
 
บทท่ี 2 

เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ
โรงพยาบาลแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน  การศึกษาในคร้ังนี้ผูศึกษาไดศึกษาขอมูลจากระบบงาน
เดิมและจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาท้ังหมดมาแกไขปญหา
ตางๆท่ีเกิดข้ึน และพัฒนาใหเกิดระบบสารสนเทศข้ึนมาใหมนําไปใชกับงานบริหารบุคคลใน
โรงพยาบาลแมลานอยตอไป 
 รูปแบบการบริหารจัดการระบบงานบุคคลของโรงพยาบาลแมลานอยในปจจุบัน การเก็บ
ขอมูลตางๆ ของบุคลากรสวนมากเก็บในรูปแบบแฟมเอกสารแยกรายบุคคล(ทะเบียนประวัติ
ขาราชการ : ก.พ.7)  โดยเจาหนาท่ีฝายการเจาหนาท่ีจะเปนผูจัดเก็บ  เชน  ขอมูลประวัติสวนตัว  
ขอมูลการศึกษา  ขอมูลการลาศึกษาตอ  ขอมูลการประชุม/อบรม/ดูงาน   ขอมูลการเล่ือนตําแหนง  
ขอมูลประวัติการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  ขอมูลการลางาน  เปนตน  จากระบบงานเดิมท่ีไดกลาว
ขางตนทําใหพบปญหาและขอจํากัดหลายดานเนื่องจากภาระงานดังกลาวไดมีเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียวเทานั้น เชน  การเปล่ียนแปลงขอมูลไมสามารถทําไดครบถวน  การเรียกขอมูลไม
สามารถตอบสนองไดทันเวลาและขอมูลไมเปนปจจุบัน   

ในการศึกษาคนควาอิสระ เร่ือง “ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานทรัพยากร
บุคคลทางอินทราเน็ตของโรงพยาบาลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน” ในคร้ังนี้จําเปนตองมีความรู
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และการพัฒนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร ซ่ึงเปนวิธีการท่ีใชใน
การสรางระบบงานทางคอมพิวเตอร มีอยูหลายวิธี ซ่ึงการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดเลือกใช
วิธีการพัฒนาระบบงานตามวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) 
เนื่องจากเปนวิธีการที่สามารถแกปญหาการทํางานของผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ ใชวิธีการทางระบบ
ฐานขอมูลและวิธีการเขียนโปรแกรมแบบ ไคลแอนตเซิรฟเวอร ในการจัดการเอกสาร การจัดเก็บ 
การสืบคน การแกไข โดยพัฒนาบนระบบเครือขายขององคกร ผูศึกษาไดทําการศึกษา คนควา
ขอมูลข้ันพื้นฐานจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงพอจะสรุปสาระสําคัญท่ีครอบคลุมหัวขอ
ดังตอไปนี้ 

2.1 ขอมูล  สารสนเทศและระบบสารสนเทศ 
 2.2 ระบบฐานขอมูล 
 2.3 การบริหารงานบุคคล 
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 2.4 ระบบขอมูลท่ีเกี่ยวของกบัทรัพยากรบคุคล 
 2.5 งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 ขอมูล  สารสนเทศและระบบสารสนเทศ 

นิตยา  เจรียงประเสริฐ (2543)  ใหความหมายของขอมูล และสารสนเทศรวมท้ังลักษณะ 
ของสารสนเทศดังนี ้

2.1.1 ความหมายของขอมูล 
ขอมูล  หมายถึง  ขอเท็จจริงท่ีไดจากเหตุการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคกร  กอนท่ีจะมีการ

จัดการใหอยูในรูปแบบท่ีคนเขาใจหรือสามารถนําไปใชงานได 
2.1.2 ความหมายของสารสนเทศ 
สารสนเทศ  หมายถึง  ขอมูลท่ีไดผานการประมวลผลและการจัดการแลวใหอยูในรูปแบบ

ท่ีมีความหมายหรือเปนประโยชนตอคนหรือองคกร 
ดังนั้นขอมูลและสารสนเทศจึงแตกตางกัน  ขอมูล  คือขอมูลดิบท่ีมีความหมายในตัวของ

มันเองโดยยังไมไดกอใหเกิดประโยชน  ซ่ึงแตกตางจากสารสนเทศท่ีเปนการนําขอมูลผานการ
ประมวลผลเพ่ือการจัดการกับขอมูลอยางมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดผลลัพธเปนสารสนเทศท่ีสามารถ
นําไปใชประโยชนได 

2.1.3 ลักษณะของสารสนเทศ 
สารสนเทศท่ีดีจะมีลักษณะดงัตอไปนี ้
1. ความเปนสวนตัว   คุณคาและประโยชนของสารสนเทศเปนส่ิงท่ี ข้ึนกับบุคคล  

สารสนเทศสําหรับคนหนึ่งอาจไมใชสารสนเทศสําหรับอีกคนหนึ่งก็ได 
2. ความสัมพันธกัน  สารสนเทศจะตองมีความสัมพันธกับเหตุการณท่ีจะนําไปใชใหเกิด

ประโยชนได 
3. ความทันสมัยหรือทันตอเหตุการณ  สารสนเทศจะตองมีการนําเสนอในเวลาท่ีเหมาะสม

สถานท่ีท่ีเหมาะสม และคนท่ีเหมาะสมหรือคนท่ีจะใชสารสนเทศนั้น 
4. ความถูกตอง สารสนเทศท่ีดีจะตองไมมีความผิดพลาดเพราะหากนําสารสนเทศท่ีมี

ขอผิดพลาดไปใชอาจทําใหการตัดสินใจไมถูกตองกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรได  อยางไรก็
ตามความถูกตองนี้จะมีความสําคัญเพียงใดข้ึนอยูกับการตัดสินใจ 

5. รูปแบบท่ีถูกตอง รูปแบบของสารสนเทศท่ีดี  คือรูปแบบท่ีผูใชสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทันที  โดยไมตองนาํไปประมวลผลใดๆอีก 



 10 

6. ความสมบูรณ  สารสนเทศมีความสมบูรณหรือไม  ข้ึนอยูกับผูนําไปใชสามารถนํา
สารสนเทศท่ีมีอยูนั้นไปชวยในการตัดสินใจไดหรือไม  แตในความเปนจริงนั้นสารสนเทศสวน
ใหญไมมีความสมบูรณท้ังหมด  โดยเฉพาะเมื่อตองการตัดสินใจในสถานการณท่ีไมเกิดข้ึนเปน
ประจํา 

7. การเขาถึงสารสนเทศ  สารสนเทศไมมีประโยชนใดๆ หากไมสามารถเรียกมาใชไดใน
รูปแบบท่ีตองการและเม่ือตองการ  อยางไรก็ตามความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศนั้นมีท้ังแง
บวกและแงลบ  แงบวกคือทําใหสามารถนําไปใชประโยชนได แงลบคือสารสนเทศอาจตกไปอยูใน
ความครอบครองของบุคคลอ่ืนผูไมหวังดี  หรือการมีสารสนเทศมากเกินไปของผูบริหารทําใหการ
ตัดสินใจลาชาผิดพลาด 

2.1.4 สวนประกอบของสารสนเทศ 
โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ (2547)  อธิบายวา  ระบบสารสนเทศจัดเปนกลไกชนิดหนึ่งดวยการ

นําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาประยุกตใชกับการจัดการของขอมูลในองคกร ดังนั้นระบบ
สารสนเทศจึงมีสวนประกอบหลายสวนดวยกัน  ซ่ึงแตละสวนจําเปนตองปฏิสัมพันธกันเพื่อใหเกิด
ระบบสารสนเทศท่ีสมบูรณ  โดยระบบสารสนเทศประกอบดวยสวนตางๆ 5  สวนดังนี้ 

1. ฮารดแวร 
2. ซอฟตแวร 

 3. ขอมูล 
 4. บุคลากรทางคอมพิวเตอร 
 5. กระบวนการทํางาน 
เม่ือนําสวนประกอบท้ัง 5 มารวมกันจะเกิดเปนระบบสารสนเทศท่ีทําใหสามารถทําการ

จัดเก็บขอมูล และการประมวลผลขอมูลเพื่อใหไดมาซ่ึงสารสนเทศและนําไปจัดรายงานสารสนเทศ
เพื่อใหผูบริหารใชประโยชนตอไป 

2.1.5 ระบบสารสนเทศ 
ระบบสารสนเทศ  หมายถึง กลุมของระบบงานท่ีประกอบดวยฮารดแวรหรือตัวอุปกรณ

และซอฟตแวรหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร  ท่ีทําหนาท่ีรวบรวม  ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจาย
ขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจควบคุมภายในองคกร  นอกจากน้ียังชวยบุคลากรใน
องคกรนั้นประสานงาน การวิเคราะหปญหา การสรางแบบจําลองวัตถุท่ีมีความซับซอน และการ
สรางผลิตภัณฑใหมๆ 

โครงสรางของระบบสารสนเทศสามารถแบงออกไดเปน 2 กลุมคือ หนาท่ีขององคกร 
(Organizational Function) และกิจกรรมการบริหาร (Management Activity) การจัดโครงสรางตาม
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หนาท่ีขององคกรนั้น ก็คือการท่ีระบบยอย(Subsystem) จะแบงออกตามหนาท่ีและลักษณะของการ
ประกอบการขององคกรแตละแหง และจะมีการประมวลขอมูลตามแตละเร่ืองของตนเอง ในขณะท่ี
เม่ือมีลักษณะรวมบางอยางเกิดข้ึนก็จะสามารถสงขอมูลขามระบบยอยตาง ๆ เขาหากันเพื่อลดการ
ประมวลผลซํ้าซอน 

สําหรับโครงสรางของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารนั้น สามารถแสดงไดดังรูป 2.1 
ดังนี้ 
 

 
ท่ีมา:โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ ( 2547 ) 

รูป 2.1  โครงสรางระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 
  

ฐานของปรามิดช้ันลางสุดเปนงานท่ีระดับเจาหนาท่ีและพนักงานทําอยูเปนประจําแตนํา
คอมพิวเตอรเขามาใช ประกอบดวยขอมูลสําหรับการประมวลผล (Transaction) เพื่อตอบสนองตาม
ความตองการของผูบริหาร 
 ถัดข้ึนไป คือ ระดับผูบริหารระดับตน ซ่ึงเปนผูบริหารในระดับปฏิบัติการจะประกอบดวย
ขอมูลสําหรับการบริหารงานในแตละวัน ในระดับนั้นเปนการควบคุมการปฏิบัติงานในแตละวัน
(Operation Planning and Control) วาทําถูกตองตามเปาหมายท่ีวางไวและมีประสิทธิภาพหรือไม 
 สําหรับสารสนเทศเพ่ือผูบริหารระดับกลางนั้น จะประกอบดวยขอมูลเพื่อชวยในการ
วางแผนระยะส้ัน และการตัดสินใจสําหรับควบคุมการจัดการ (Management Control and Tactical 
Planning) 
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 ข้ันตอนสุดทาย คือ ผูบริหารสูงสุดขององคกรซ่ึงจะเปนสารสนเทศท่ีประกอบดวยขอมูล
ในการตัดสินใจวางเปาหมายและนโยบาย (Strategic Planning) 
 ระบบสารสนเทศ (Management Information System) ในปจจุบันไดเขามามีบทบาทตอการ
ดําเนินธุรกิจมากข้ึน ทําใหหนวยงานธุรกิจมากข้ึน ทําใหหนวยงานธุรกิจท้ังหลายจําเปนตองจัดสรร
งบประมาณสวนหนึ่งไวเพื่อการจัดการกับขอมูลสารสนเทศโดยเฉพาะ องคกรตาง ๆ มีการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อหาความไดเปรียบในเชิงคูแขงขันกับองคกรอ่ืน ๆ โดยระบบสารสนเทศ
จะมีอิทธิพลมากตอวิธีจัดองคกรและกระบวนการดําเนินการในหนาท่ีตาง ๆ ในทางธุรกิจ
ความสัมพันธระหวางองคกรและการวางแผนระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการกลายเปนกิจกรรมที่
มีความสําคัญในลําดับสูง และคอย ๆ กลายเปนกิจกรรมท่ีมีความสําคัญยิ่งในปจจุบันนี้เพราะวา 

- องคกรตาง ๆ ไดพบวาสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เพื่อความไดเปรียบ 
    ในเชิงแขงขัน 
- องคกรตาง ๆ สามารถใชระบบสารสนเทศในการจัดการเพ่ือเพิ่มผลผลิต 
- ผูบริหารองคกรไดตระหนักถึงความสําคัญเชิงกลยุทธของการบูรณาการฐานขอมูล    
    ท่ีเปนประโยชน และทําการเผยแพรสารสนเทศขององคกรมากข้ึน 
ถึงแมวาสารสนเทศไมจําเปนท่ีจะตองพึ่งพาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเสมอไป แตในปจจุบัน

นี้ก็มิอาจจะปฏิเสธการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชงาน เนื่องจากเทคโนโลยีเหลานี้สามารถทํา
ใหผูประกอบการไดรับขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจไดรวดเร็ว ทันเหตุการณประกอบกับ
คอมพิวเตอรในปจจุบันมีราคาท่ีตํ่าลง ดังนั้นจึงสังเกตไดวา ในปจจุบันไมวาจะเปนองคกรหรือ
หนวยงานเล็ก ๆ ก็ตาม ตางก็นําคอมพิวเตอรมาเปนเคร่ืองมือในการใชงานอยูท่ัวไปประกอบกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรมีความลํ้าหนาทุกขณะ และไมไดถูกจํากัดการใชงานเฉพาะงานดาน
วิทยาศาสตรเชนแตกอนอีกตอไป 

 
2.2 ระบบฐานขอมูล 
 2.2.1 ความหมายของฐานขอมูล 

ศิวัช  กาญจนชุม และวิชาญ  หงสบิน (2542) ไดใหความหมายของฐานขอมูล(Database) 
วา หมายถึงกลุมของขอมูล (Data Group) ท่ีถูกรวมเขาไวดวยกัน โดยครอบคลุมรายละเอียดตางๆ 
เชน ในสํานักงานก็จะรวบรวมขอมูลต้ังแตหมายเลขโทรศัพทของผูท่ีมาติดตอจนถึงการเก็บเอกสาร
ทุกอยางของสํานักงาน  ซ่ึงขอมูลจะมีสวนท่ีสัมพันธกันและเปนท่ีตองการออกมาใชใหเปน
ประโยชน  ขอมูลนั้นอาจจะเกี่ยวกับบุคคล ส่ิงของ  สถานท่ี  หรือเหตุการณใดๆ ท่ีเราสนใจศึกษา 
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ซ่ึงขอมูล (Data) อาจจะไดมาจากการสังเกต  การนับหรือการวัด และขอมูลอาจเปนไดท้ังตัวเลข
หรือเปนขอความก็ได  ท่ีสําคัญคือขอมูลจะตองเปนส่ิงท่ีเปนความจริง 

2.2.2 ขอดีและขอเสียของการประมวลผลแบบฐานขอมูล 
สมจิตร  อาจอินทร และงามนิจ  อาจอินทร (2541)  ใหรายละเอียดขอดีและขอเสียการ

ประมวลผลแบบฐานขอมูลดังนี ้
1. ขอดีของการประมวลผลแบบฐานขอมูล 
 1.1ขอมูลมีการเก็บอยูรวมกนัและสามารถใชขอมูลรวมกนัได 
 1.2 ลดความซํ้าซอนของขอมูล 
 1.3 สามารถหลีกเล่ียงความขัดแยงกันของขอมูลท่ีอาจเกิดข้ึนได 
 1.4 การควบคุมการคงสภาพของขอมูล 
 1.5 การจัดการขอมูลในฐานขอมูลทําไดงาย 
 1.6 ความเปนอิสระระหวางโปรแกรมประยุกตและขอมูล 
 1.7 การมีผูควบคุมระบบเพยีงคนเดยีว 
2. ขอเสียของการประมวลผลแบบฐานขอมูล 
 2.1 การใชฐานขอมูลจะเสียคาใชจายคอนขางสูง 
 2.2 มีความซับซอน 
 2.3 การสูญเสียขอมูลอาจเกดิข้ึนได 
2.2.3 ประเภทของฐานขอมูล 
สมจิตร  อาจอินทร และงามนิจ  อาจอินทร (2541) แบงประเภทของฐานขอมูลไว  3 ประเภท  

คือ 
1.ฐานขอมูลแบบลําดับข้ัน(Hierarchical Database) เปนลักษณะของฐาน 
ขอมูลท่ีมีความสัมพันธของขอมูลเปนแบบหนึ่งตอหนึ่งหรือหนึ่งตอกลุม แตจะไมมี 

ความสัมพันธแบบกลุมตอกลุมในฐานขอมูลแบบนี้ 
2.ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network  Database) ขอมูลภายในฐานขอมูลแบบนี้สามารถมี

ความสัมพันธกันแบบใดก็ได  เชน  อาจเปนแบบหนึ่งตอหนึ่ง  หนึ่งตอกลุม  หรือความสัมพันธ
แบบกลุมตอกลุมก็ได 

3. ฐานขอมูลแบบเชิงสัมพันธ (Relational  Database)  เปนฐานขอมูลท่ีมีความนิยมใชกัน
มากในปจจุบัน  ซ่ึงสามารถใชงานไดกับเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกระดับ 
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2.2.4 ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
ศิริลักษณ  โรจนกิจอํานวย (2544) ฐานขอมูลเชิงสัมพันธ  เปนการจัดเก็บรวบรวมขอมูล

เปนแถวและคอลัมนในลักษณะตารางสองมิติ  ท่ีประกอบดวยแอททริบิวตท่ีแสดงคุณสมบัติของ
ตารางหนึ่งๆ  โดยท่ีตารางตางๆ ไดผานกระบวนการทํา Normalized  ในระหวางการออกแบบเพื่อ
ลดความซํ้าซอน และเพื่อใหการจัดการฐานขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนฐานขอมูลซ่ึงใหภาพขอมูลในระดับภายนอก (External Level) 
และระดับแนวคิด (Conceptual  Level)  แกผูใชขอมูลไดเปนอยางดี  ตารางตางๆ  ในฐานขอมูลจะ
ประกอบดวยแอททริบิวตตางๆ  ท่ีถูกออกแบบเพื่อลดความซ้ําซอนของการเก็บขอมูลและสามารถ
เรียกใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีระบบจัดการฐานขอมูลเปนผูจัดการฐานขอมูลตามท่ี
ฐานขอมูลไดถูกออกแบบไว ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนฐานขอมูลท่ีมีความนิยมใชกันมากใน
ปจจุบันซ่ึงสามารถใชงานไดกับเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกระดับ  และในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
การบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงพยาบาลแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน  
ขอมูลท่ีใชเปนฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

 
2.3 การบริหารงานบุคคล 
 2.3.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

ธงชัย  สันติวงษ (2546) ไดใหความหมายการบริหารงานบุคคลวา  หมายถึง ภารกิจของ
ผูบริหารทุกคน (และผูชํานาญการดานบุคคลโดยเฉพาะ) ท่ีมุงปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงท่ีเกี่ยวกับ
บุคลากรเพื่อใหปจจัยดานบุคคลขององคกรเปนทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา
ซ่ึงจะสงผลตอเปาหมายขององคกร 

เดชวิทย  นิลวรรณ (2549) อธิบายความหมายการบริหารงานบุคคลวา  หมายถึง  การ
แสวงหาวิธีการในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการบุคลากรขององคกร  เพื่อใหไดตัวบุคคลท่ีมี
คุณภาพ คุณสมบัติและจํานวนท่ีเหมาะสมกับองคกร รวมไปถึงการพัฒนาความสามารถ ความรู 
ทักษะการดูแลรักษาบุคลากร และทัศนคติอันดีตอการทํางาน เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพรวมท้ังเพิ่มความพึงพอใจในความตองการของบุคคลแตละคนอาจกลาวโดยสรุปไดวา  
การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การปฏิบัติเกี่ยวกับตัวบุคคล เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

2.3.2 หนาท่ี ขอบเขตและลักษณะการบริหารงานบุคคล 
หนาท่ีทางดานการบริหารงานบุคคลเปนภาระหนาท่ีท่ีสําคัญท่ีสุดของหนาท่ีงานทางดาน

บริหาร และเปนรากฐานท่ีเกี่ยวของไปในงานทุกดานขององคกร  งานบริหารงานบุคคลน้ีเปน
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ภาระหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติตลอดเวลาของผูบริหารทุกคน ซ่ึงตางก็ตองเปนผูบริหารงานบุคคลดวย
พรอมกัน ธงชัย  สันติวงษ (2546) ไดระบุวา  หนาท่ีสําคัญของการบริหารงานบุคคล ดังตอไปนี้ 

1. การออกแบบงานและการวิเคราะหเพื่อจดัแบงตําแหนงงาน 
2. การวางแผนกําลังคน 
3. การสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน 
4. การปฐมนิเทศบรรจุพนักงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
5. การอบรมและการพัฒนา 
6. การจายคาตอบแทน 
7.การทะนุบํารุงรักษาทางดานสุขภาพ ความปลอดภัยและแรงงานสัมพันธ 
8. การใชวนิัย และการควบคุม ตลอดจนการประเมินผล 
สวน สมชาย หิรัญกิตติ(2542) ไดกําหนดหนาท่ีท่ีตองทําในการบริหารงานบุคคลดังนี้ 
1. การวางแผนทรัพยากรมนุษย 
2. การสรรหาบุคคล 
3. การคัดเลือก 
4. การฝกอบรมและการพัฒนา 
5. ผลตอบแทนและผลประโยชนอ่ืน 
6. ความปลอดภัยและสุขภาพ 
7. พนักงานและแรงงานสัมพนัธ 
8. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

2.4 ระบบขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรบุคคล 
สุวัจชัย  สมไพบูรย (2539) ระบบขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลเปนเคร่ืองมือบริหารงาน

อยางหน่ึงท่ีทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆมาประกอบการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง และ
วางแผนพัฒนาบุคลากร ขอมูลท่ีควรทราบไดแก 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เชน ขอมูลสวนตัว และขอมูลอางอิง เปนตน 
 2. บันทึกการอบรม 
 3. รายงานการปฏิบัติงาน 
 4. อัตราการข้ึนเงินเดือน 
 5. บันทึกผลตอบแทน 
 6. บันทึกการรักษาพยาบาล 
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 7. บันทึกอุบัติเหตุ 
 8. การปฏิบัติตามระเบียบวินยั 
 
2.5 งานวิจัยหรือวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ราตรี   คําโมง (2543) ศึกษาเร่ือง “ระบบสารสนเทศบุคลากรของสถาบันราชภัฎเชียงใหม” 
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อสรางฐานขอมูลบุคลากรของสถาบันราชภัฎ เชียงใหม เพื่อผลิตสารสนเทศ
บุคลากรจากฐานขอมูลบุคลากร และอํานวยความสะดวกในการคนหาขอมูลไดบุคลากรไดอยาง
รวดเร็ว โดยพัฒนาข้ึนบนระบบปฎิบัติการวินโดวส 98 (Windows 98) ใชภาษาคอมพิวเตอรวชิวลเบ
ซิก 5 (Visual Basic version 5) ในการพัฒนาระบบ ไดสรางฐานขอมูลบุคลากรเปนฐานขอมูลเชิง
สัมพันธบนไมโครซอรฟแอคเซส 97 (Microsoft Access 97) ผลจากการศึกษาซ่ึงไดเก็บรวบรวม
ขอมูลอยูในเกณฑเปนท่ีนาพอใจ 

มารศรี  สังขทอง  (2545) ศึกษาเร่ือง “ระบบสารสนเทศการบริหารงานบุคคลทาง
อินทราเน็ตของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม” พบวา ผลจากการคนควาอิสระน้ี ได
ทดลอง กับงานจ ริ ง ในงาน เจ าหน า ท่ี และงานนโยบายและแผน  คณะแพทย ศ าสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จํานวนขอมูล 100 ระเบียน (records) และไดจากการประเมินผลการใชงาน
ระบบจากการตอบแบบสอบถามของกลุมประชากรท่ีใชงานจริงจํานวนท้ังส้ิน 22 คน พบวา ระดับ
ประสิทธิภาพการใชงานมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.17  คือมีประสิทธิภาพการใชงานมาก กลาวคือ 
ร ะบบสา รสน เทศก า รบริ ห า ร ง าน บุ คคลท า ง อินทร า เ น็ ตขอ ง  คณะแพทย ศ าสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหมนี้ สามารถทํางานไดดี ผลิตสารสนเทศไดตามตองการ ประมวลผลทําไดดี 
สะดวกตอการใชงาน ชวยลดข้ันตอนการปฎิบัติงานประจํา โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสอดคลองและ
เหมาะสมกับระบบงานไดเปนอยางดี และสามารถตอบสนองวัตถุประสงคของการศึกษาคร้ังนี้ได
ตามความตองการ 

จากแนวคิดและผลการวิจัยดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชใน
การจัดการกับฐานขอมูล  สามารถใหสารสนเทศท่ีชวยในการตัดสินใจในการบริหารงานบุคคล  ผู
ศึกษาจึงไดจัดทําระบบสารสนเทศการเพื่อการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตสําของ
โรงพยาบาลแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน โดยใชเพอซันแน็ลไฮเพอรเท็กซพรีโพรเซสเซอร
(Personal Hypertext Preprocessor  : PHP) ในการพัฒนาสวนการติดตอกับผูใช และใชโปรแกรม มาย
เอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการฐานขอมูล เพื่อใชในการผลิตสารสนเทศบุคลากรสําหรับ
ผูบริหารเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการดานบุคลากรของโรงพยาบาลแมลานอย  
จังหวัดแมฮองสอน 


