
 
 

บทที่ 3 

การศึกษาวิเคราะหระบบงาน 

 

        การพัฒนาระบบคลังขอมูลเพื่อสนับสนุนการวางแผนงานสําหรับกองแผนงานสํานักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดทําการศึกษาและรวบรวมความตองการขอมูลสารสนเทศ
จากกองแผนงาน นํามาวิเคราะหรวมกับฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมถึงปญหา
ท่ีเกิดข้ึนและแนวทางแกไข เพื่อเปนขอมูลท่ีใชในข้ันตอนของการวิเคราะหออกแบบคลังขอมูล
ตอไป 
 
3.1 ศึกษาความตองการและรวบรวมขอมูลของกองแผนงาน 
        ผลจากการสอบถามกองแผนงาน และรวบรวมรายงานท่ีตองการจากรายงานประจําปและ
รายงานตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยเชียงใหมสามารถแบงขอมูลท่ีตองการออกเปน 4 กลุม ไดแก 
บุคลากร นักศึกษา หลักสูตร และวิจัย ซ่ึงแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

3.1.1 บุคลากร 
1) จํานวนบุคลากรจําแนกตามปงบประมาณ 
2) จํานวนบุคลากรจําแนกตามประเภทบุคลากร 
3) จํานวนบุคลากรจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
4) จํานวนอาจารยจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 
5) จํานวนอาจารยจําแนกตามวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ 
6) จํานวนบุคลากรจําแนกตามสายงาน 
7) จํานวนบุคลากรตางประเทศ 
8) จํานวนวันลาเฉล่ียของบุคลากร/คร้ัง 

3.1.2 นักศึกษา แบงรายงานออกเปน 3 กลุม ไดแก นักศึกษาใหม นกัศึกษาปจจุบันและ

นักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา  

1) รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษาและกลุมสาขาวชิา
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2) รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามปการศึกษา 
3) รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามระดับการศึกษา 
4) รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามประเภทการศึกษา 
5) รายงานจํานวนนักศึกษาตางประเทศ 

6) รายงานจํานวนนักศึกษาจําแนกตามเพศ 

7) รายงานจาํนวนนักศึกษาใหมจําแนกตามประเภทการรับเขา 
8) รายงานเกรดเฉล่ียนักศึกษา 

3.1.3 หลักสูตร แบงรายงานออกเปน 2 กลุมยอย ไดแก หลักสูตรปจจุบันและหลักสูตรใหม 
1) จํานวนหลักสูตรจําแนกตามปการศึกษา 
2) จํานวนหลักสูตรจําแนกตามระดับการศึกษา 
3) จํานวนหลักสูตรจําแนกตามประเภทหลักสูตร 

3.1.4 งานวิจัย  
1) จํานวนงานวิจัยจําแนกตามปงบประมาณ 
2) งบประมาณ จํานวนงานวิจัยและจํานวนคนจําแนกตามปงบประมาณ 
3) จํานวนงานวิจัยจําแนกตามประเภทงานวิจัย 
4) จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับมหาวทิยาลัยและปงบประมาณ 
5) จํานวนงานวิจัยจําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
6) จํานวนงานวิจัยจําแนกตามความรวมมือกับภาคการผลิต 
7) จํานวนงานวิจัยจําแนกตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
8) จํานวนงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับประเทศ 
9) งบประมาณงานวิจัยจําแนกตามปงบประมาณ 
10) งบประมาณงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับประเทศ 
11) งบประมาณงานวิจัยจําแนกตามแหลงทุนระดับมหาวิทยาลัย 
 

3.2 การศึกษาระบบฐานขอมูลเดิม 
        การศึกษาระบบงานเพ่ือพัฒนาคลังขอมูล จําเปนตองศึกษาเพื่อเขาใจถึงวัตถุประสงคการ
ดําเนินการโครงการ  ขอบเขตการดําเนินงานของโครงการ ขอบเขตของขอมูล 
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        นอกจากนั้นในการศึกษาและวิเคราะหระบบงานยังตองทราบถึงฐานขอมูลและขอมูลท่ีจัดเก็บ  
เม่ือจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลแลวนํามาพัฒนาระบบสารสนเทศ  ปญหาและขอจํากัดการพัฒนา
ระบบสารสนเทศพบวาประสบปญหาอยางไรบาง  รวมถึงแนวทางในการแกปญหาระบบงานซึ่ง
รายละเอียดท้ังหมดจะไดอธิบายเพิ่มเติมต้ังแตหัวขอท่ี 3.4 เปนตนไป 

        ระบบฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมถูกพัฒนาโดยมีจุดมุงหมายใหเปนระบบ
สําหรับสนับสนุนการทํางานและการบริหารของตนเองใหมีประสิทธิภาพ อาทิเชน ระบบ
ฐานขอมูลนักศึกษา ระบบฐานขอมูลศิษยเกา ระบบฐานขอมูลหลักสูตร ระบบฐานขอมูลบุคลากร 
ระบบฐานขอมูลการวิจัย ระบบฐานขอมูลประกันคุณภาพ ระบบฐานขอมูลการลงทะเบียน ระบบ
ฐานขอมูลภายในคณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง/ฝาย/ภาควิชา ครอบคลุมถึงการใชงานในระดับ
ผูปฏิบัติงาน สําหรับงานประจําของหนวยงานตางๆในระดับภาควิชา คณะ และหนวยงานในระดับ
กอง ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานอธิการบดี รวมถึงบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
อีกท้ังความตองการใชขอมูลสารสนเทศจากหนวยงานภายนอกเพื่อการวัดและประเมินผล
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบขอมูลสารสนเทศในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงจําเปนตองมีการ
พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศในดานที่สําคัญ 

3.2.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยระบบงานบุคลากร 
ระบบงานนักศึกษา ระบบงานหลักสูตรและแผนการศึกษา ระบบงานวิจัย ระบบงานอาคารสถานท่ี 
และสาธารณูปโภค ระบบงานวิเทศสัมพันธ และระบบสารสนเทศการคลังและพัสดุ 

2)เพื่อพัฒนาระบบท่ีสามารถเช่ือมโยงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยกับหนวยงาน
ภายนอกได เชน ขอมูลตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ได 

3) เพื่อเปนการวัดประเมินประสิทธิภาพการทํางาน (Key Performance Indicator: KPI) 
การวัดตัวบงช้ีคุณภาพ (Key Quality Indicator: KQI) และการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

4)  เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลกลางในลักษณะของศูนยขอมูล (Data Center) โดยมี
ระบบการเช่ือมโยงขอมูลของหนวยงานตางๆ และเพื่อพฒันาแหลงสํารองขอมูลของหนวยงาน เพือ่
ปองกันปญหาและความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนจากภยัตาง ๆ 

3.2.2 ระดับของผูใชงาน 



19 
 

1) ผูบริหารมหาวิทยาลัย / สภามหาวิทยาลัย / คณบดี / ผูอํานวยการ / หัวหนาภาควชิา  
ผูบริหารมีระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการวางแผน และการประกอบการตัดสินใจ สําหรับการ
บริหารงานประกอบดวยสารสนเทศ บุคลากร นักศึกษา วิจัย หลักสูตรแผนการศึกษา และอาคาร
สถานท่ี ตามระดับและสิทธิการใชงานของผูบริหารแตละหนวยงาน 

2) หนวยงานในระดบักอง สังกัดสํานักงานอธิการบดมีีระบบซอฟตแวรกลางเพื่อการ
บริหารจัดการงานท่ีเปนงานประจํา 

3)  หนวยงานในระดบัคณะ มีระบบซอฟตแวรเพื่อการจดัการระบบงาน บุคลากร งาน
นักศึกษา งานวิจัย งานหลักสูตร แผนการศึกษา และงานอาคารสถานท่ี โดยมีความสามารถทํางาน
รวมกับระบบซอฟตแวรกลาง และใชประโยชนจากฐานขอมูลรวมกัน 

4) บุคลากรมหาวิทยาลัย มีระบบสารสนเทศบุคลากรในลักษณะพอลทอล (Web 
Portal) ท่ีบุคลากรสามารถดูรายละเอียดขอมูลพื้นฐาน ประวัต ิ ผลงาน การลา แบบฟอรมการ
ประเมิน การเปนกรรมการ งานวจิัย ผลงานทางวิชาการ ผลงานตีพิมพสถานภาพการศึกษาของ
นักศึกษาท่ีรับผิดชอบ ดูผลการศึกษา รายละเอียดประวัติ วิทยานพินธ หลักสูตรท่ีลงทะเบียน 
รวมถึงปฏิทินการศึกษา ตารางนัดหมาย การประชุม และสามารถเช่ือมตอกับระบบอีเมลของ
มหาวิทยาลัย 

5) นักศึกษาและผูปกครอง มีระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษาและผูปกครองใน
ตรวจสอบสถานภาพการศึกษาของนักศึกษา ผลการเรียนหลักสูตรท่ีเรียน ตารางนัดหมายอาจารยท่ี
ปรึกษา และระบบเช่ือมตอกบัระบบอีเมลของมหาวิทยาลัย 

3.2.3 ขอบเขตการดําเนินงาน 

        การพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับมหาวิทยาลัยจาํเปนตองมีการวิเคราะหถึงความ สัมพันธ
ของขอมูลและแหลงกําเนดิของขอมูลแตละดานซ่ึงประกอบดวยระบบฐานขอมูลท่ีสําคัญท้ัง 8 ดาน
สําคัญท่ีใชในแตละหนวยงานท่ีมีการกําหนดบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของขอมูลของ
หนวยงานน้ันๆอยางชัดเจน ซ่ึงขอมูลเหลานี้ประกอบดวยบุคลากร นักศึกษา หลักสูตร อาคาร
สถานท่ี ยานพาหนะ วจิัย วิเทศสัมพันธ และสาธารณปูโภค โดยมีการคํานึงถึงการเช่ือมโยงขอมูล
ระหวางหนวยงานเพื่อใหการใชงานขอมูลเปนไปตามมาตรฐานเดียวกนั 
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3.3 วิเคราะหขอมูลจากฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีตองการ 

        รายละเอียดขอมูลตางๆ จะถูกนําเขาเขาสูฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชยีงใหม จาก
แหลงขอมูลตางๆ โดยรูปท่ี 3.1 แสดงข้ันตอนการทํางานท่ีเกี่ยวกับระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 

รูปท่ี 3.1 ข้ันตอนการทํางานการบันทึกขอมูลระบบฐานขอมูลมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

        จากรูปท่ี 3.1 วิธีการนําขอมูลเขาสูฐานขอมูลกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีหลายวิธีการ
ไดแก ระบบสารสนเทศมีชองทางใหผูใชงานสามารถบันทึกขอมูลเขาระบบไดโดยตรง  หรือขอมูล
จะถูกสงมาจากคณะ สํานักทะเบียน  กองบริหารบุคคล เปนตน ท่ีเปนเจาของขอมูลในเร่ืองนั้นๆ ซ่ึง
ลักษณะขอมูลท่ีถูกสงมาจะมีหลายรูปแบบเชน ไฟลเอกเซล ฐานขอมูลไมโครซอฟทแอคเซส และ
เอกสาร เม่ือฝายพัฒนาระบบสารสนเทศ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ไดรับขอมูล จะทําการปรับรูปแบบและนําเขาขอมูลเขาสูฐานขอมูล ในข้ันตอนสุดทายขอมูลจะถูก
นําไปผลิตเปนสารสนเทศในดานตางๆ 

        การวิเคราะหขอมูลผูพัฒนาควรจะทราบรายงานสารสนเทศท่ีตองการจากความตองการ ซ่ึงได
กลาวไวในหัวขอท่ี 3.1 และรายละเอียดการเก็บขอมูลในฐานขอมูลรวมถึงแหลงท่ีมาของขอมูล วา
ในแตละแหลงขอมูลใหขอมูลอะไรบาง ท้ังนี้การระบุรายละเอียดการเก็บขอมูลและแหลงขอมูล 
สามารถทําใหทราบความซํ้าซอนของขอมูลท่ีเกิดข้ึน สามารถแบงตามกลุมของรายงานท่ีตองการได
ดังนี ้

1) บุคลากร รายงานดานบุคลากรตองการขอมูลในตารางตางๆ นํามาประกอบกนัเพื่อสราง
สารสนเทศ สามารถดึงขอมูลยอนหลังได 5 ปงบประมาณ   แสดงดังตารางท่ี 3.1  
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ตารางท่ี 3.1 ขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีตองการในกลุมบุคลากร 

ลําดับ ขอมูล ตารางในฐานขอมูล แหลงขอมูล 

1 ขอมูลบุคลากร tbemployee  กองบริหารบุคคลและ
หนวยงานตางๆ 
ทางกองบริหารงานจะสง
ขอมูลเปนไฟลไมโครซอฟท
แอคเซส 
 
  

2 ขอมูลสายงานตําแหนง
บุคลากร 

ttemployee_position_1 

3 ขอมูลระดับการศึกษาบุคลากร themployee_education 

4 ขอมูลท่ีอยูบุคลากร tbemployee_address 

5 ขอมูลการลา themployee_leaveall 

6 ขอมูลหนวยงานบุคลากร trorganization 

7 ขอมูลประเภทบุคลากร tremployee_type 
2) นักศึกษา รายงานดานนักศึกษาตองการขอมูลในตารางตางๆ นํามาประกอบกันเพื่อสราง

สารสนเทศ สามารถดึงขอมูลยอนหลังได 5 ปการศึกษา      แสดงดังตารางท่ี 3.2  

ตารางท่ี 3.2 แหลงขอมูลขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีตองการในกลุมนกัศึกษา 

ลําดับ ขอมูล ตารางในฐานขอมูล แหลงขอมูล 

1 ขอมูลนักศึกษา tbstudent สํานักทะเบียนสงขอมูลเปน
ไฟลฐานขอมูล( DBF File )
ทุกเดือน 

2 ขอมูลเกรดเฉล่ียรวม gpa 

3 ขอมูลท่ีอยูนักศึกษา tbstudent_address นักศึกษา กรอกผานระบบ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
(CMU MIS) 
  
  
   
  

4 ขอมูลคณะ trorganization 

5 ขอมูลสาขา trorganization_branch 

6 ขอมูลระดับการศึกษา treducation_level 

7 ขอมูลประเภทนักศึกษา trstudent_group 

8 ขอมูลประเภทนักศึกษา
ใน/นอกประเทศ 

trstudent_further_study_type 
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3) หลักสูตร รายงานดานหลักสูตร ตองการขอมูลในตารางตางๆ นํามาประกอบกันเพื่อ
สรางสารสนเทศ สามารถดึงขอมูลยอนหลังไดตั้งแตปการศึกษา 2550 แสดงดังตารางท่ี 3.3  

ตารางท่ี 3.3 ขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีตองการในกลุมหลักสูตร 

ลําดับ ขอมูล ตารางในฐานขอมูล แหลงขอมูล 

1 ขอมูลหลักสูตร thcurriculum 
ระดับการศึกษาปริญญา
ตรี จากสํานักพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 
ระดับการศึกษา 
ปริญญา บัณฑติ จาก 
บัณฑิตวิทยาลัย 
   
  
  

2 
ขอมูลหลักสูตรของแตละ
คณะ 

tbcurriculum_of_organiz
ation 

3 ขอมูลคณะ trorganization 

4 ขอมูลสาขา trorganization_branch 

5 ขอมูลแผนหลักสูตร trcurriculum_plan_type 

6 ขอมูลระดับการศึกษา treducation_level 

7 ขอมูลประเภทหลักสูตร trcurriculum_type 
8 ขอมูลกลุมประเภทหลักสูตร trcurriculum_class 

 

4) งานวจิัย รายงานดานวจิัยตองการขอมูลในตารางตางๆ นํามาประกอบกันเพื่อสราง
สารสนเทศ สามารถดึงขอมูลยอนหลังไดตั้งแตปงบประมาณ 2550       แสดงดังตารางท่ี 3.4  

ตารางท่ี 3.4 ขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีตองการในกลุมวจิัย 

ลําดับ ขอมูล ตารางในฐานขอมูล แหลงขอมูล 
1 ขอมูลงานวิจัย tbresearch_project คณะ/หนวยงาน/

ศูนยบริหารงานวิจยั 
กรอกผานระบบ
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียง-
ใหม (CMU MIS) 

2 ขอมูลประเภทงานวิจยั trresearch_type 

3 ขอมูลงบประมาณ tbresearch_investment 

4 ขอมูลประเภทงานวิจยัตอเนือ่ง trresearch_continue_type 

5 ขอมูลหมวดหมูงานวิจยั trresearch_academic_main
_type 

6 ขอมูลสาขาวิชาการ trresearch_academic_type 
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ตารางท่ี 3.4 ขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ีตองการในกลุมวจิัย (ตอ) 

ลําดับ ขอมูล ตารางในฐานขอมูล แหลงขอมูล 
7 ขอมูลสาขายอยวิชาการ trresearch_academic_group_type   

8 ขอมูลระดับงานวิจยั trresearch_level   
9 ขอมูลประเภทการสรางความ

รวมมือระหวางประเทศ 
trresearch_gms_status   

10 ขอมูลประเภทการพัฒนา
คุณภาพการศกึษา 

trresearch_for_develope_study_ 
status 

  

11 ขอมูลประเภทความรวมมือกบั
ภาคการผลิต 

trresearch_private_organization_
status 

  

12 สถานะโครงการวิจัย trresearch_status   

13 ขอมูลแหลงทุนระดับประเทศ trresearch_budget_group_type   
14 ขอมูลแหลงทุนระดับ

มหาวิทยาลัย 
trresearch_budget_type   

15 ขอมูลแหลงทุนยอย trresearch_budget_subtype   

16 ขอมูลรายช่ือแหลงเงินทุนวิจยั trcapital_reserve_organization   
 

3.4 ปญหาและขอจํากัดการพฒันาระบบฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

        การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม มุงพัฒนาสนับสนุนการทํางาน

และการบริหารของตนเองให มีประสิทธิภาพ  ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางมากกับผูใชใน

ระบบปฏิบัติการ แตเม่ือตองการสรางสารสนเทศสนับสนุนผูใชในระดับอ่ืนๆ ยังคงมีปญหาและ

ขอจํากัดอยูดังนี้ 
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3.4.1 ขอมูลท่ีจัดเก็บถูกจัดเก็บเปนปจจุบัน 

        ระบบฐานขอมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหความสําคัญเฉพาะขอมูลปจจุบันเทานั้น 

ในบางกรณีขอมูลในอดีตอาจจะมีประโยชนตอการวิเคราะหและวางแผนได แตระบบสารสนเทศ

ไมสามารถตอบคําถามเก่ียวกับขอมูลหรือเหตุการณในอดีตได  

3.4.2 ปริมาณขอมูลท่ีมีจํานวนมากและโครงสรางท่ีซับซอน 

        ทําใหประสิทธิภาพของการคิวรีขอมูลลดนอยลง   เนื่องจากฐานขอมูลสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมถูกออกแบบใหรองรับกับการใชงานแบบระบบทรานแซคช่ัน ไมไดออกแบบ

ใหมีการรองรับการวิเคราะหขอมูล ทําใหมีการแยกตารางเพ่ือลดความซํ้าซอนของขอมูล ทําใหได

ตารางเก็บขอมูลเปนจํานวนมาก การคิวรีขอมูลจึงตองทําผานโครงสรางท่ีซับซอนทําใหใชเวลาใน

การคิวรีขอมูลมากตามไปดวย ประกอบกับตองใชความเขาใจในโครงสรางฐานขอมูลมาก

พอสมควรจึงจะสามารถทํารายงานไดทําใหเกิดขอผิดพลาดบอยครั้งกระทบตอความนาเช่ือถือของ

ขอมูล 

3.4.3 ขอมูลขาดความสัมพันธกัน 

        ขอมูลถูกเก็บแยกในแตละระบบ จึงมีขอมูลภายในท่ีสัมพันธกันเองแตขาดความสัมพันธกัน

ระหวางระบบ ไดแก หนวยงานของระบบบุคลากร ระบบวิจัย และ คณะ สาขาวิชาของระบบ

นักศึกษา ระบบหลักสูตร ถูกเก็บแยกจากกันท้ังท่ีเปนหนวยงานในมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

 

3.5 แนวทางในการแกปญหา 

        จากการศึกษาความตองการของกองแผนงานและสภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน รวมถึงรายละเอียด

ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีแนวทางดังนี้ 
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 1) ออกแบบคลังขอมูลมหาวิทยาลัยเชียงใหมใหรองรับการใชงานขอมูลของกองแผนงาน

ในดานของมุมมองขอมูลตางๆท่ีตองการตามกรอบขอมูลท่ีมีการจัดเก็บไวในฐานขอมูล 

 2) จัดทําคลังขอมูลมหาวิทยาลัยเชียงใหมโดยการรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

จัดรูปแบบขอมูลใหมีความสัมพันธกัน ปรับรูปแบบขอมูลใหสามารถบันทึกลงในคลังขอมูลได 

 3) ผลิตรายงานสารสนเทศสําหรับกองแผนงานเพ่ือใชในการวิเคราะห ในรูปแบบท่ี
เหมาะสมเพื่อใหขอมูลมีความถูกตองนาเช่ือถือ  
 


