
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

โรงพยาบาลแมลานอย   สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ต้ังอยูเลขท่ี  79  หมู 9  ตําบลแมลา
นอย  อําเภอแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน  เปนโรงพยาบาลชุมชน ขนาด  30  เตียง  มีหนาท่ีความ
รับผิดชอบในการบริการสุขภาพแกประชาชนครอบคลุมท้ังดานสงเสริมสุขภาพ  ดานการควบคุม
และปองกันโรค  ดานการรักษาพยาบาลท้ังระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ  และดานการฟนฟูสภาพ
ผสมผสานการบริการแพทยแผนไทย  รวมท้ังเปนแหลงศึกษาวิจัย ฝกอบรมทางการแพทยและ
สาธารณสุข สงเสริมใหประชากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและในชุมชน มี
วิสัยทัศนในการดําเนินการ คือ “บริการดี  มีมาตรฐาน  ผูรับบริการพึงพอใจ”  โดยมีพันธกิจดังนี้ 1.
ใหบริการแบบองครวมตามมาตรฐานวิชาชีพ อยางถูกตองและรวดเร็ว 2. มีการพัฒนาคุณภาพมีการ
พัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางตอเนื่องท้ังดานวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม 3. ประชาชนมีสวน
รวมในการวางแผนและพัฒนาระบบสุขภาพของตนเองและชุมชน 4. มุงม่ันการบริหารจัดการ   
ระบบสารสนเทศ  เพื่อมุงสูการเปนผูนําองคกรช้ันนําท่ีมีระบบสนับสนุนการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ  
ไดมาตรฐานและไดรับการรับรองมาตรฐาน โรงพยาบาลแมลานอยมีการบริหารจัดการภายใน
องคกรโดยแบงเปนกลุมงานออกเปนดังนี้  1.  กลุมงานบริการทางการแพทย  2. กลุมงานการ
พยาบาล   3.  กลุมงานเทคนิคบริการ   4.  กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  5. กลุมงาน
บริหารทั่วไป  6. กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา   ปจจุบันโรงพยาบาลแมลานอยมีจํานวน
บุคลากรท้ังหมด  89  คน (งานการเจาหนาท่ี กลุมงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแมลานอย , 2551) 
โดยแยกเปนขาราชการ  จํานวน 50  คน ลูกจางประจํา จํานวน13 คนและลูกจางช่ัวคราว จํานวน 26  
คน 

ปจจุบันการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลในโรงพยาบาลแมลานอย  ยังไมมีการนํา
ระบบสารสนเทศมาชวยลดข้ันตอนและสนับสนุนการทํางานเพ่ือตอบสนองความตองการดาน
สารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลและการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน  อีกท้ังในหนวยงานมี
เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานงานการเจาหนาท่ีเพียง  1  คน เทานั้น ซ่ึงตองทําหนาท่ีในการเก็บ
รวบรวมแฟมประวัติบุคคล ประวัติการเล่ือนข้ันเงินเดือนและตําแหนง  ประวัติการลาประเภทตางๆ  
ขอมูลการเขารวมประชุม  ฝกอบรมสัมมนาของบุคลากร ลักษณะการเก็บขอมูลของแตละบุคคล
ดังกลาวจะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง  และเม่ือผูบริหารหรือเจาหนาท่ีตองการใชขอมูล
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ดังกลาวเพ่ือนํามาใชในการประเมินผลงาน การตัดสินใจและการวางแผนงานดานตางๆเกี่ยวกับ
บุคคลทําใหเกิดปญหาในเรื่องของการสืบคนและตองใชเวลาในการสืบคนมาก ขอมูลท่ีมีอยูก็ไม
เปนปจจุบันเทาท่ีควร บางคร้ังพบปญหาการสูญหายของขอมูลเนื่องจากมีระบบในการจัดเก็บท่ียัง
ไมเปนระบบ  ดังนั้นเพื่อเปนการแกไขปญหาดังกลาวควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บ
ขอมูลบุคลากรและการบันทึกขอมูลประจําวันท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลซ่ึงจะ
ทําใหเกิดความรวดเร็วในการสืบคนขอมูล  ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงาน
การเจาหนาท่ีและมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบโดยมีเคร่ืองมืออํานวยความสะดวกเกี่ยวกับการ
จัดการแฟมขอมูลทําใหการสืบคนขอมูลบุคลากรมีความสะดวก  รวดเร็วและทําไดงายข้ึน อีกท้ังใน
ปจจุบันโรงพยาบาลแมลานอย  มีความพรอมทางดานอุปกรณคอมพิวเตอรและระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร  ผูศึกษาจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคลทาง
อินทราเน็ตสําหรับโรงพยาบาลแมลานอย  เพื่อใชในการบันทึกขอมูลตางๆของแตละบุคคลเก็บไว
ในลักษณะฐานขอมูล  เพื่อประโยชนในการเรียกใชขอมูลรวมกันและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางาน  รวมถึงการทํารายงานสรุปสถิติตางๆ  นําเสนอใหกับผูบริหารเพื่อประกอบการตัดสินใจใน
การวางแผนพัฒนาดานบุคลากรในองคกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ใน
สวนของบุคลากรเจาของแฟมขอมูลสามารถเพิ่มขอมูลสวนตัวบางสวนและสามารถคนหาขอมูล
ของตนเองผานระบบอินทราเน็ตของโรงพยาบาลไดอยางสะดวกและมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึนอีก
ท้ังยังเปนการนําเทคโนโลยีมาใชในการเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน และเพ่ือสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานดานบุคลากรของโรงพยาบาลแมลานอยใหเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน  
 
1.2 วัตถุประสงค         

1)   เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ
โรงพยาบาลแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน 

2)   เพื่อพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรของโรงพยาบาลแมลานอย   
 

1.3 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1)   ไดระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ
โรงพยาบาลแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน 

2)   ไดระบบฐานขอมูลบุคลากรของโรงพยาบาลแมลานอย   
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1.4 แผนดาํเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา  
1.4.1 แผนดาํเนินการ 

1) ศึกษาปญหาในระบบงานเดิมและระบบขอมูลท่ีเปนอยูในปจจุบัน  
2) เก็บรวบรวมขอมูลและความตองการของผูท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังศึกษาปญหาท่ีเกิดข้ึน

ในการปฏิบัติงาน  
3) วิเคราะหระบบขอมูลในฐานขอมูลท่ีใชอยูในปจจุบัน และศึกษาระบบฐานขอมูลอ่ืน

ที่เกี่ยวของ 
4) ออกแบบระบบงาน และระบบฐานขอมูลของผูใชงานระบบจากขอมูลท่ีรวบรวม

และวิเคราะหได 
5) พัฒนาตนแบบโปรแกรม เพื่อจัดทําระบบที่จะนําไปใชใหตรงกับความตองการ

พื้นฐานท่ีระบุ พรอมท้ังเช่ือมโยงระบบฐานขอมูลเขาดวยกัน 
6) ติดต้ังและทดสอบวาระบบสามารถใชงานไดจริงหรือไม สามารถพัฒนาไดตาม

ความตองการหรือไม  สามารถทํางานไดถูกตองตามท่ีระบุไวไดอยางมีประสิทธิภาพหรือไม 
7) ประเมินตนแบบโปรแกรมท่ีจัดทําข้ึน โดยทําการประเมินเปนระยะ รวมกับการ

แกไขปรับปรุงและพัฒนาระบบ 
8) สรุปและจัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 
9) นําเสนอรายงานการคนควาแบบอิสระ 

 
1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 

 1. ศึกษาและวิเคราะหระบบงานการเจาหนาท่ีเกี่ยวกับการจัดเก็บแฟมงานบุคคลท่ี
ใชในปจจุบันของโรงพยาบาลแมลานอย  เพื่อพิจารณานําเอาระบบคอมพิวเตอรมา
ประยุกตใช 
 2. จัด ทําระบบฐานขอ มูลบุคลากรโรงพยาบาลแมลานอย  (ข าราชการ    
ลูกจางประจํา  ลูกจางช่ัวคราว) ซ่ึงครอบคลุมท้ัง 6 กลุมงานตามโครงสรางขององคกร ซ่ึง
ไดแก กลุมงานบริการทางการแพทย  กลุมงานการพยาบาล  กลุมงานเทคนิคบริการ  กลุม
งานบริหารทั่วไป  กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และกลุมงานยุทธศาสตรและ
การพัฒนา โดยจัดเก็บขอมูลของบุคลากรทุกคนท่ีอยูในองคกรดังตอไปนี้ 

 2.1  ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย ช่ือ – สกุล หมายเลขบัตรประจําตัว
ประชาชน  ตําแหนง  วัน เดือน ป เกิด  หนวยงาน/กลุมงานท่ีสังกัด  ท่ีอยูปจจุบัน 

  2.2   ขอมูลประวัติการเขาทํางาน 
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  2.3   ขอมูลการศึกษา 
  2.4   ขอมูลภาระงาน 
  2.5   ขอมูลการเขารวมประชุม /สัมมนา/ อบรม/ ศึกษาดูงาน 
  2.6   ขอมูลคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
  2.7   ขอมูลผลงานวิชาการ / การวิจยั 
  2.8   ขอมูลการเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกหนวยงาน 
  2.9   ขอมูลการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
  2.10 ขอมูลการลา 
  2.11 ขอมูลการเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือน 
  2.12 ขอมูลความดีความชอบ 
  2.13 ขอมูลการไดรับโทษทางวินยั 
 3. การออกแบบและแสดงรายงาน 
  3.1 รายงานประวัติสวนตัว 
  3.2 รายงานประวัติการศึกษา 
  3.3 รายงานการเขารวมประชุม /สัมมนา  /อบรม /ศึกษาดูงาน 
  3.4 รายงานการลา 

 3.5 รายงานผลการปฏิบัติงานพิเศษอ่ืนๆ  การเขารวมกิจกรรมของ
หนวยงาน/นอกหนวยงาน 

  3.6 รายงานอายุการทํางานและการเกษยีณอายุ 
  3.7 รายงานตําแหนงงาน 
  3.8 รายงานประวัติการเล่ือนข้ันและอัตราเงินเดือน 

   3.9 รายงานประวัติการไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
   3.10 รายงานความดีความชอบ 
   3.11 รายงานการไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการตางๆ 
   3.12 รายงานการไดรับโทษทางวินยั 
 

1.4.3 วิธีการศึกษา 
 วิธีการศึกษาในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ของโรงพยาบาลแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน เพื่อพิจารณาในการนําเอาคอมพิวเตอรไป
ประยุกตใช ซ่ึงระบบใหมนี้จะชวยอํานวยความสะดวกทางดานการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
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แฟมขอมูลตางๆของบุคลากร รวมถึงการออกแบบและแสดงรายงานตางๆของบุคลากร 
โดยมีข้ันตอนวิธีการศึกษาดังตอไปนี้ 
 1.  การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธี 

 1.1 ศึกษาจากขอมูลบุคลากรเดิมของงานการเจาหนาท่ีฝายบริหารทั่วไป 
  1.2 ศึกษาเอกสารของงานการเจาหนาท่ีท่ีไดมีการรวบรวมขอมูลไว 
  1.3 สัมภาษณ หัวหนางาน และเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ี 

 
1.5 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

 1.5.1 รายละเอียดของซอฟตแวร 
ในการศึกษาจะใชซอฟตแวรหลักในการดาํเนินการดังนี ้

          1.5.1.1 ซอฟตแวรสําหรับเว็บเซิรฟเวอรและระบบปฏิบัติการ 
                                      1) อาปาเชเว็บเซิรฟเวอร 1.3.33 
                                   2) ระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี สําหรับเคร่ืองลูกขาย (Client) 
   3) ระบบปฏิบัติการลีนุกซีส 5.5 สําหรับเคร่ืองแมขาย (Server) 
   1.5.1.2 ซอฟตแวรสําหรับดาตาเบสเซิรฟเวอร 

1) มายเอสคิวแอลดาตาเบส 5.0  
           2) พีเอชพีมายแอ็ดมินดาตาเบสแมเนเจอร 2.5.7 
  1.5.1.3 ซอฟตแวรท่ีใชในการพัฒนา 
                                        1) พีเอชพีสคริปต 4.3.11 
                                        2) โฟโตช็อปซีเอส 
                                        3) นาโมเว็บอิดิเตอร 5.0 
   4) อิดิทพลัส 2.0 

 1.5.1.4 เว็บบราวเซอร 
1) อินเทอรเน็ตเอ็กซพลอเรอร 6.0 ข้ึนไป  

1.5.1.5 ซอฟตแวรท่ีใชในการจัดทําเอกสารและการนําเสนอ 
1) ไมโครซอฟทเวิรด 2003 เปนซอฟตแวร ท่ีใชในการจดัทําเอกสาร 
การคนควาแบบอิสระ   
2) ไมโครซอฟทพาวเวอรพอยท 2003 เปนซอฟตแวร ท่ีใชในการ 
ทําสไลดนําเสนอการคนควาแบบอิสระ 
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    1.5.2  รายละเอียดของฮารดแวร 
            เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ ท่ีใชในการศึกษาและพัฒนาระบบ มี
คุณสมบัติดังนี ้

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย (Server)   
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) Intel Pentium  3.0 กิกกะเฮิรซ 
- หนวยความจําหลัก  (RAM)  ไมตํ่ากวา  2.0 กิกกะไบต 
- หนวยความจําสํารอง (Hard Disk) ไมตํ่ากวา 80 กิกกะไบต 
- จอภาพชนิด CRT ขนาด 17 นิ้ว 
- การดเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Card) 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอรลูกขาย (Client) 
- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) อินเทลเพนเทียม 2.8 กิกกะเฮิรซ 
- หนวยความจําหลัก  (RAM) ไมตํ่ากวา   512   กิกกะไบต 
- หนวยความจําสํารอง (Hard Disk)  ไมตํ่ากวา  40 กิกกะไบต 
- จอภาพชนิด CTR ขนาด 17 นิ้ว 
- เคร่ืองอานแผนซีดี 

   3. เคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร (Laser Printer) 
   4. เคร่ืองสแกนเนอร 
 
1.6 นิยามศัพท 
 การบริหารงานบุคคล หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงพยาบาลแมลา
นอย จังหวัดแมฮองสอน ไดแก ประวัติการทํางานของบุคลากร การจัดสรรอัตรากําลัง การจัดสรร
งบประมาณรายรับ – รายจายประจําป การไดรับการพิจารณาความดี ความชอบ การเล่ือนข้ัน เล่ือน
ตําแหนง การไดรับพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ เปนตน 

บุคลากร  หมายถึง  บุคคลท่ีมีตําแหนง บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบของโรงพยาบาล 
แมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน 

อินทราเน็ต หมายถึง ระบบเครือขายในโรงพยาบาลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน 
โรงพยาบาลแมลานอย  หมายถึง สถานบริการสารธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ซ่ึงมีหนาท่ีความรับผิดชอบในการบริการสุขภาพแกประชาชนครอบคลุมท้ังดานสงเสริมสุขภาพ  
ดานการควบคุมและปองกันโรค  ดานการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ  และดานการ
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ฟนฟูสภาพผสมผสานการบริการแพทยแผนไทยรวมท้ังเปนแหลงศึกษาวิจัยฝกอบรมทางการแพทย
และสาธารณสุข สงเสริมใหประชากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและในชุมชน  
 
1.7  สถานท่ีใชในการดําเนนิการศึกษาและรวบรวมขอมูล 

1) ฝายบริหารท่ัวไปและศูนยขอมูลขาวสาร โรงพยาบาลแมลานอย 
2) สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 


