
 

บทท่ี 3 
การศึกษาและการวิเคราะหระบบงานปจจุบัน 

 
การวิเคราะหระบบงานเปนข้ันตอนของการคนหาขอเท็จจริงวาระบบสารสนเทศในปจจุบัน

ทําหนาท่ีงานตางๆไดอยางไรและประเมินวาผูใชตองการอะไรในระบบใหมโดยผูศึกษาไดเร่ิม
วิเคราะหระบบการจัดเก็บขอมูลบุคคลากรของโรงพยาบาลแมลานอย จังหวัดแมฮองสอนในปจจุบัน 
โดยใชเทคนิคการสัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีกลุมงานบริหารทั่วไปและวิธีการ
รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับระบบงานปจจุบันท่ีใชในการจัดการขอมูลบุคลากร  สํารวจปญหาของ
ระบบงานในปจจุบันพรอมกับความตองการของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการเจาหนาท่ีและบุคลากร
ในองคกรในข้ันตอนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  ลําดับตอมาจึงดําเนินการ
กําหนดปญหาและศึกษาความเปนไปไดในการแกปญหาท่ีเกิดข้ึน จากนั้นทําการวิเคราะหตลอดจน
กําหนดความตองการของระบบใหมโดยนําระบบใหมท่ีพัฒนาไปใชกับงานบริหารบุคคลใน
โรงพยาบาลแมลานอย 

การศึกษาและการวิเคราะหระบบงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของโรงพยาบาลแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน มีรายละเอียดของ
การศึกษาดังตอไปนี้ 

3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม 
3.2 ผูใชท่ีเกี่ยวของกับระบบ 
3.3 ขอจํากัดและปญหาระบบงานปจจุบัน 
3.4 ความตองการระบบใหม  

 

3.1 การศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม 

ในปจจุบัน โรงพยาบาลแมลานอยแบงโครงสรางการบริหารงาน   ตาม  พ.ร.บ. ขาราชการ 
พลเรือน( กันยายน 2550) ออกเปน 6 กลุมงาน ดังนี้  กลุมงานบริการทางการแพทย  กลุมงานเทคนิค
บริการ กลุมงานการพยาบาล  กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน  กลุมงานบริหารทั่วไป และ
กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา ดังรูปท่ี 3.1 
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รูปท่ี 3.1 แสดงโครงสรางการบริหารงานของโรงพยาบาลแมลานอย 

โรงพยาบาลชมุชน 

กลุมงานบริการทาง 
การแพทย 

- งานเวชปฏิบัติท่ัวไป / เฉพาะ

ทาง 

- งานทันตสาธารณสุข 

- งานกายภาพบําบัดและเวช

กรรมฟนฟู 

- งานแพทยแผนไทยและ

กลุมงานการพยาบาล 

- งานหนวยจายกลาง 

- งานปองกันและควบคุมการติด

เชื้อในโรงพยาบาล 

- งานหองผาตัด 

- งานหองคลอด 

- งานวิสัญญีพยาบาล 

- งานผูปวยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

- งานผูปวยนอก 

- งานผูปวยใน 

- งานบริการใหคําปรึกษา 

- งานสนับสนุนบริการในหนวย

บริการระดับปฐมภูมิ 

กลุมงานเทคนิคบริการ 

- งานเภสัชกรรมและคุมครอง 

ผูบริโภค 

- งานชันสูตรสาธารณสุข 

- งานรังสีการแพทย 

กลุมงานเวชปฏิบัติ 
ครอบครัวและชุมชน 

- งานเวชปฏิบัติครอบครัวและ

ชุมชน 

- งานบริการสุขภาพชุมชน 

- งานสงเสริมสุขภาพ 

- งานสุขาภิบาลและอนามัย  

ส่ิงแวดลอม 

- งานควบคุมและปองกันโรค 

- งานระบาดวิทยา 

- งานสุขภาพจิต 

- งานบําบัดยาเสพติด 

- งานสุขศึกษา 

- งานสนับสนุนสุขภาพภาค

ประชาชน 

กลุมงานบริหารทัว่ไป 

- งานบริหารท่ัวไป 

- งานธุรการ 

- งานการเจาหนาท่ี 

- งานการเงินและบัญชี 

- งานพัสดุและครุภัณฑ 

- งานกอสรางและซอมบํารุง 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานยานพาหนะ 

- งานซักฟอก 

- งานสวัสดิการรักษาความปลอดภัย

และความเส่ียง 

- งานตรวจสอบและควบคุมภายใน 

- งานหองสมุด 

กลุมงานยุทธศาสตรและการพัฒนา 

- งานแผนงาน 

- งานพัฒนาคุณภาพ 

- งานประกันสุขภาพ 

- งานนิเทศงานและประเมินผล 

- งานแผนสาธารณสุขในพื้นท่ี 

- งานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ 

- งานเวชระเบียนและสถิติ 

- งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

หมายเหตุ : ปรับตามมติที่ประชุมคณะทํางานฯ เมื่อ

วันที่ 17 กันยายน 2550 และตามขอเสนอเพิ่มเติมจาก 

ชมรมผูบริหารการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน วันที่ 

28 กันยายน 2550  
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ภารกิจหลัก 10 ประการของการบริหารงานทรัพยากรบคุคลโรงพยาบาลแมลานอย 

1. มีโครงสรางขององคกร 
2. การวางแผนกาํลังคนและการสรรหาบุคลากร 
3. การฝกอบรม การพัฒนา และการจัดการความรู 
4. การวางแผนทดแทนตําแหนง 
5. หารบริหารผลการปฏิบัติงาน 
6. การกําหนดภารกิจอยางมีเปาหมายและการวัดผลงานบุคคล 
7. การบริหารคาตอบแทนและสวัสดิการ คุณภาพชีวติ 
8. การส่ือความรูความเขาใจท้ังองคกร 
9. คุณภาพของการใหบริการ 
10. การพัฒนาและใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
จากการศึกษาและวิเคราะหระบบงานเดิม ในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ี  

กลุมงานบริหารทั่วไปของโรงพยาบาลแมลานอยดวยวิธีการสัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบงานการ
เจาหนาท่ีและจากการรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บขอมูลบุคลากร พบวา  

3.1.1 ลักษณะการจัดเก็บขอมูลบุคลากร  ซ่ึงไดแก 
1. ขอมูลประวัติสวนตัวของบุคลากร 
2. ขอมูลประวัติการศึกษาของบุคลากร 
3. ขอมูลการเกษียณอายุราชการของบุคลากร 
4. ขอมูลประเภทของบุคลากร 
5. การเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคล 
6. ขอมูลประวัติการลางานและการสรุปวันลาแตละประเภทของบุคลากร  
7. ขอมูลการลาศึกษาตอ การประชุม อบรม/ศึกษาดูงาน 
8. ขอมูลประวัติการเล่ือนข้ันตําแหนง  และขอมูลอัตราเงินเดือน 
9. ขอมูลประวัติการไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
10. ขอมูลผลงานวิชาการและการวิจัยของบุคลากร 
11. ขอมูลประวัติการไดรับโทษทางวินัยของบุคลากร 
12. การจัดทํารายงานขอมูลบุคลากรตามความตองการของผูบริหารเพื่อใชในการ

ตัดสินใจในงานตางๆ 
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 การเก็บขอมูลตางๆ ดังกลาว สวนมากจะจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร โดยเจาหนาท่ีงานการ
เจาหนาท่ีกลุมงานบริหารทั่วไปจะเปนผูทําหนาท่ีจัดเก็บขอมูลบุคลากรของแตละคนลงในแฟม
เอกสารทะเบียนประวัติการรับราชการ  (ก.พ.7)  ซ่ึงระบบของการจัดเก็บของขอมูลดังกลาวยังไมมี
การนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดเก็บและประมวลผล  โดยการจัดเก็บจะแยกเปนกลุม
ประเภทของบุคลากร ซ่ึงไดแก  1. กลุมขาราชการ  2. กลุมลูกจางประจํา  3. กลุมลูกจางช่ัวคราว  
ขอมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวของของบุคลากรแตละคนท่ีจัดเก็บและบันทึกเปนลายลักษณอักษรลงใน
แฟม ก.พ.7 จะถูกนํามาเก็บไวท่ีกลุมงานบริหารท่ัวไปแหงเดียวโดยมีเจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ี
เปนผูรับผิดชอบ 

 
3.2 ผูใชระบบท่ีเก่ียวของกับระบบ 

1. เจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ี 
2. บุคลากร 
3. ผูบริหาร 
4. ผูดูแลระบบ 

 
3.3 ขอจํากัดและปญหาระบบงานปจจุบัน 

การบริหารจัดการงานทรัพยากรบคุคลของโรงพยาบาลแมลานอยในปจจุบัน   ยังไมมีการ 
นําเอาโปรแกรมทางดานคอมพิวเตอรมาชวยในการจัดเก็บ รวมรวม วิเคราะห และประมวลผล การ
จัดเก็บยังเปนในรูปแบบเอกสารทั้งหมด  คือ ท่ีมีการจัดเก็บไวในแฟมทะเบียนประวัติการรับ
ราชการ (ก.พ.7) ตลอดจนถึงระบบการลางานประเภทตางๆของบุคลากร ระบบที่ใชยังเปนแบบ
เอกสารท้ังหมด  มีการยื่นเสนอการขอลาตอผูบังคับบัญชาระดับตน(หัวหนาฝาย/งาน)  เอกสารการ
ลาจะถูกตรวจสอบวันลาจากเจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ี แลวเสนอใหผูบริหารเปนผูลงนามอนุมัติ 
ดังนั้นทุกระบบงานท่ีเกี่ยวของกับงานบริหารบุคคลในแตละข้ันตอนคอนขางซับซอนและยุงยาก
ตองใชเวลาท้ังส้ิน อีกท้ังมีเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานนี้เพียง 1 คนเทานั้น ทําใหเกิดความการลาชา
ของงาน  ขอมูลท่ีมีอยูไมถูกปรับปรุงใหเปนปจจุบันเทาท่ีควร  กรณีท่ีบุคลากรในองคกรตองการ
ขอมูลสวนตัวเพื่อนํามาทําผลงานวิชาการหรือผูบริหารตองการไดขอมูลเพื่อนํามาประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารดานบุคคลก็ไมสามารถดําเนินการใหไดทันที เจาหนาท่ีตองใชเวลาในการ
รวบรวมและประมวลผลพอสมควร  โดยระบบเดิมมีกระบวนการบริหารจัดการดังนี้ 
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3.3.1  การจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติบุคคลในโรงพยาบาลแมลานอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.2 แสดงกระบวนการบริหารจัดการทะเบียนประวัติบุคลากรในระบบงานเดิม 
 กระบวนการทํางานจัดเก็บขอมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรโรงพยาบาลแมลานอย
แบบเดิมระบบเร่ิมต้ังแตเ ม่ือมีการเรียกบรรจุเจาหนาท่ีใหม  จะตองไปรายตัวท่ีสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดแมฮองสอนพรอมท้ังใหกรอกขอมูลประวัติสวนตัวลงในทะเบียนประวัติการรับ
ราชการ (ก.พ.7) ฉบับตัวจริงและนําเก็บไวท่ีสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จากนั้นสําเนา ก.พ.7 จะ
ถูกนําสงมาใหโรงพยาบาลแมลานอยเพื่อจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลทุกๆ อยางท่ีเกี่ยวของกับ
บุคลากรในแตละคน และถูกจัดเก็บไวท่ีกลุมงานบริหารทั่วไปโดยมีเจาหนางานการเจาหนาท่ีเปน
ผูรับผิดชอบ  จากนั้นถาหากบุคลากรเจาของแฟมท่ีตองการขอมูลจาก ก.พ.7 เพื่อนํามาจัดทําผลงาน 
หรือประกอบขอรับพิจารณาความดีความชอบในแตละคร้ังจะตองยื่นเร่ืองทําบันทึกเปนลายลักษณ
อักษรเพื่อขอสําเนา ก.พ.7  เจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ีจะพิจารณาและเสนอใหผูอํานวยการพิจารณา
อนุมัติในการขอสําเนา ก.พ.7 ทุกคร้ัง 
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3.3.2  การบริหารจัดการ การลางานของบุคลากรในโรงพยาบาลแมลานอย 
 

 
 

รูป 3.3 แสดงกระบวนการบริหารจัดการการลางานของบุคลากรในระบบงานเดิม 
 
 กระบวนการทํางานในระบบการลาในระบบเดิมนี้จะเร่ิมต้ังแตเจาหนาท่ีของโรงพยาบาล
แมลานอยสงใบลาเสนอตอหัวหนางานเพ่ือลงความเห็นจากนั้นนําสงใหเจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ี
กลุมงานบริหารทั่วไปเพื่อทําการตรวจสอบวันลาคงเหลือของเจาหนาท่ีท่ียื่นใบลา เม่ือมีวันลา
คงเหลือจริงใบลาก็จะถูกเสนอเพื่อขออนุมัติลาไปยังผูอํานวยการโรงพยาบาล  ผลการพิจารณาใน
การลาคร้ังนี้วาอนุมัติหรือไมอนุมัติใบลาจะถูกสงกลับมายังเจาหนาท่ีงานการเจาหนาท่ีเพื่อแจงผล
ไปยังเจาหนาท่ีท่ียื่นใบลาใหไดรับทราบเปนข้ันตอนสุดทายในทุกข้ันตอนดังกลาวไดถูกบันทึกหรือ
เขียนลงในแบบฟอรมการลาซ่ึงเปนกระดาษโดยท้ังส้ิน 
 
 



 23 

3.4 ความตองการระบบใหม  
 การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนกลยุทธในการดําเนินงานขององคกร เพื่อใหทันตอ
สถานการณในโลกยุคปจจุบัน และเปนเครื่องมือในการพัฒนางานคุณภาพขององคกรสามารถ
นํามาใชประโยชนในการบริหารจัดการ วิเคราะหปญหา และบริหารการใชทรัพยากรเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางไดอยางเหมาะสมและคุมคามากท่ีสุด 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานทรัพยากรบุคคลทางอินทราเน็ตของ
โรงพยาบาลแมลานอย  จังหวัดแมฮองสอน ไดปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการแบบเดิม โดยผู
ศึกษาไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศดานการส่ือสารผานเครือขาย อินทราเน็ต มาชวยในการบริหาร
จัดการขอมูล ดวยการใชเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคชัน(Web Application) โดยการนําขอมูลจาก
ระบบเดิมมาซ่ึงเปนระบบแฟมเอกสารธรรมดาเขาระบบใหมในรูปฐานขอมูลท่ีไดพัฒนาข้ึน เพื่อส่ือ
ใหผูใชงานในระบบไดรับสารสนเทศท่ีตองการไดตลอดเวลา โดยระบบใหมสามารถแสดง
สารสนเทศไดดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลประวัติสวนตัวของบุคลากร 
2. ขอมูลประวัติการศึกษาของบุคลากร 
3. ขอมูลการเกษียณอายุราชการของบุคลากร 
4. ขอมูลประเภทของบุคลากร 
5. การเปล่ียนแปลงขอมูลสวนบุคคล 
6. ขอมูลประวัติการลางานและการสรุปวันลาแตละประเภทของบุคลากร  
7. ขอมูลการลาศึกษาตอ การประชุม อบรม/ศึกษาดูงาน 
8. ขอมูลประวัติการเล่ือนข้ันตําแหนง  และขอมูลอัตราเงินเดือน 
9. ขอมูลประวัติการไดรับความดีความชอบของบุคลากร 
10. ขอมูลประวัติการไดรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ 
11. ขอมูลผลงานวิชาการและการวิจัยของบุคลากร 
12. ขอมูลประวัติการไดรับโทษทางวินัยของบุคลากร 
13. ขอมูลการแตงต้ังเปนคณะกรรมการตางๆ  
14. ขอมูลการเขารวมกิจกรรมท้ังในและนอกหนวยงาน 
15. การจัดทํารายงานขอมูลบุคลากรตามความตองการของผูบริหารเพื่อใชในการ

ตัดสินใจในงานตางๆ 
สารสนเทศที่แสดงในระบบใหมดังกลาว จะทําใหเกิดการใชสารสนเทศในองคกรท่ี

สะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน ผูใชงานสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดงาย ฐานขอมูลมีจํานวนไมมาก 
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สามารถติดตามความเปล่ียนแปลงเคล่ือนไหวของขอมูลไดสะดวกยิ่งข้ึน เปนการสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานดานการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานทรัพยากรบุคลบนอินทราเน็ตของ
โรงพยาบาลแมลานอยเปนไปอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    

 


