่ถูกตอง ดังนั้น สารสนเทศที่ไดรับลวนมีความเกี่ยวของกับการวางแผนทรัพยากร
มนุษยทั้งสิ้น โดยจําแนกประเภทสารสนเทศเชิงกลยุทธไดเปน 2 ประเภท คือ 

3.1. สารสนเทศดานการวางแผนอัตรากําลัง ซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย ซ่ึงประกอบดวยแผนอัตรากําลังคนในระยะยาวและมักถูกนํามาใชสําหรับการ
วางแผนความกาวหนาในงานอาชีพของบุคลากร การออกแบบโครงสรางองคการ รวมทั้งการ
วิเคราะหอัตราทดแทน และอัตราหมุนเวียนแรงงานภายในและภายนอกองคการ 

สารสนเทศดานการเจรจาตอรองแรงงาน ซ่ึงถือเปนภาระงานหนึ่งของผูบริหารระดับสูง ที่
จะตองเจรจาตอรองแรงงานกับสหภาพแรงงานเพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรกับ
ผูบริหารระดับสูง และระหวางบุคลากรกับบุคลากรดวยกันเอง ซ่ึงจะประกอบดวยสารสนเทศจาก
ภายในบริษัทสวนหนึ่ง และจากแหลงภายนอก คือ ขอกําหนดของสหภาพแรงงาน และขอตกลง
คาจางของบริษัทคูแขงอีกสวนหนึ่ง  ผูบริหาร จึงจําเปนตองมีการสื่อสารเกี่ยวกับสารสนเทศนี้กับ
บุคลากรและหนวยงานภายนอกเพื่อความเขาใจอันดีระหวางกัน 

 
2.5 กระบวนการทางธุรกิจของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย 

รุจิจันทร พิริยะสงวนพงศ (2549 : 133)  จําแนกระบบยอยของระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารทรัพยากรมนุษยได 8 ระบบ ดังนี ้

1. ระบบงานวางแผนกําลังคน (Man Power Planning) ใชเปนเครื่องมือกําหนดความ
ตองการบุคลากรขององคการ ในสวนของอัตรากําลังคน และคุณสมบัติของบุคลากรที่ตรงกับความ
ตองการของแตละงาน จากนั้น จึงทําการพยากรณถึงความตองการบุคลากรในอนาคต ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับอุปทานที่มีอยูในตลาดแรงงาน ณ ชวงเวลานั้น โดยคํานึงถึงสภาพเศรษฐกิจ คาใชจาย 
และเทคโนโลยีที่ใช ตลอดจนความมั่นคงในงานอาชีพของบุคลากรดวย ผูบริหารระดับสูงจึงควร
ศึกษาและดูแลในเรื่องนี้เปนพิเศษ โดยเฉพาะในสวนของอัตรากําลังที่เหมาะสมกับแตละงาน การ
จัดระบบดานการโยกยายหรือสับเปลี่ยนหนาที่งาน โดยมีการคนคืนสารสนเทศจากระบบอื่น 
รวมทั้งอุปทานแรงงานจากตลาดแรงงานภายนอกองคการ 
 ในสวนกระบวนการทางธุรกิจของระบบวางแผนอัตรากําลังคน เร่ิมตนตั้งแตผูบริหาร
ระดับสูงทําการสืบคนสารสนเทศจากภายในองคการผานระบบอินทราเน็ต อีกทั้งคนคืนสารสนเทศ
จากภายนอกองคการผานระบบอินเตอรเน็ต หลังจากนั้น จะทําการนําเขาขอมูลผานโปรแกรมการ
วางแผนอัตรากําลังคน และนําออกสารสนเทศในรูปแบบของแผนอัตรากําลังคน ซ่ึงระบุถึง
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คุณสมบัติของบุคคลในแตละหนาที่งาน และหนาที่งานยอย หลังจากนั้น จึงสวนแผนอัตรากําลังคน
ใหผูบริหารระดับกลางทําการวิเคราะหงานตอไป 

2. ระบบวิเคราะหงาน (Job Analysis) ในสวนนี้ครอบคลุมถึง กระบวนการดานการ
วิเคราะหงาน (Job Analysis) และการควบคุมตําแหนงงาน (Position Control) ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ตอ
เนื่องมาจากกิจกรรมของการวางแผนอัตรากําลังคนซึ่งจําเปนตองใชสารสนเทศจากภายนอกสวน
หนึ่ง คือ สารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานและตําแหนงงานของบริษัทคูแขง สารสนเทศจากหนวยงาน
ของรัฐในสวนของระเบียบขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสารสนเทศดานขอตอรองจากสหภาพ
แรงงาน เพื่อใชรวมกับขอมูลภายในดวย 
 ในสวนกระบวนการทางธุรกิจของระบบการวิเคราะหงาน เร่ิมที่ผูบริหารระดับกลางนํา
แผนอัตรากําลังคนซึ่งไดรับจากระบบวางแผนอัตรากําลัง มาวิเคราะห เพื่อจําแนกประเภทของงาน
ตามโครงสรางและแผนกลยุทธขององคการ พรอมทั้งจัดทําคําพรรณนางาน (Job Description) 
คุณลักษณะเฉพาะงาน (Job Specification) บัญชีรายช่ือตําแหนงงานวาง เพื่อนําไปใชในการสรรหา 
คัดเลือก และบรรจุบุคคคลเขาทํางานในตําแหนงตางๆ ตอไป 

3. ระบบการสรรหาบุคลากร (Recruitment) สวนนี้จะครอบคลุมถึงกระบวนการดานการ
สรรหา และการคัดเลือก กอนที่จะบรรจุเขาทํางาน ซ่ึงเปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากการวิเคราะหงาน 
และการควบคุมตําแหนง โดยรับขอมูลบัญชีรายชื่อตําแหนงงานวาง คําพรรณนางาน  และ
คุณลักษณะเฉพาะงานของตําแหนงงานที่วางมาวางแผน เพื่อปฏิบัติการสรรหา โดยในแผนจะระบุ
ถึงตําแหนงงานและทักษะที่ตองการสําหรับตําแหนงงานนั้น และใชขอมูลอัตราการหมุนเวียนของ
บุคลากร รวมทั้งความสําเร็จของการบรรจุแตงตั้งที่ผานมา นอกจากนี้ อาจตองใชสารสนเทศ
เพิ่มเติมจากสถานบันการศึกษา สํานักจัดหางาน และขอมูลประชาสัมพันธเพื่อรับสมัครงาน
ประกอบดวย โดยองคการจะตั้งเปาหมายโดยการสรรหาคนจากภายนอก หรือจากภายในองคการก็
อาจเปนได 

4. ระบบบุคลากร สวนนี้จะครอบคลุมถึงกระบวนการดานการบรรจุเขาทํางาน (Job 
Placement) การทะเบียนประวัติ (Personnel’s Base) และการบันทึกเวลาเขา-ออก (Time 
Attendance) ซ่ึงสารสนเทศที่ไดจากระบบบุคลากร จําเปนตองใชตลอดอายุการทํางานของบุคลากร
แตละคน โดยจัดแบงขอมูลบุคลากรเปน 2 สวนคือ สวนที่เกี่ยวของกับประวัติสวนตัว รวมทั้งสวนที่
เกี่ยวของกับประวัติการทํางาน รวมทั้งทักษะความชํานวญ การฝกอบรม การโยกยายงาน หรือเล่ือน
ตําแหนงงาน โดยผูบริหารสามารถใชสารสนเทศสวนนี้ไดทั้งในการวางแผนระดับกลวิธีและระดับ
กลยุทธได โดยเฉพาะในกรณีที่องคการตองการขยายกิจการหรือพัฒนาผลิตภัณฑใหมเขาสูตลาด 
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5. ระบบการจายคาจางและเงินเดือน สวนนี้จะครอบคลุมถึงกระบวนการดานการจาย
คาจางและเงินเดือน รวมท้ังการคํานวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยที่ระบบจายคาจางและ
เงินเดือนของแตละองคการอาจแตกตางกันไป และเงื่อนไขในการคิดคํานวณรายไดสุทธิเพื่อนํามา
คํานวณเงินเดือนจายบุคลากรก็อาจจะแตกตางกันแลวแตนโยบายดานการจายคาจางเงินเดือนของ
แตละองคการ 

6. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ในสวนนี้จะครอบคลุมถึงกระบวนการดานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการปรับเงินเดือนในขั้นพื้นฐาน ตลอดจนนําสารสนเทศที่ไดมาเปน
ขอมูลนําเขาของการพัฒนาและฝกอบรม การเลื่อนชั้นตําแหนง หรือแมกระทั้งการโยกยายงานไป
ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงอื่น วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่แตละองคการเลือกใชอาจแตกตาง
กันไป ดังนั้นโปรแกรมประเมินผลงานที่ดี ควรจะใหผูใชสามารถสรางใบประเมินผลงานและเลือก
วิธีประเมินผลงานได โดยกําหนดหัวขอการประเมิน เงื่อนไขของการประเมิน รวมทั้งวิธีการให
คะแนนไดตามที่ผูใชตองการ ตลอดจนมีเครื่องมือชวยสรางแบบจําลองโครงสรางเงินเดือน ซ่ึง
นํามาใชงานดานการปรับเงินเดือนบุคลากรตามผลการปฏิบัติงานที่ผานการประเมินเรียบรอยแลว 
อีกทั้ง ผูบริหารสามารถนํารายงานที่เปนผลลัพธของแบบจําลองโครงสรางเงินเดือนใหม มา
พิจารณาและเปรียบเทียบกอนตัดสินใจปรับเงินเดือน 

7. ระบบการพัฒนาและฝกอบรม ในสวนนี้ จะครอบคลุมถึงกระบวนการในสวนการ
จัดทําแผนการพัฒนา และฝกอบรมรวมทั้งการดําเนินการฝกอบรมบุคลากร โดยจะถือเปนหนาที่
สําคัญอยางหนึ่ง ของการบริหารทรัพยากรมนุษยที่ตองพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร ใหเปนผูมี
ความรู และความสามารถในการทํางานไดอยางเต็มศักยภาพ โดยจะศึกษาขอมูลจากการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การวิเคราะหงานและตําแหนงงาน รวมทั้งขอมูลทักษะและความสนใจของแตละ
บุคคล เพื่อนํามาจัดทําแผนการฝกอบรม หลักจากนั้น จึงดําเนินการฝกอบรมบุคลากรตามโครงการ
ฝกอบรมที่วางไว 

8. ระบบสวัสดิการและผลประโยชน ในสวนนี้ จะครอบคลุมถึงกระบวนการวางแผน
ดานผลประโยชนของบุคลากร และการจายคาสวัสดิการบุคลากร ตลอดจนผลประโยชนอ่ืน ซ่ึง
นอกเหนือจากคาจางแรงงาน เพื่อเปนการธํารงรักษาบุคลากรใหมีขวัญกําลังใจในการทํางาน และ
ปฏิบัติงานไดอยางเต็มความรูและความสามารถ โดยคาใชจายสวัสดิการอาจอยูในรูปแบบของคา
รักษาพยาบาล  คาเลาเรียนบุตร คาเครื่องแบบ และเงินใหกูยืม เปนตน  สวนคาใชจายดาน
ผลประโยชนอาจอยูในรูปแบบของหุนปนผล คาตอบแทนการเกษียณอายุกอนครบกําหนด 
ตลอดจนเงินประกันสังคม จึงจําเปนที่องคการจะตองสรางระบบการควบคุมคาใชจายดานนี้ ใหอยู
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ภายใตวงเงินงบประมาณที่กําหนดไว รวมทั้งมีระบบควบคุมการจายคาสวัสดิการและผลประโยชน
ใหเกิดความเปนธรรมแกบุคลากร 

 
2.6 การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย (HRIS) 

ณัฎฐพันธ เขจรนันทน และไพบูรย เกียรติโกมล (2545 : 203) การบริหารบุคคลหรือการ
บริหารทรัพยากรมนุษย เปนงานสําคัญที่มิใชเพียงแตการปฏิบัติงานประจําวันเกี่ยวกับการ
ควบคุมดูแลบุคลากรและคาจางแรงงานเทานั้น แตตองเปนการดําเนินงานเชิงรุก (Proactive) การ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินงานชวยใหงานทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพขึ้น 
โดยที่การพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลตองพิจารณาปจจัยสําคัญ 5 ประการตอไปนี้ 

1. ความสามารถ (Capability) หมายถึง ความพรอมขององคการที่จะกาวไปสูยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพราะในระบบปจจุบันมีขอมูลและสารสนเทศอยูมากมาย แตไมสามารถ
สรางขีดความสามารถใหจัดเก็บใหเปนระบบ การจัดการและวิเคราะหขอมูลใหอยูในรูปแบบที่
ผูบริหารระดับสูงจะใชตัดสินใจในการบริหารงานดานทรัพยากรบุคคลได ความสามารถในที่นี้
ประกอบดวย ความสามารถของผูบริหารระดับสูง ความสามารถของฝายทรัพยากรบุคคล และ
ความสามารถของฝายสารสนเทศที่จะวางระบบ ออกแบบ และดําเนินการดานเทคโนโลยีใหระบบ
สารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย (HRIS) ดําเนินการไปสูเปาหมายที่องคการตองการไดอยางดีที่สุด 

2. การควบคุม (Control) การพัฒนาระบบสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย (HRIS) จะให
ความสําคัญกับความปลอดภัยของสารสนเทศ โดยเฉพาะการเขาถึงและความถูกตองของขอมูล 
เนื่องจากขอมูลดานทรัพยากรบุคคลจะเกี่ยวของกับความเปนสวนตัวของสมาชิกแตละคน ซ่ึงจะมี
ผลตอช่ือเสียงและลักษณะงานที่มีผลได – ผลเสียกับพนักงานและผูบริหารทุกคน ดังนั้น หากใคร
สามารถเขาถึงสารสนเทศหรือรูเกี่ยวกับสารสนเทศที่ไมเกี่ยวของกันตนเอง อาจจะสรางความ
สับสนวุนวาย เกิดปญหาในดานนโยบายขององคการ ดังนั้น การควบคุมสารสนเทศดานทรัพยากร
บุคคลจึงมีความสําคัญและมีความจําเปนสูงตอองคการ การจัดระบบการเขาถึงและจัดการขอมูลที่ร
รัดกุม โดยอนุญาตใหผูที่มีอํานาจตัดสินใจหรือมีความรับผิดชอบในแตละงานสามารถเขาถึงและ
ปรับปรุงสารสนเทศในสวนงานของตนเทานั้น  

3. ดานคาใชจาย (Cost) ผูบริหารระดับสูงและผูบริหารฝายทรัพยากรบุคคลจําเปนตองมี
สารสนเทศดานคาใชจายกําลังคนเพื่อตัดสินใจ และสารสนเทศดานคาใชจาย ดังกลาว ไดแก 
คาใชจายดานการลาออก (Turnover) ดานเงินเดือนและคาจาง ดานคาลวงเวลา เบี้ยเล้ียง คาครองชีพ 
ดานคารักษาพยาบาล หรือสวัสดิการพนักงาน ดานการพัฒนาพนักงาน คาใชจายในการเพิ่ม
กําลังคน คาใชจายตามกฎหมายหรือขอปฏิบัติของภาครัฐที่บริษัทจําเปนตองเสียใหถูกตอง 
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4. ดานการสื่อสาร (Communication) หมายถึง การพัฒนาระบบสารสนเทศตองศึกษาการ
ไหลเวียนของสารสนเทศ (Information flow) ภายในองคการและความสัมพันธระหวางองคการกับ
สภาพแวดลอมภายนอก ตลอดจนเตรียมการในการสื่อสารขอมูล เพื่อใหผูเกี่ยวของรับทราบ ซ่ึงผูใช
สารสนเทศนี้ประกอบดวย 3 ระดับ ไดแก ระดับองคการ ระดับฝายงาน และระดับบุคคล เพื่อใหเกิด
ความเขาใจและทัศนคติที่ดีกับการนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใช  

5. ความไดเปรียบในการแขงขัน (Competitive advantage) หมายถึง องคการสามารถใช
สารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลเปนกลยุทธที่จะชนะในการแขงขัน เพราะรูถึงขีดความสามารถของ
กําลังตนที่มีอยู ตนทุนดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล มีความพรอมดานทรัพยากรบุคคลที่สูงกวา มี
ความรวดเร็วและสามารถใชสารสนเทศดานทรัพยากรบุคคลไดดีกวา 
 
2.7 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล 
 ระบบ  หมายถึง  ที่รวมของสวนประกอบที่ทํางานหรือปฏิสัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุ
เปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนด (ครรชิต มาลัยวงศ, 2539)  ซ่ึงระบบจะประกอบดวย
สวนประกอบที่ไดถูกกําหนดไวใหเจาหนาที่ โดยมีเปาหมายหรือจุดประสงครวมกัน(ชุมพล 
ศฤงคารศิริ, 2538)  สวนสารสนเทศ หมายถึง ขอมูล (Information) ที่ไดจากการนําขอมูลมา
ประมวลผล และถูกจัดใหอยูในรูปที่มีความหมายและประโยชนตอการตัดสินใจของผู รับ 
(Recipient) ใหผูใชมองเห็นสถานภาพตางๆ ที่แสดงออกดวยสารสนเทศนั้น (ครรชิต มาลัยวงศ, 
2539 และชุมพล ศฤงคารสิริ, 2538) 
 กลาวโดยรวมไดวาระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง สวนประกอบ
ตางๆ ที่ทํางานรวมกันเพื่อเก็บขอมูล ประมวลผลขอมูล จัดเก็บขอมูลและสารสนเทศ  จัดสง
สารสนเทศไปใหหนวยงานและบุคคลตางๆ ในองคการ เพื่อใชในการตัดสินใจ ควบคุม วิเคราะห 
และเพื่อใหทราบสภาพขององคการ (Laudon,1996) สวนประกอบตางๆ ที่กลาวถึงนี้หมายถึง 
อุปกรณคอมพิวเตอร (Hardware) สวนชุดคําสั่ง (Software) บุคลากร ขั้นตอนการทํางาน 
(Procedure) และขอมูล (Martin และคณะ, 1991 และ Long,1989) 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคล หมายถึง ระบบขอมูลที่ไดจัดขึ้นอยางเปน
ระเบียบ เพื่อใหสามารถมีการเก็บบันทึก รวมท้ังการแยกแยะเพื่อการพิจารณาและวินิจฉัยปญหา
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตางๆ สามารถสนับสนุนใหมีการตัดสินใจดานบุคคลไดอยางถูกตอง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคคลที่ดีนั้นจะตองอยูในหลักการที่จัดขึ้นโดนสามารถให
ขอมูลตางๆ มีลักษณะครบถวน 5 ประการดังตอไปนี้ คือ (Wayne Mondy, R & Robert M.Noe, III, 
1987) 
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1. เปนขอมูลที่สามารถใชไดตลอดเวลา (Timely) หมายถึง เปนขอมูลที่สามารถมี
พรอมเมื่อตองการใช และไดมีการปรับปรุงขอมูลตางๆ ใหทันสมัยกับเหตุการณตลอดเวลาดวย 

2. ความถูกตอง (Accurately) คือ จะตองเปนขอมูลที่ถูกตองตามความเปนจริงที่สุด 
3. มีคุณคา (Concisely) หมายถึง จะตองสรางขอมูลที่ประกอบดวยขอมูลที่มี

ความสําคัญและมีคุณคาเหมาะสําหรับใชเพื่อการบริหารเทานั้น 
4. จะตองมีความพรอมสมบูรณ (Completely) หมายถึง การตองมีขอมูลที่จําเปนอยาง

ครบถวน เพื่อใหสามารถตัดสินใจได 
  
ขั้นตอนการจัดระบบขอมูลทางการบริการงานบุคคล (ธงธัย สันติวงษ, 2542) 

1. การศึกษาระบบขอมูลที่เปนอยูในปจจุบัน 
2. การจัดลําดับความสําคัญกอนหลังของขอมูลที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
3. การพัฒนาจัดระบบขอมูลการบริหารงานบุคคลขึ้นใหม 
4. การเก็บบันทึกขอมูลเขาสูเครื่องคอมพิวเตอร 
5. การบํารุงรักษาและใชระบบขอมูล 
การที่จะจัดการวางแผนกําลังคนใหมีประสิทธิภาพที่ดีนั้น จําเปนตองอาศัย “ระบบ

ฐานขอมูลดานกําลังคน” เปนพื้นฐานหลักในการวางแผนกําลังคน ซ่ึงระบบฐานขอมูลดานกําลังคน
ที่จะรองรับในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศนี้เราเรียกวา “ระบบสารสนเทศดานบริหารทรัพยากร
บุคคล” (Human Resource Information System: HRIS) หรืออาจจะมีช่ืออยางอื่นที่นิยมใชกันคือ 
ระบบขอมูลดานบุคคล (Personnel Information System: PIS) หรือระบบขอมูลดานการบริหารงาน
บุคคล (Personnel Management Information System: PMIS) (ดนัย เทียนพุฒ, 2543, หนา 156 – 
161) 
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2.7.1 โครงสรางของระบบสารสนเทศดานบริหารทรัพยากรบุคคล(HRIS) 
 การบริหารทรัพยากรบุคคลที่จะนําระบบ HRIS มาชวยใหมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น
นั้น สามารถกําหนดโครงสรางการออกแบบระบบ HRIS ไดดังภาพตอไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*EMIS:  Employee Information System 
*HRIS:  Human Resource Planning Information System 
*EIS:  Executive Information System 

 
รูปที่ 2.1 แสดงโครงสรางการออกแบบระบบ HRIS 

ผูบริหาร (Executive) การบริหารทรัพยากรบุคคลองคการ 
(Corporate HR) 

พนักงาน (Employee) 

การวิเคราะห         ฐานขอมูล 

HRIS

- การประเมินคางาน 

- จําแนกตําแหนง 
- พัฒนาองคการ 

- พัฒนาบุคลากร 

- โครงสรางาตอบแทน 

- ฯลฯ 

EIS 
- สรรหา 
- คาตอบแทน 

- พัฒนาอาชีพ 

- การสืบทอด
ตําแหนง 

- วางแผน 

3 2 1 

EMIS 
- ธุรการ 

- งานบุคคล 
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2.7.2 ความสามารถในการเขาระบบ HRIS 
เปนการเขาถึงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล  ผูที่สามารถเขาสูระบบได

ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารกับผูปฏิบัติงานดานทรัพยากรบุคคล ผูบังคับบัญชาตน
สังกัด และพนักงาน 

2.7.3 รูปแบบการจัดการ HRIS  
1. New  application  คือ ระบบงานใหมๆ ดานทรัพยากรบุคคล ตามที่ผูบริหาร

ระดับสูง ผูบริหารหนวยตนสังกัด หรือจากฝายทรัพยากรบุคคลที่ตองการระบบประยุกตใชใหมๆ 
2. Human resource technology consulting เปนการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการ      

รีเอนจิเนียร่ิง (reengineering) ระบบงาน การสรางประสิทธิผลใหกับองคการ การจัดการ
เปลี่ยนแปลง การถายโอนหรือประยุกตเทคโนโลยี 

3. Technology คือ ลักษณะงานเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐาน คุณภาพการ
เชื่อมโยงขอมูล การแนะนําเทคโนโลยี ปญหาหรือแนวโนมของเทคโนโลยี 

4. Human resource plan administration คือ การดูแลเกี่ยวกับผลประโยชน การ
เพิ่มเงินเดือน คาตอบแทน ระบบปฏิบัติการ การจัดการดานโปรแกรม เปนตน 

 
2.8 ระบบสารสนเทศทางอินทราเน็ต 
 ระบบสารสนเทศทางอินทราเน็ต (Intranet information system) หมายถึงระบบสารสนเทศ
ที่ติดตอกันไดภายในระบบเครือขายคอมพิวเตอร เดียวกัน  การใชงานระบบอินทราเน็ตมี
สวนประกอบที่สําคัญไดแก  

2.8.1 เคร่ืองบริการเว็บ 
เครื่องบริการเว็บ หมายถึง เครื่องที่ใหบริการเอกสารเอชทีเอ็มแอลซึ่งอยูในรูปแบบของ

แฟมตัวอักษร เครื่องบริการเว็บของแตละองคการจะถูกเชื่อมโยงกันเปนเครือขายใยแมงมุม (web) 
ทําใหเอกสารที่แตละองคการสรางขึ้นมาสามารถเผยแพรไปไดอยางกวางขวางตามแตเครือขายจะ
ไปถึง 

2.8.2 เว็บบราวเซอร 
เว็บบราวเซอร คือ โปรแกรมที่ใชในการดูเอกสารซึ่งอยูบนเครื่องบริการเว็บ ซ่ึงเปน

เอกสารที่สามารถแสดงผลไดอยางสวยงาม มีการแสดงทั้งขอความ รูปภาพ และระบบมัลติมีเดีย
(multimedia) ซ่ึงไดแก เสียงและภาพเคลื่อนไหวตางๆ ทําใหการดูเอกสารบนเว็บเปนที่นาสนใจกวา
เอกสารรูปแบบอื่นๆ โปรแกรมเว็บบราวเซอรที่ใชโดยทั่วไป เชน Internet Explorer, Netscape 
navigator, Fire fox , Opera เปนตน 
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2.8.3 ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML language) 
ภาษาเอชทีเอ็มแอลเปนภาษาหลักที่ใชในการเขียนหรือสรางเว็บเพจ  ซ่ึงผูเขียนสามารถ

กําหนดเอกสารใหมีรูปแบบที่สวยงามนาสนใจ คําบางคํา หรือประโยคบางประโยคที่ตองการ
อธิบายความหมายหรือมีเนื้อหาในเอกสารอื่นที่เกี่ยวของกัน  ก็สามารถทําใหเดนขึ้นมา เชน การขีด
เสนใต หรือมีสีแตกตางจากเนื้อหาอื่นๆ และเมื่อใชเมาส (mouse) คลิกที่คําหรือประโยคนั้น ก็จะทํา
ใหเอกสารที่แสดงความหมายหรือเกี่ยวของกับคําหรือประโยคนั้นถูกแสดงขึ้นมาแทนที่เอกสาร
ฉบับปจจุบัน ซ่ึงเรียกการเชื่อมตอของเอกสารลักษณะนี้วาไฮเปอรลิงค (hyper link) 

ถึงแมวาจะไดมีการพัฒนาเพิ่มรูปแบบและคําสั่งของภาษาเอชทีเอ็มแอลจากผูผลิตเว็บ
บราวเซอร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแสดงผลของเว็บบราวเซอรของแตละบริษัท แตก็ยังคงมี
คําสั่งพื้นฐานซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกันอยูซ่ึงทําใหภาษาเอชทีเอ็มแอลเปนภาษาที่นิยมในการผลิต
เอกสารบนเว็บ เนื่องจากมีรูปแบบที่งายตอความเขาใจ (ดังรูปที่ 2.2) และสามารถแสดงผลไดในทุก
ระบบคอมพิวเตอรที่มีเว็บบราวเซอรติดตั้งอยู  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.2 ตัวอยางแฟมเอกสารที่เขียนดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล 
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2.8.4 เว็บเพจ (Web page) 
เว็บเพจ คือ หนาเอกสารที่เขียนดวยภาษาเอชทีเอ็มแอล และถูกแสดงผานเว็บบราวเซอร 

สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
 2.8.4.1  เว็บเพจแบบสถิต (Static Web Page : SWP) เปนหนาเอกสารที่แฟม

เอชทีเอ็มแอล ถูกเขียนไวลวงหนาและมีเนื้อหาท่ีคงที่ แสดงขอมูลโดยรวมทั้งหมดที่ตองการ
เผยแพร ผูอานขอความจากเว็บจะตองอานขอความทั้งหมดเพื่อใหไดขาวสารที่ตนเองสนใจ และ
เนื้อหาของเอกสารจะคงอยูเชนนั้นจนกวาผูควบคุมเว็บ (Web master) จะทําการปรับปรุงแกไขแฟม
เอชทีเอ็มแอลที่เครื่องบริการเว็บ 

 เมื่อเครื่องขอรับบริการรองขอไปยังเครื่องใหบริการเว็บใหสงเอกสารมาให เครื่อง
ใหบริการเว็บจะจัดสงแฟมเอชทีเอ็มแอลมาใหพรอมกับรูป (ถามีรูป หรือมีการรองขอไปดวย) เว็บ
บราวเซอรจะทําการแปลคําสั่งจากแฟมเอชทีเอ็มแอลที่ไดรับมาแลวแสดงผลบนจอภาพตามที่
กําหนดไวในแฟมเอชทีเอ็มแอลนั้น ดังรูปที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.3 แสดงการทํางานของเว็บโดยทัว่ไป 
 
  เว็บเพจประเภทนี้จะถูกใชในกรณีที่เอกสารมีเนื้อหาคงที่หรือไมมีการเปลี่ยนแปลง
บอยนัก เชน บทความเผยแพรใหความรู โฆษณา หรือคําอธิบายตางๆ ซ่ึงจะมีเนื้อหาทั้งเอกสาร
เกี่ยวของตอเนื่องเปนเรื่องเดียวกัน ผูอานจะตองอานขอความทั้งหมดหรือขอความสวนใหญของ
เอกสาร จึงจะทําใหผูอานสามารถไดขอมูลหรือสารสนเทศตามที่ตองการได (ดังรูปที่ 2.4) เอกสาร
ลักษณะนี้สามารถเขียนใหอยูในรูปของแฟมเอชทีเอ็มแอลโดยกําหนดเนื้อความทั้งหมดไวกอน
ลวงหนา และแสดงเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยูในแฟมเอชทีเอ็มแอลทางเว็บเพจนั่นเอง 
 

Generic object

HTML File(+Image) 

Web Server 
Client +Web Server 
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รูปที่ 2.4 แสดงจอภาพหนาเอกสารเว็บเพจแบบสถิต 
   

2.8.4.2 เอกสารที่เขาถึงเชิงโตตอบ (Interactive Access Page:  IAP) หรือ เว็บ
เพจ แบบไดนามิค (Dynamic Web Page:  DWP) คือหนาเอกสารบนเว็บซึ่งสามารถรับคํารองขอ
จากผูใชเว็บบราวเซอร โดยผูเขียนหนาเอกสาร (web master) จะเขียนแฟมเอชทีเอ็มแอลใหแสดง
ฟอรมบนเว็บบราวเซอรเพื่อสอบถามขอกําหนดของขอมูลที่ผูอานตองการไดรับ เชน รหัส
ประจําตัว ช่ือ-นามสกุล หรือเลขที่โรงพยาบาล เปนตน เมื่อผูอานสงคํารองขอไปยังเครื่องบริการ
เว็บที่มีโปรแกรมทําหนาที่ในการติดตอกับฐานขอมูลเพื่อสืบคนขอมูลตามเงื่อนไขที่ถูกรองขอมา 
จากนั้นโปรแกรมที่อยูบนเครื่องบริการเว็บจะทําหนาที่สรางแฟมเอชทีเอ็มแอลใหโดยอัตโนมัติ 
โดยมีขอมูลตอบสิ่งที่ถูกรองขอมา หรือหากไมมีขอมูลที่ตรงตามเงื่อนไข ก็จะสรางเอกสารเพื่อแจง
ใหผูอานทราบดวย (ดังรูปที่ 2.5) วิธีการนี้จะทําใหผูอานไดขอมูลตามที่ตองการอยางรวดเร็วโดยไม
ตองอานเอกสารทั้งหมดเพื่อใหไดส่ิงที่ตนเองตองการ อีกทั้งเอกสารที่ไดจากเว็บเพจนี้ยังทันสมัย
กวาเว็บเพจแบบสถิตที่ไดมาจากแฟมเอชทีเอ็มแอลตามปกติเพราะเอกสารจากเว็บเพจนี้จะถูกสราง
ขึ้นใหมทุกครั้งที่มีการรองขอ ดังนั้นหากขอมูลในฐานขอมูลถูกเปลี่ยนแปลงไป เมื่อผูอานสงคํารอง
ขอไปเมื่อใดก็จะไดขอมูลจากฐานขอมูลที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้น  
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รูปที่ 2.5 การทํางานของเครื่องบริการเว็บที่มีหนาเอกสารที่เขาถึงแบบเชิงโตตอบ 

    
   เว็บเพจประเภทนี้จะถูกใชในกรณีที่ ผูที่ เขามาอานเอกสารผานเว็บ
บราวเซอรตองการขอมูลเฉพาะสวนที่ตนเองสนใจเทานั้น ไมใชเนื้อหาท้ังหมดของเอกสาร เชน 
การประกาศผลสอบ ที่อยูหรือขอมูลเฉพาะของบุคคลที่ผูอานสนใจ หรือผลการออกสลากกินแบง
รัฐบาล เปนตน ซ่ึงหากจะนํารายชื่อหรือขอมูลทั้งหมดมาแสดงแลวใหผูอานตรวจหารายชื่อหรือ
ขอมูลเองเหมือนการประกาศบนกระดานทั่วไป ก็จะตองเขียนเปนแฟมเอชทีเอ็มแอลที่มีความยาว
มากหรือใชหลายแฟมในการแสดงขอมูลทั้งหมด อีกทั้งไมเปนการสะดวกแกผูอานที่จะตองการ
มองหาขอมูลที่ตองการดวย 
   ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทาง
อินทราเน็ตของโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหมคร้ังนี้ ผูศึกษาไดใชการแสดงผลทางจอภาพใน
ลักษณะเอกสารที่เขาถึงเชิงโตตอบหรือเว็บเพจแบบไดนามิคเชนกัน 
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2.9 ความรูเก่ียวกับโครงสรางของวงจรการพัฒนาระบบงานและโครงการ 
 การวิเคราะหระบบงานปจจุบันมีความยุงยากและซับซอนมาก จึงตองมีมาตรฐานที่จะ
ทําใหการพัฒนาระบบงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีขั้นตอนที่เปนแนวทางการปฏิบัติงานได
โดยมีขอบกพรองนอยที่สุด ดังนั้น วงจรการพัฒนาระบบงานและโครงการ (System Development 
Life Cycle) หรือที่เรียกกันอยางยอๆ วา SDLC จึงไดถูกคิดคนขึ้นมาเพื่อตอบสนองความตองการนี้  
(ฉันทวิท กุลไพศาล, 2535, หนา 70-78 และ Jeffrey A. Hoffer, & et.al, 1998, pp.485-499) 
 วงจรการพัฒนาระบบงานหรือ SDLC สามารถแบงเปนขั้นใหญๆ ได 4 ขั้นและแตละ
ขั้นใหญก็ยังแบงยอยออกไดอีก ดังนี้ 

1. การวิเคราะหระบบงาน (System analysis) เปนขั้นตอนการศึกษาระบบงานเดิมที่
ใชอยูในปจจุบัน (current system) ปญหาที่เกิดจากระบบงานเดิม ตลอดจนการศึกษาถึงความ
ตองการขององคการ (organization needs and requirement) พรอมกับการประเมินปญหาตางๆ เพื่อ
หาทางเลือกที่เหมาะสมมาแกปญหา ในขั้นตอนนี้สามารถแบงออกเปนขั้นตอนยอยๆ ไดอีก 4 
ขั้นตอน คือ 

1.1. การสํารวจเพื่อหาขอบเขตของระบบและความเปนไปได (survey project 
scope and feasibility) เปนจุดเริ่มตนที่นักวิเคราะหระบบจะทําการศึกษาถึงปญหาที่ผูใชประสบอยู 
และตองการที่จะแกไขหรือปรับปรุงสภาพการทํางานใหดีขึ้น ผลลัพธของการคนหาขอบเขตและ
ความเปนไปไดของระบบจะอยูในรูปของการนําเสนอสิ่งที่ไดจากการสํารวจ (survey) หรือขอมูลที่
ไดจากการสัมภาษณ (interview) และจากขอเสนอแนะตางๆ ซ่ึงโดยปกติหากผลการสํารวจพบวา
ระบบงานขอมูลนั้นมีความเปนไปไดที่จะทําการพัฒนา นักวิเคราะหระบบควรจัดทําการวิเคราะห
ตนทุน-ผลตอบแทน (cost-benefit analysis) อยางคราวๆ  ดวย เพื่อจะไดทราบวาการลงทุนในการ
พัฒนาระบบนี้คุมคามากนอยเพียงใด 

1.2. ศึกษาและวิเคราะหระบบเดิมที่ใชอยู กอนที่นักวิเคราะหระบบจะทําการ
ออกแบบระบบหรือวางระบบงานนั้น นักวิเคราะหระบบจะตองทําความเขาใจในระบบงานเดิมที่ใช
อยูกอน ไมวาระบบงานนั้นจะเปนระบบงานที่ใชคอมพิวเตอรอยูแลว หรือจะเปนระบบงานทีป่ฏิบตัิ
ดวยคนทั้งหมดก็ตาม 

1.3. พิจารณาความตองการของผูใชระบบ เปนขั้นตอนที่นักวิเคราะหระบบจะทํา
การตอบปญหาวาระบบงานขอมูลใหมที่ตนจะทําการพัฒนานั้น จะใหอะไรแกผูใชระบบบาง ดงันัน้ 
นักวิเคราะหระบบจะตองเปนผูวิ่งเขาหาผูใชระบบ เพื่อที่จะคนหาความตองการของผูใช ซ่ึงจะทํา
ใหนักวิเคราะหระบบสามารถกําหนดรูปแบบของสิ่งที่จะตองนําเขาสูระบบ และผลลัพธที่ระบบจะ
อํานวยใหแกผูใช ในการกําหนดรูปแบบตางๆ ในขั้นตอนนี้เรียกกันวา การออกแบบโดยทั่วไป 
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(general design) หรือการออกแบบทางตรรกวิทยา (logical design) วิธีที่นิยมไดแกการทําโมเดล 
(modeling) และอีกวิธีหนึ่งซึ่งกําลังเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย นั่นคือ การทําโพรโตไทปหรือ
ตนแบบ (prototype) เปนการจําลองเอาระบบงานใหมมายอใหเล็กลงเพื่อที่จะใหผูใชระบบเห็น
แนวทางที่ระบบงานใหมจะวิ่งไปไดอยางชัดเจนขึ้น 

1.4. เลือกแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาและวางระบบงาน โดยพิจารณาถึง
ความเปนไปไดทางดานเทคนิค ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ และความเปนไปไดในเชิงเศรษฐกิจ 
เปนหลักในการเลือกแนวทาง 

1.5. การดําเนินการจัดซื้ออุปกรณคอมพิวเตอรและซอฟตแวร ขั้นตอนนี้มักถูก
มองขามไปหรือหายไปจากวงจรการพัฒนาระบบงานและโครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งซอฟตแวร 
การเปนนักวิเคราะหระบบที่สมบูรณจะตองดํารงตนใหเปนกลางอยูเสมอ อยาคิดแตเพียงวา
ระบบงานที่ตนไดทําการสํารวจไปนั้นจะตองทําการพัฒนาเองหรือเขียนโปรแกรมเองเทานั้น 
จะตองสํารวจดูวาในขณะนั้นมีซอฟตแวรที่ไดพัฒนาขึ้นและตรงกับความตองการของผูใชระบบอยู
แลวหรือไม หากมีอยูแลว การพัฒนาระบบขึ้นมาเองอาจทําใหเกิดขอเสียแกผูใชระบบทั้งทางดาน
เวลาและตนทุนในการพัฒนาระบบดวย 

2. การออกแบบและวางระบบงาน (System design) ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนหลังจาก
วิเคราะหระบบงาน เปนการวางโครงสรางของระบบงาน ทั้งในรูปลักษณะทั่วๆ ไป และใน
รูปลักษณะที่ เฉพาะ โดยมีการแจกแจงรายละเอียดที่แนชัดของแตละงาน และสงตอไปให
โปรแกรมเมอรเพื่อจะไดทําการเขียนโปรแกรมใหเปนระบบที่ปฏิบัติงานไดจริงในขั้นตอไป 
ขั้นตอนนี้สามารถจําแนกรายละเอียดไดเปน 2 ขั้นตอนคือ 

2.1. การออกแบบระบบงานใหม เปนการเริ่มทําการออกแบบระบบงานออกมา
ใหเห็นเปนรูปราง โดยทั่วไปที่ปฏิบัติกัน จะนําผลลัพธหรือเอาตพุต (output) ของระบบมาออกแบบ
กอน เชน รายงานแยกประเภทตางๆ การที่ทําเชนนี้เนื่องมาจาก output ของระบบจะมีผลกระทบตอ
การออกแบบใหมในสวนอื่นๆ เชน การออกแบบแฟมขอมูล การออกแบบขอมูลที่นําเขาสูระบบ
หรืออินพุต (input) โดยรวมถึงการออกแบบวิธีการหรือขั้นตอนการประมวลผลในชวงตางๆ ของ
ระบบดวย 

2.2. ดําเนินการสรางระบบ คือ ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมนั่นเอง ซ่ึงเปน
ขั้นตอนที่มักใชเวลานาน สวนใหญเวลาที่ใชมักจะมากกวาที่นักวิเคราะหระบบคาดไว ดังนั้นหาก
ออกแบบระบบไมชัดเจน ไมถูกตอง หรือไมสมบูรณแลว การเขียนโปรแกรมยอมเกิดความ
ผิดพลาดและลาชาออกไปเชนกัน 
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 เมื่อการสรางระบบเสร็จสมบูรณ ส่ิงที่จะไดจากขั้นตอนนี้ก็คือ คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร ซ่ึงซอฟตแวรนี้จะตองผานการตรวจสอบ (test) และขจัดขอผิดพลาด (debug) ออกไป
แลว 
 การดําเนินการสรางระบบอาจไมเกิดขึ้นหากระบบถูกซื้อเขามาแบบ
สําเร็จรูป ซ่ึงถาเปนเชนนี้ ขั้นตอนนี้จะถูกแทนที่ดวยการนําระบบงานมาปรับแตงใหตรงกับความ
ตองการขององคการหรือผูใช (modification) และการติดตั้ง (installation) 

3. การนําระบบงานเขาสูองคการหรือผูใช (System implementation) ขั้นตอนนี้เปน
ขั้นตอนที่นําเอาระบบงานมาติดตั้ง (install) ใหกับผูใชหรือองคการ และเพื่อใหแนใจวาระบบงาน
สามารถปฏิบัติภารกิจไดตรงตามวัตถุประสงค ระบบงานจะตองถูกทําการตรวจสอบมาแลวอยางดี 
โดยปกติระบบงานใหมมักจะมาแทนที่ระบบงานเกาดวยวิธีที่นุมนวลที่สุด และตองคอยใหการ
ชวยเหลือตอผูใช เนื่องจากความไมคุนเคย โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะเริ่มแรกของการใชระบบใหม 
การฝกอบรม (education and training) และการจัดทําคูมือการใชระบบ (user manual) จึงเปนสิ่ง
สําคัญอยางยิ่งที่จะใหผูใชระบบสามารถใชระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และถูกตอง 

4. การดําเนินการสนับสนุนภายหลังการติดตั้งระบบงาน (System support) หลังจาก
ที่ระบบงานใหมไดถูกนํามาติดตั้งแลว ผูใชระบบอาจจะยังไมคุนเคยกับการทํางานหลังจากที่ระบบ
ใหม นักวิเคราะหระบบควรจะใหคําแนะนําอยางตอเนื่องเพื่อชวยเหลือผูใชระบบในการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้ยังรวมถึงความตองการตางๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากระบบไดถูก
ติดตั้ง เชน ผูใชระบบตองการใหเพิ่มรายงานประจําวัน เพื่อใชในการติดตามผลหรือเปล่ียนแปลง
ขอมูลที่ตองแสดงอยูในรายงานตางๆ เปนตน ซ่ึงสวนที่กลาวมานี้มักจะเกี่ยวของกับการบํารุงรักษา
ระบบงาน (system maintenance) และการปรับปรุงระบบงาน (system improvement)  

ส่ิงหนึ่งที่นักวิเคราะหระบบจะตองไมลืมทุกครั้งที่ทําการแกไขหรือเปลี่ยนแปลง
ระบบ คือจะตองทําการแกไขเอกสารทุกอยางที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่แกไขนั้น การคงความถูกตองของ
เอกสารตางๆ ไวจะทําใหนักวิเคราะหระบบลดเวลาในการศึกษาระบบลง หากระบบงานนั้นจําเปน
จะตองร้ือออกมาทําใหม 

 
 
 
 
 
 



 27 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.6 แสดงวงจรพัฒนาระบบงานและโครงการ 
 

2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
ราตรี คําโมง (2543) ศึกษาเรื่อง “ระบบสารสนเทศบุคลากรของสถาบันราชภัฎเชียงใหม” 

โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางฐานขอมูลบุคลากรของสถาบันราชภัฏ เชียงใหม เพื่อผลิตสารสนเทศ
บุคลากรจากฐานขอมูลบุคลากร และอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลไดบุคลากรไดอยาง
รวดเร็ว โดยพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 98 (Windows 98) ใชภาษาคอมพิวเตอรวชิวลเบ
ซิก 5 (Visual Basic version 5) ในการพัฒนาระบบ ไดสรางฐานขอมูลบุคลากรเปนฐานขอมูลเชิง
สัมพันธบนไมโครซอฟทแอคเซส 97 (Microsoft Access 97) ผลจาการศึกษาซึ่งไดเก็บรวบรวม
ขอมูลอยูในเกณฑเปนที่นาพอใจ 

บุณฤทธิ์ คิดหงัน (2544) ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศงานทะเบียน โรงเรียน
เชียงใหมเทคโนโลยี” เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบงานฝายทะเบียนและงานฝายรับสมัครนักเรียน 
โรงเรียนเชียงใหมเทคโนโลยี โดยพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 98 (Windows 98) และ
วินโดวสเอ็นที (Windows NT) ใชโปรแกรมไมโครซอฟทเอสคิวเอล เซิรฟเวอร (Microsoft SQL 
Service) ในการจัดการกับฐานขอมูล และใชไมโครซอฟทวิชวลเบสิก 6 (Visual Basic version 6)  

1 
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Implementation 
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System 
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ศึกษาความตองการและ 

ความเปนไปไดของระบบงาน 

ออกแบบรายละเอียด 

ของระบบงาน นําระบบงานมาใชจริงในองคกร 

ความตองการของระบบงานใหม 
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เปนเครื่องในการเขียนโปรแกรมในสวนการติดตอกับผูใชและติดตอกับฐานขอมูล จากการศึกษา 
สามารถนําไปเพิ่มประสิทธิภาพในระบบงานทะเบียนและระบบงานรับสมัครโดยพัฒนาบนระบบ
เครือขาวคอมพิวเตอรหลักของโรงเรียนเชียงใหมเทคโนโลยีไดเปนอยางดี 

เสกสรร คํายอง (2544) ศึกษาเรื่อง “ระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางซอฟตแวรระบบ
ฐานขอมูลบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม และเพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลชวยในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร โดยพัฒนาขึ้นบนระบบปฏิบัติการวินโดวส 98 (Windows 98) ใชโปรแกรม
ไมโครซอฟทแอคเซส 97 (Microsoft Access 97) และโปรแกรมไมโครซอฟทวิชวลเบสิก 6 (Visual 
Basic 6) เปนเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม ผลจากการนําระบบฐานขอมูลบุคลากรนี้ไปใชใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม ซ่ึงไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใชระบบ พบวา โปรแกรม
ระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม 
สามารถนําไปใชงานไดจริงรอยละ 75.4 และกลุมผูบริหารมีความคิดเห็นวาสามารถนําไปใชงานได
จริงรอยละ 100 

มารศรี สังขทอง  (2545) ศึกษาเรื่อง  “ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทาง
อินทราเน็ตของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” พบวา ผลจากการคนควาอิสระนี้ ได
ทดลองกับง านจริ ง ในงาน เจ าหน าที่ และง านนโยบายและแผน  คณะแพทย ศ าสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนขอมูล 100 ระเบียน (records) และไดจากการประเมินผลการใชงาน
ระบบจากการตอบแบบสอบถามของกลุมประชากรที่ใชงานจริงจํานวนทั้งสิ้น 22 คน พบวา ระดับ
ประสิทธิภาพการใชงานมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.17  คือมีประสิทธิภาพการใชงานมาก กลาวคือ 
ร ะบบสา รสน เทศก า รบริ ห า ร ง านบุ ค คลท า งอิ นทร า เ น็ ต ขอ ง  คณะแพทย ศ าสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมนี้ สามารถทํางานไดดี ผลิตสารสนเทศไดตามตองการ ประมวลผลทําไดดี 
สะดวกตอการใชงาน ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานประจํา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสอดคลองและ
เหมาะสมกับระบบงานไดเปนอยางดี และสามารถตอบสนองวัตถุประสงคของการศึกษาครั้งนี้ได
ตามความตองการ 
 
 
 


