
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

บุคลากร สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดเชียงใหม พบวามีเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

ดังตอไปนี้ 

1) ระบบสารสนเทศ 

2) ระบบฐานขอมูล 

3) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1 ระบบสารสนเทศ (Information System) 

 ครรชิต  มาลัยวงศ (2539) อธิบายวา ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่รวมของ

สวนประกอบท่ีทํางานหรือปฏิสัมพันธกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีกําหนด และ

สารสนเทศ หมายถึง Information ท่ีไดจากการนําขอมูลมาประมวลผล ใหผูใชมองเห็นสถานภาพ

ตางๆ ท่ีแสดงออกดวยสารสนเทศ นั้น 

 สมจิตร  อาจอินทร (2540) อธิบายวา สารสนเทศ คือ การรวบรวมขอมูลท่ีเรียกวา ขอมูลดิบ                  

(raw data) จากท่ีตางๆ มาผานกระบวนการ เชน การเรียงลําดับ การคํานวณ การจัดกลุม หรือสรุปเหตุผล 

เพื่อสรางเปนรายงานหรือจัดใหอยูในรูปท่ีเหมาะสมตอการนําเสนอขององคกร ซ่ึงจะเรียกขอมูลดิบ

หลังจากท่ีผานกระบวนการขางตนแลวนี้วาเปน สารสนเทศ (Information) 

 นิตยา  เจรียงประเสริฐ(2543) อธิบายวา ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึงการ

รวบรวมองคประกอบตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกันในการจัดเก็บและประมวลผลขอมูล ใหเปน

สารสนเทศท่ีจะสามารถเรียกมาใชหรือกระจายไปยังผูท่ีเกี่ยวของเพ่ือใชชวยสนับสนุนการตัดสินใจ การ

ประสานงาน การดําเนินงาน การควบคุม การวิ เคราะห  และการวางรูปแบบขององคกรให                         

มีประสิทธิภาพ 
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 2.1.1 ลักษณะของระบบสารสนเทศ 

  นิตยา  เจรียงประเสริฐ (2543)  ไดระบุวาลักษณะของสารสนเทศท่ีดีจะมีลักษณะดังนี้ 

  1) ความเปนสวนบุคคลคุณคาและประโยชนของสารสนเทศเปนส่ิงท่ีข้ึนกับบุคคล 

สารสนเทศสําหรับคนคนหนึ่งอาจไมใชสารสนเทศสําหรับอีกคนหนึ่ง 

  2) ความสัมพันธกัน สารสนเทศจะตองมีความสัมพันธกับเหตุการณท่ีจะนําไปใชให

เกิดประโยชนได 

  3) ความทันสมัยหรือทันเหตุการณ สารสนเทศจะตองมีการนําเสนอในเวลาท่ี 

เหมาะสม สถานท่ีเหมาะสม และคนท่ีเหมาะสมหรือคนท่ีจะใชสารสนเทศนั้น 

  4) ความถูกตอง สารสนเทศที่ดีจะตองไมมีขอผิดพลาด เพราะหากนําสารสนเทศท่ีมี

ขอผิดพลาดไปใช ก็อาจจะทําใหการตัดสินใจไมถูกตองกอใหเกิดความเสียหายตอองคกรได 

  5) รูปแบบที่ถูกตอง รูปแบบสารสนเทศท่ีดี คือรูปแบบท่ีผูใชสามารถนําไปใช

ประโยชนไดทันที โดยไมตองนําไปประมวลผลใด ๆ อีก 

  6) ความสมบูรณ สารสนเทศจะมีความสมบูรณหรือไมข้ึนกับผูนําไปใชสามารถนํา

สารสนเทศท่ีมีอยูนั้นไปชวยในการตัดสินใจ ไดหรือไม แตในความเปนจริงนั้น สารสนเทศสวนใหญ

ไมมีความสมบูรณท้ังหมด โดยเฉพาะเม่ือตองตัดสินใจในสถานการณท่ีไมเกิดข้ึนเปนประจํา 

  7) การเขาถึงสารสนเทศ สารสนเทศไมมีประโยชนใด ๆ หากไมสามารถเรียกมาใชได

ในรูปแบบท่ีตองการ อยางไรก็ตามความสามารถในการเขาถึงสารสนเทศนั้นมีท้ังแงบวกและลบ แงบวก

คือทําใหสามารถนําไปใชประโยชนได แงลบคือสารสนเทศอาจตกอยูในความครอบครองของบุคคลอ่ืน

หรือผูไมหวังดี
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 2.1.2 องคประกอบของระบบสารสนเทศ 

  สมจิตร  อาจอินทร (2540) ไดระบุวา ขบวนการ (Process) หรือข้ันตอนการ

ประมวลผลใหเปนขอมูลสารสนเทศจะประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ 

1) ฮารดแวรเปนอุปกรณทางคอมพิวเตอรท่ีใชในการเก็บขอมูลและ

ประมวลขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศข้ึน นอกจากนี้สารสนเทศยังสามารถ

ถูกเก็บอยูในระบบเครือขาย(Network) 

2) ซอฟตแวรเปนโปรแกรมหรือชุดคําส่ังท่ีถูกเขียนข้ึนมา เพื่อใชส่ังงาน

คอมพิวเตอรใหทํางาน มีท้ังซอฟตแวรประยุกต และซอฟตแวรระบบ 

3) ขอมูล(Stored Data) เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวในระบบคอมพิวเตอร 

และจะถูกเรียกใชเพื่อการประมวลผลโดยโปรแกรมประยุกตตาง ๆ อาจ

เก็บอยูในรูปของแฟมขอมูล หรือฐานขอมูล 

4) บุคลากร(Personal) ระบบสารสนเทศจะไมสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ได

เองถาไมมีคนเปนผูจัดการ คนในท่ีนี้ จะหมายถึง บุคลากรประเภทตาง ๆ 

ไดแกผูใชงาน(User) ผูปฏิบัติงาน(Operation Personal) ผูควบคุมระบบ

และพัฒนาโปรแกรม(System and Application Programmer) 

5) ข้ันตอนการดําเนินงาน(Procedures) จะบอกผูปฏิบัติงานวาจะใชงาน

สารสนเทศจากระบบคอมพิวเตอรไดอยางไร และจะบอกผูปฏิบัติงานวา

จะส่ังใหระบบคอมพิวเตอรทํางานไดอยางไร ซ่ึงผูใชและผูปฏิบัติงาน

จะตองไดรับการอบรมถึงข้ันตอนการทํางานของระบบ จึงจะสามารถใช

งานระบบคอมพิวเตอรได 

2.2 ระบบฐานขอมูล 

 ธาริน  สิทธิธรรมชารีและสุรสิทธ์ิ  คิวประสพศักดิ์ (2542)  อธิบายวา  ฐานขอมูล คือท่ีอยู

ของขอมูลท่ีมีความสัมพันธกัน หรืออาจจะเปรียบเทียบเปนคลังของขอมูลก็ได  ขอมูลเหลานี้จะถูก

จัดเก็บรวมกันอยาง มีระบบและรูปแบบ  ทําใหงายตอการประมวลผลและการจัดการ โดยปกติการ

ใชงานจะตองมีโปรแกรมเพื่อการจัดการฐานขอมูลท่ีมีอยูเรียกวา ดาตาเบส เมนเน็จเมนท ซิสเต็ม 

(Database Management System) สําหรับฐานขอมูลท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุดในปจจุบันจะเปนแบบ



9 
 

รีเลชันนัล ดาตาเบส (Relational Database) ซ่ึงจะจัดเก็บขอมูลในรูปของตาราง (Table) โดยท่ีขอมูลใน

แตละตารางจะมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน 

 2.2.1 องคประกอบของระบบฐานขอมูล 

  ธาริน  สิทธิธรรมชารีและสุรสิทธ์ิ  คิวประสพศักดิ์ (2542) ใหรายละเอียดวา ระบบ

ฐานขอมูลจะประกอบไปดวย ฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล และ Data Dictionary โดยท่ี

ฐานขอมูลจะเปนท่ีจัดเก็บขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของไวดวยกัน มีระบบการจัดการฐานขอมูลทําหนาท่ี

จัดการกับฐานขอมูลดังกลาว และโครงสรางของฐานขอมูลจะถูกจัดเก็บไวใน Data Dictionary 

 2.2.2 การพัฒนาฐานขอมูล 

  ลูมิส (Loomis, 1987) ไดกําหนดวาการพัฒนาฐานขอมูลท่ีจะนําข้ึนมาใชในองคกร 

จะตองมีการดําเนินการเปนข้ันตอน ในการวางแผนพัฒนาออกแบบระบบของฐานขอมูลควรใช

บุคลากรจากหลายๆ ฝายรวมมือกันเพื่อใหฐานขอมูลมีประสิทธิภาพ ซ่ึงควรประกอบดวยบุคคล

ดังตอไปนี้ 

1) ผูใช (users) 

2) ผูบริหารขอมูล (data administrators) 

3) นักวิเคราะหระบบ (analysts) 

4) ผูเขียนโปรแกรม (programmer) 

5) ผูจัดการฐานขอมูล (database administrators) 

จรณิต  แกวกังวาล(2536) ไดแบงทีมผูออกแบบฐานขอมูลไว 4 ฝายคือ 

1) ผูจัดการฐานขอมูล (database administrators) 

2) นักวิเคราะหฐานขอมูล (database system analysts) 

3) กลุมผูควบคุมคอมพิวเตอร (computer operation staff) 

4) ผูใช (end user) 
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 2.2.3 ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System; DBMS) 

 โชคชัย  เตชพรรุง(2538) อธิบายวา ระบบจัดการฐานขอมูล มีหนาท่ีสําหรับ                     

การจัดเตรียมบริการสําหรับการจัดการขอมูลท้ังหมดหรือบางสวนใหกับผูใช เม่ือรวมบริการ

ท้ังหมดเขาดวยกันแลว ระบบการจัดการฐานขอมูลจะเตรียมบริการตอไปนี้ไวให 

1) Data Definition เตรียมวิธีการสําหรับการกําหนดและจัดเก็บ

ประชากรขอมูล 

2) Data Maintenance บํารุงรักษาประชากรโดยการใชเรคอรดสําหรับ

รายการแตละรายการในประชากร ใชฟลดเก็บขอมูลเฉพาะท่ีอธิบาย

ถึงรายการนั้นๆ 

3) Data Manipulation เตรียมบริการท่ีชวยใหผูใชเพิ่ม แกไข ลบ และ

จัดเตรียมขอมูลในฐานขอมูล 

4) Data Display เตรียมวิธีการสําหรับการแสดงขอมูลสําหรับผูใช 

5) Data Integrity เตรียมวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี เพื่อใหม่ันใจวาขอมูล

นั้นมีความถูกตอง 

2.2.4 คุณสมบัติของระบบจัดการฐานขอมูล 

 วาสนา  สุขกระสาน(2540) ใหนิยามคุณสมบัติท่ีดีของระบบจัดการฐานขอมูลไว

ดังนี้ 

1) ตองมีการใชงานทรัพยากรของคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ตองมีความรวดเร็วในการตอบคําถามท่ีผูใชถามอยูในเกณฑท่ียอมรับ 

3) ตองมีความเขากันไดกับฮารดแวร ซอฟตแวร และขอมูลท่ีมีใชงานอยู

เดิมเพื่อลดคาใชจายในการเปล่ียนแปลงใหเหลือนอยท่ีสุด 

4) ตองสามารถทําการเพ่ิมหรือลบ บันทึกขอมูลไดอยางรวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ  รวมท้ังจะตองยืดหยุนพอที่ จะจัดการกับการ

เปล่ียนแปลงหรือเปล่ียนรูปแบบของขอมูลในฐานขอมูล 

5) ตองใหความสะดวกกับผูใชในการเรียกใชงานฐานขอมูล เชน มีภาษา

ในการสอบถามขอมูล (query language) รวมอยูดวย 
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6) ตองมีระบบรักษาความถูกตองของขอมูลโดยการสํารองขอมูล 

รวมท้ังปองกันผูใชจากการทํางานผิดพลาดตางๆ 

7) ตองมีระบบรักษาความลับของขอมูลในฐานขอมูลนั้น  เชน  มี

คุณสมบัติการตรวจสอบรหัสผาน และรหัสพิเศษในการเขาไปใชงาน 

2.2.5 ประโยชนจากการประมวลผลดวยฐานขอมูล 

 ดวงแกว  สวามิภักดิ์(2540) ใหนิยามประโยชนจากการประมวลผลดวยฐานขอมูลไว

ดังนี้ 

1) ลดความซํ้าซอนของขอมูล 

2) สามารถหลีกเล่ียงความขัดแยงของขอมูลไดในระดับหนึ่ง 

3) สามารถใชขอมูลรวมกันได 

4) สามารถควบคุมความเปนมาตรฐานได 

5) สามารถจัดหาระบบความปลอดภัยท่ีรัดกุมได 

6) สามารถควบคุมความคงสภาพของขอมูลได 

7) สามารถสรางสมดุลในความขัดแยงของความตองการได 

8) เกิดความเปนอิสระของขอมูล 
 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 เสกสรร คํายอง (2544) ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟตเอ็กเซส เวอรช่ัน 97 เปน

ฐานขอมูล และโปรแกรมไมโครซอฟตวิชวลเบสิกเวอรช่ัน 6.0 เปนเครื่องมือในการพัฒนา

โปรแกรม แตเดิมระบบจัดเก็บขอมูลเปนระบบเกาคือ จัดเก็บขอมูลดวยมือจัดทําเปนเอกสารและ

จัดทําแฟม ไมมีฐานขอมูลประเภทใดเลยท่ีจัดเก็บในคอมพิวเตอร โดยเฉพาะระบบงานดานการ

บริหารบุคลากร ทําใหเกิดปญหาในเร่ืองการจัดเก็บประวัติขอมูล ทําใหส้ินเปลืองคาใชจาย และใช

เวลามากในการปฏิบัติงาน จากการศึกษาพบวา ผูบริหารมีความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

เนื่องจากระบบสามารถนําเสนอรายงานตาง ๆ ไดตรงตามความตองการและครบถวน ได
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สารสนเทศมาประกอบการตัดสินใจไดรวดเร็วข้ึน และไดระบบฐานขอมูลในการจัดเก็บท่ีเหมาะสม

และมีความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูล 

 กิ่งกาญจน ปวนสุรินทร (2547) ไดพัฒนาระบบฐานขอมูลงานทะเบียนประวัติและงาน

พัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย โดยใชโปรแกรมไมโครซอฟท

เอสคิวแอล เซิรฟเวอร 2000 เปนฐานขอมูล ใชโปรแกรมไมโครซอฟตวิชวลเบสิกเวอรช่ัน 6.0 เปน

เคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม และใชโปรแกรมคริสตัลรีพอรต เวอรช่ัน 8.5 เปนเคร่ืองมือในการ

ออกรายงาน ซ่ึงแตเดิมการจัดเก็บขอมูลบุคลากรสวนใหญเปนแฟมเอกสาร มีบางสวนจัดเก็บอยูใน

แฟมขอมูลคอมพิวเตอร จากการท่ีเก็บขอมูลแตกตางกัน ทําใหเกิดปญหาขอมูลไมเปนปจจุบัน เกิด

ความซํ้าซอนของขอมูล ส้ินเปลืองคาใชจายในการจัดซ้ืออุปกรณจัดเก็บ และการสืบคนขอมูลไม

สะดวก จากการศึกษาพบวา มีระบบฐานขอมูลท่ีใชในการจัดการบุคลากร และสามารถนําขอมูลไป

ใชในการรับประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูบริหารสามารถสืบคนขอมูลไดอยางรวดเร็วและ

ถูกตอง 

 อรรถพร จอมใจธิป (2549) ไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาระบบบุคลากรสําหรับ

ฝายปฏิบัติการภาคเหนือของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บุคลากรฝายปฏิบัติการภาคเหนือ โดยใชภาษาเดลไฟ 5.0 และโปรแกรมไมโครซอฟตเอสคิวแอล 

2000 ซ่ึงแตเดิมมีการเก็บขอมูลบุคลากรในลักษณะของแฟมเอกสารเปนสวนใหญ โดยมีบางสวน

จัดเก็บในรูปแบบของฐานขอมูล ทําใหการดําเนินงานดานบุคลากรมีความยุงยาก และมีข้ันตอนใน

การดําเนินงานมาก จากการศึกษาพบวา ระบบท่ีไดพัฒนาข้ึนงายตอการใชงานสําหรับพนักงาน  

ชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผูบริหารและพนักงานสามารถสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลไดอยาง

รวดเร็ว และสารสนเทศท่ีไดรับมีความถูกตองและทันสมัย 

   


