
บทที่ 3 

การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

 

  รายละเอียดในบทนี้ประกอบดวยการวิเคราะหปญหาในระบบงานเดิม รวมถึงการออกแบบ
ระบบงานใหมของการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
3.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 

 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน  เขต 2  เปนหนวยกํากับ ประสาน 
สงเสริมการจัดการศึกษา ในการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยูท่ี  ตําบลแมสะเรียง  อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน  มีหนาท่ีบริหาร
และจัดการการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี ท้ังหมด 3 อําเภอ  ไดแก  อําเภอแมสะเรียง   อําเภอแมลานอย  
และอําเภอสบเมย  โดยมีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  3  ระดับ  คือ  ระดับกอน
ประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา  (ตอนตน) รวมโรงเรียนในสังกัดท้ังส้ิน 
จํานวน 183 โรง 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีนโยบายนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ชวยในการจัดการศึกษา การวางแผนการศึกษาการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน โดย

ใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทุกเขต นําระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษามาใชในการบริหาร

จัดการขอมูลโรงเรียน นักเรียน และบุคลากร ซ่ึงทุกโรงเรียนตองใชระบบงานดังกลาวในการจัดเก็บ

บันทึกขอมูล โดยไดกําหนดใหโรงเรียนบันทึกขอมูลหนึ่งคร้ังตอปการศึกษา (บันทึกขอมูล ณ วันท่ี 

10 มิถุนายนของทุกป)    

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2  จึงไดนําระบบบริหาร

สารสนเทศสถานศึกษามาใชในการจัดเก็บบันทึกขอมูลของสถานศึกษา โดยใหโรงเรียนในสังกัด

ทุกโรงบันทึกขอมูลลงในระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา 
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  3.1.1 องคประกอบของระบบงานเดิม 
  ระบบงานเดิมมีช่ือวา ระบบบริหารสารสนเทศสถานศึกษา (School Management 
Information System : SMIS) ประกอบไปดวยระบบตางๆ ดังตอไปนี ้

1) ระบบการจัดการระบบ (Administration) ประกอบดวย การถายโอนขอมูล  การนําเขา 
การสงออกขอมูล  

2) ระบบงานโรงเรียน (School) ประกอบดวย ขอมูลเบ้ืองตนและขอมูลพื้นฐานของ
โรงเรียน 

3) ระบบงานกิจการนักเรียน (Student) ประกอบดวย งานสํามะโนประชากรวัยเรียน งาน
นักเรียนรายบุคคล และงานวินัยนักเรียน 

4) ระบบงานบุคลากร (Personnel) ประกอบดวย ทะเบียนบุคลากร 
5) ระบบงานวิชาการ   
6) สอบถาม / รายงาน 

 
3.1.2 ขั้นตอนวิธีการของระบบงานเดิม  

1) เจาหนาท่ีงานขอมูลโรงเรียนตองติดต้ังโปรแกรม ซ่ึงประกอบดัวย  4 โปรแกรม ดังนี้  

1.โปรแกรม Sybase 9   2.โปรแกรม Update Sybase 9  3.โปรแกรม SMIS  

4.โปรแกรม Update SMIS  

2) เจาหนาท่ีงานขอมูลโรงเรียนกรอกขอมูลนักเรียน โรงเรียน บุคลากร ลงในโปรแกรม 

SMIS  

3) เม่ือเจาหนาท่ีโรงเรียนบันทึกขอมูลเรียบรอยแลว จะตองนําสงฐานขอมูลโรงเรียน

ใหกับเจาหนาท่ีเขตพ้ืนท่ีพรอมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล 

4) เจ าหน า ท่ี เขตพื้น ท่ีนํ าฐานขอมูลทุกโรง เ รียนในสังกัดส งใหกับ สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยการอัพโหลดทางเว็บไซต 

5) เจาหนาท่ีเขตพื้นท่ีนําฐานขอมูลทุกโรงหลอมรวมใหเปนฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อให

สะดวกตอการเรียกดูขอมูลของแตละโรงเรียนและขอมูลภาพรวมในระดับเขตพื้นท่ี

การศึกษา 

 

 



18 

3.1.3 ปญหาท่ีพบในระบบงานเดิม 
1) ในการใชงานโปรแกรมจะตองมีการติดตั้งโปรแกรมอยูหลายสวน ซ่ึงเจาหนาท่ี  

โรงเรียนสวนมากไมสามารถติดต้ังโปรแกรมเองได เนื่องจากมีความยุงยากและซับซอน 
จึงตองนําคอมพิวเตอรมาใหเจาหนาท่ีเขตติดต้ังให  ทําใหเสียเวลาและใชเวลานาน 

2) มีการจํากัดการใชงาน เฉพาะเครื่องท่ีมีโปรแกรมเทานั้น ทําใหเกิดความไมสะดวกใน
การทํางาน 

3) ไมสามารถออกรายงานขอมูลสารสนเทศในระดับเขตพื้นท่ีไดทันที เนื่องจากตองนํา
ฐานขอมูลในแตละโรงเรียนมาหลอมรวมเปนฐานขอมูลระดับเขตกอน จึงตองใช
เวลานาน และขอมูลท่ีไดยังไมครบถวนสมบูรณ 

4) การออกรายงานยังไมครอบคลุมทุกดาน  
5) เจาหนาท่ีโรงเรียนขาดความรู ความเขาใจ ในการใชงานโปรแกรม เนื่องจากโปรแกรม

ใชงานยุงยาก  และเปล่ียนเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบบอย 
6) เจาหนาท่ีโรงเรียนบางโรงตองเดินทางมาสงขอมูลท่ีเขตพ้ืนท่ี เนื่องจากไมมีอินเทอรเน็ต

ซ่ึงทําใหเสียเวลา 
7) เจาหนาท่ีเขตพื้นท่ี ติดตาม ประสานงานยาก เพราะโรงเรียนสวนใหญไมมีโทรศัพท 

และการคมนาคมยากลําบาก 
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รูป 3.1 แสดงการทํางานตามระบบงานเดิม 

ออกรายงาน 

นักเรียนกรอกขอมูล  

ผูดูแลระบบโรงเรียนนํา

ขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร 

ออกรายงาน 

เอกสารขอมูลโรงเรียน 

เรียกดูรายงานจาก

คอมพิวเตอร 
สงออกฐาน 

ขอมูลโรงเรียน 

ผูบริหารโรงเรียน

ผูดูแลระบบเขตนํา

ฐานขอมูลโรงเรียน 

เขาสูคอมพิวเตอร 

ฐานขอมูลโรงเรียน 

เรียกดูรายงานจาก

คอมพิวเตอร 

ผูบริหารเขต 

สงออกฐานขอมูลทุก

โรงจากคอมพิวเตอร 

ผูดูแลระบบ สพฐ. 

Stand Alone Computer  

 บุคลากรกรอกขอมูล 
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3.2 ระบบงานใหม 

  จากปญหาท่ีพบในระบบงานเดิม ผูจัดทําไดมีแนวคิดท่ีจะนําเอาระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
มาชวยพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน 
เขต 2 เพื่อลดข้ันตอนการทํางานของระบบงานเดิม ทําใหผูใชงานสามารถจัดการขอมูลตางๆ ไดงาย
และสะดวกรวดเร็วมากข้ึน รวมท้ังออกรายงานขอมูลสารสนเทศเพ่ือนําไปใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการตอไป แสดงการทํางานระบบใหม ดังรูป 3.2 

ลักษณะของระบบงานใหมท่ีสามารถแกไขปญหากระบวนการทํางานในระบบงานเดิม 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานไดมีดังนี้ 

1) ผูใชงานระบบสามารถจัดการขอมูลตาง ๆ เชน ขอมูลโรงเรียน ขอมูลนักเรียน ขอมูล
บุคลากร สามารถ คนหา เพิ่ม ลบ หรือปรับปรุงแกไขขอมูลไดงายและสะดวกรวดเร็ว  

2) ผูใชงานระบบสามารถดูรายงานขอมูลสารสนเทศไดทันทีได อยางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถนํารายงานท่ีไดไปใชในการประเมินผลการทํางานและปรับปรุงการ
ทํางานตอไป 
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รูป 3.2 แสดงการทํางานตามระบบงานใหม 

 
 
 
 

บุคลากรกรอกขอมูล นักเรียนกรอกขอมูล บุคลากรกรอกขอมูล 

ผูดูแลระบบโรงเรียนนํา

ขอมูลเขาสูคอมพิวเตอร 

เอกสารขอมูลโรงเรียน 

ผูบริหาร 

ฐานขอมูลโรงเรียน 

สงออกฐานขอมูลทุกโรงผาน

ระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 

ผูดูแลระบบ สพฐ. 

เครือขาย

อินเทอรเน็ต 
ขอมูลสารสนเทศ 

ผูดูแลระบบโรงเรียน 

ผูดูแลระบบเขต 

จัดการผูใชระบบ 
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3.3 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบมีดังนี ้

1) แผนภาพบริบท (Context Diagram) แสดงใหเห็นภาพรวมของระบบ และเห็นถึง

ความสัมพันธของระบบ ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวของกับระบบ สัญลักษณท่ีใชมีความหมายดังตาราง 3.1 

 

ตาราง 3.1 แสดงสัญลักษณและความหมายของแผนภาพบริบท 

 

 

 

สัญลักษณ ความหมาย 

 

แสดงระบบ 

(System or Application) 

 

หนวยงาน / ตวัแปรภายนอก 

(External Entity Symbol) 

 

หนวยงาน / ตวัแปรภายนอกท่ีซํ้า 

(Duplicated External Entity Symbol) 

 สัญลักษณการเก็บขอมูล 

(Data Store Symbol) 

 สัญลักษณการเก็บขอมูลท่ีซํ้า 

(Data Store Symbol) 

 การไหลของขอมูล 

(Data Flow Symbol) 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
แมฮองสอน เขต 2 สามารถเขียนเปนแผนภาพบริบทแสดงถึงภาพรวมของระบบ และขอบเขตของ
การวิเคราะหระบบงาน ซ่ึงมีการทํางานท่ีสัมพันธกันดังรูป 3.3 

 

0

ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2

ขอมูลนักเรียน

ผูดูแลระบบเขต

นักเรียน

บุคลากร

ผูบริหาร

ผูดูแลระบบ
โรงเรียน

รา
ยง
าน
ขอ

มูล
โร
งเร

ียน
รา
ยง
าน

ขอ
มูล

นัก
เรีย

น
รา
ยง
าน
ขอ

มูล
บุค

ลา
กร

สิท
ธิก

าร
ใช
งา
นร

ะบ
บ

ขอมูลบุคลากร

ขอมูลโรงเรียน
ขอ

มูล
ชื่อ

โร
งเร

ียน

สิท
ธิก

าร
ใช
งา
นร

ะบ
บ

สิทธิการใชงานระบบ

ขอมูลบุคลากร

ขอมูลนักเรียน

รายงานขอมูลบุคลากร
รายงานขอมูลโรงเรียน

รายงานขอมูลนักเรียน

 
 

รูป 3.3 แผนภาพบริบทของการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 
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2)  แผนภาพการไหลของขอมูล (Data Flow Diagram) เปนแผนผังท่ีใชแสดงการไหลของขอมูล 
ในระบบระหวางกระบวนการตางๆ จากแผนผังบริบท ดังรูป 3.4 
 

 
 

รูป 3.4 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับ 0 ของการการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนของ
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 2 

 
จากรูป 3.4 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับ 0 นี้ เปนการแสดงองคประกอบจากแผนผัง

บริบท โดยสามารถแบงกระบวนการหลักของขอมูลได 3  กระบวนการ แสดงดังตาราง 3.2 
 

ตาราง 3.2 กระบวนการของระบบงาน 

กระบวนการ ชื่อกระบวนการ 
1.0 จัดการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาระบบ 
2.0 จัดการขอมูลโรงเรียน 
3.0 ออกรายงานสารสนเทศ 
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กระบวนการ 1.0 กระบวนจัดการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาระบบ 
 เปนกระบวนการจัดการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลในระบบ โดยผูดูแลระบบเขตจะ
เปนผูกําหนดสิทธิการเขาถึงของผูดูแลระบบโรงเรียน และผูบริหาร ซ่ึงในกระบวนการนี้ผูใชงาน
ระบบสามารถแกไขขอมูลรหัสผานเองได  
 
กระบวนการ 2.0 กระบวนการจัดการขอมูลโรงเรียน 
 เปนกระบวนการจัดการขอมูลเกี่ยวกับโรงเรียน  ซ่ึงจะประกอบไปดวย  ขอมูลพื้นฐาน
โรงเรียน ขอมูลนักเรียน และขอมูลบุคลากร ในกระบวนการนี้ผูดูแลระบบโรงเรียนจะเปนผูจัดการ
ขอมูลท้ังหมดภายในโรงเรียน โดยผูดูแลระบบเขตจะเปนผูจัดการขอมูลช่ือโรงเรียน 
 
กระบวนการ 3.0 กระบวนการออกรายงานสารสนเทศ 
 เปนกระบวนการออกรายงานสารสนเทศ  โดยแบงการรายงานออกเปน  2  ระดับ คือ   
1.ระดับสถานศึกษา  2.ระดับเขตพ้ืนท่ี   ซ่ึงสามารถออกรายงานไดดังนี้ 
    รายงานระดับสถานศึกษา ประกอบดวย 

- รายงานขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
- รายงานขอมูลบุคลากร 
- รายงานจํานวนนักเรียนแยกตามระดับช้ัน 
- รายงานจํานวนนักเรียนจําแนกตามวิธีการเดินทางมาโรงเรียน 
- รายงานจํานวนนักเรียนดอยโอกาสจําแนกตามประเภท 
- รายงานจํานวนนักเรียนจําแนกตามความขาดแคลน 
- รายงานจํานวนนักเรียนไรสัญชาติ  
- รายงานจํานวนนักเรียนพกันอนประจําจําแนกตามลักษณะท่ีพกั 
- รายงานจํานวนนกัเรียนพกิารจําแนกตามประเภท 
- รายงาน น้ําหนัก สวนสูง ของนักเรียน 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนไรสัญชาติตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนดอยโอกาสตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนพิการตอนกัเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนขาดแคลนตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนพักนอนประจําตอนักเรียนท้ังหมด 
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    รายงานระดับเขตพื้นท่ี ประกอบดวย 
- รายงานจํานวนนักเรียน 
- รายงานจํานวนหองเรียน 
- รายงานจํานวนนักเรียนจําแนกตามวิธีการเดินทางมาโรงเรียน   
- รายงานจํานวนนักเรียนดอยโอกาสจําแนกตามประเภท 
- รายงานจํานวนนักเรียนจําแนกตามความขาดแคลน 
- รายงานจํานวนนักเรียนไรสัญชาติ  
- รายงานจํานวนนักเรียนพกันอนประจําจําแนกตามลักษณะท่ีพกั   
- รายงานจํานวนนักเรียนพกิารจําแนกตามประเภท 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนไรสัญชาติตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนดอยโอกาสตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนพิการตอนกัเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนขาดแคลนตอนักเรียนท้ังหมด 
- กราฟแสดงอัตราสวนนักเรียนพักนอนประจําตอนักเรียนท้ังหมด 
 

 
 

รูป 3.5 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการจัดการขอมูลโรงเรียน 

 

จากรูป 3.5 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 1 ของกระบวนการ 2.0 กระบวนการ
จัดการขอมูลโรงเรียน สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 2 
กระบวนการ ดังนี้ 
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กระบวนการ 2.1 กระบวนการกําหนดช่ือโรงเรียน  เปนกระบวนการ เพิ่ม ลบ ขอมูลช่ือ
โรงเรียนในสังกัดท้ังหมด โดยผูดูแลระบบเขตเปนผูจัดการขอมูล 

กระบวนการ 2.2 กระบวนการจัดการขอมูลโรงเรียน เปนกระบวนการ เพิ่ม ลบ แกไข  
ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน ขอมูลนักเรียน และขอมูลบุคลากร ในกระบวนการน้ีผูดูแลระบบโรงเรียน
จะเปนผูจัดการขอมูลท้ังหมดภายในโรงเรียน 

 

 
รูป 3.6 แผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 2  ของกระบวนการจัดการขอมูลโรงเรียน 

จากรูป 3.6 แสดงแผนภาพการไหลของขอมูลระดับท่ี 2 ของกระบวนการ 2.2 กระบวนการ
จัดการขอมูลโรงเรียน สามารถแยกกระบวนการของระบบออกเปนกระบวนการยอยไดท้ังหมด 3 
กระบวนการ ดังนี้ 
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กระบวนการ 2.2.1 กระบวนการจัดการขอมูลพ้ืนฐานโรงเรียน เปนกระบวนการ เพ่ิม ลบ 
แกไข  ขอมูลพื้นฐานโรงเรียน จัดการโดยผูดูแลระบบโรงเรียน 

กระบวนการ 2.2.2 กระบวนการจัดการขอมูลนักเรียน เปนกระบวนการ เพิ่ม ลบ แกไข  
ขอมูลนักเรียน จัดการโดยผูดูแลระบบโรงเรียน 

กระบวนการ 2.2.3 กระบวนการจัดการขอมูลบุคลากร เปนกระบวนการ เพิ่ม ลบ แกไข  
ขอมูลบุคลากร จัดการโดยผูดูแลระบบโรงเรียน 


