
 
บทที่ 3 

การศึกษาและวิเคราะหระบบงาน 
 

 การวิเคราะหระบบงาน เปนขั้นตอนการคนหาขอเท็จจริงวาระบบสารสนเทศในปจจุบันทํา
หนาท่ีงานตางๆ ไดอยางไรและประเมินวาผูใชตองการอะไรในระบบใหม โดยผูศึกษาไดเริ่มวิเคราะห
ระบบการทํางานบริหารงานทรัพยากรบุคคล ฯ ดวยการศึกษาระบบงานเดิม และรวบรวมขอมูล 
โดยศึกษาจากเอกสาร การสัมภาษณเจาหนาท่ีงานทรัพยากรบุคคล ฯ หัวหนางาน บุคลากร และ
ผูบริหารในโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  สํารวจปญหาของระบบงานปจจุบัน พรอม
กับความตองการของเจาหนาท่ีงานทรัพยากรบุคคล ฯ  หัวหนางาน บุคลากร และผูบริหารใน
ขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร  ลําดับตอมาจึง
ดําเนินการกําหนดปญหาและศึกษาความเปนไปไดในการแกปญหาท่ีเกิดขึ้นจากนั้นทําการวิเคราะห 
ตลอดจนกําหนดความตองการของระบบใหม โดยเก็บรวบรวมขอมูลปญหา ขอจํากัดและความ
ตองการของบุคลากร เพ่ือนําไปกําหนดแนวทางการคนควาแบบอิสระ ใหสามารถตอบสนองความ
ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับระบบการทํางานเดิมท่ีมีอยูเปนอยางดี รายละเอียด
การศึกษาครอบคลุมหัวขอดังตอไปนี ้
 3.1 ระบบงานเดิม 
 3.2 ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับระบบงานเดมิ 
 3.3 ความตองการของผูใชงาน 
 3.4 ระบบงานใหม  

3.5 การเปรียบเทียบขั้นตอนการทํางานระหวางระบบงานเดิม และระบบงานใหม 
 

3.1 การวิเคราะหระบบงานเดิม 
 จากการวิเคราะหระบบงานเดิม ของการทํางานฝายทรัพยากรบุคคลฯ การประเมินผลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของของบุคลากร โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  พบวามีขอจํากัดของระบบ
การทํางานอัน เปนผลสืบเนื่องจากการทํางานหรือการเก็บขอมูลตางๆ ในรูปแบบเอกสาร สามารถแบง
ฝายท่ีเกี่ยวของกับระบบได 3 ฝายไดแก งานทรัพยากรบุคคลฯ  หัวหนางาน  และผูบริหาร  โดยแต
ละฝายจะเกี่ยวของกับการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
 งานทรัพยากรบุคคล เกี่ยวของกับการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

(1) กําหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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(2) กําหนดผูประเมิน และผูถูกประเมิน 
(3) จัดเตรียมแบบประเมินตามจํานวน และประเภทการประเมิน 
(4) แจกจายแบบประเมินเพ่ือทําการประเมิน 
(5) รวบรวมแบบประเมิน 
(6) สงแบบประเมินไปยัง ศูนยวิจัยและมาตรฐาน เพ่ือทําการสรุปผลคะแนนในแตละหัวขอ 
(7) รับผลสรุปจากฝายวิจัยและมาตรฐาน เพ่ือนําคะแนนมารวบรวมในแตละภาคเรียน 
(8) ประมวลผลคะแนนการมาปฏิบัติงานของบุคลากร โดยโปรแกรมบุคลากรเดิม 
(9) ประมวลผลคะแนนการอบรมของบุคลากร โดยโปรแกรมบุคลากรเดิม 
(10) ปอนคะแนนการเขารวมกิจกรรมองคกรของสวนงานทรัพยากรบุคคล ฯ 
(11) ทําการสรุปคะแนนในแตละภาคการเรียน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
(12) ทําการสรุปคะแนนเปนปการศึกษา ในกรณีครบ 2 ภาคเรียน 
(13) สรุปผลโดยเรียงลําดับคะแนน ของแตละหนวยงานใหผูบริหารระดับสูงเพ่ือพิจารณา  

ขั้นเงินเดือน 
 

 หัวหนางาน  เกี่ยวของกับการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้
(1) ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของผูใตบังคับบัญชา 
(2) ปอนคะแนนการเขารวมกิจกรรมองคกรในสวนท่ีไดรับมอบหมาย 
(3) สงแบบประเมินไปยังงานทรัพยากรบุคคล ฯ   

 
 ผูบริหาร  เกี่ยวของกับการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี ้

(1) พิจารณาขั้นเงินเดือนเพ่ือเสนอตอไปยังผูบริหารระดับสูงตอไป 
(2) พิจารณาผูมีคะแนนไมถึงเกณฑ คือผูมีคะแนนต่ํากวา  70 %  ใน 1  ปการศึกษา 

 
3.2 ปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบงานเดิม 
 (1)  การเตรียมการและดําเนินงาน เปนไปอยางยุงยาก ลําบาก และซับซอน 
 (2) เอกสารมีจํานวนมาก  เม่ือมีการนําเอกสารมาประมวลผลมีความคลาดเคล่ือน และมี
ความยุงยากในการจัดเก็บเอกสาร 
 (3) การใหบริการขอมูลมีความลาชาการสืบคนเอกสารตองใชเวลานาน  เกิดความผิดพลาด 
บอย  ทําใหขาดความนาเช่ือถือ 
 (4)  ผูบริหารไดรับรายงานขอมูลท่ีไมทันสมัยและขอมูลลาชา 
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 (5)  ขอมูลท่ีมีอยูไมสามารถนํามาวิเคราะห     เพ่ือใหเกิดประโยชนตอองคกร        ตามหลัก
กระบวนการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร 
 (6)  การเก็บขอมูลเปนเอกสารไมมีความปลอดภัย 
 (7) เปนการเพ่ิมภาระงานใหกับเจาหนาท่ีฝายบุคคลฯ ในดานการจัดการเอกสาร ทําใหไม
สามารถปฏิบัติงานไดเต็มประสิทธิภาพ 
 
3.3 ความตองการของผูใชงาน 

(1) เปนระบบท่ีมีการบริหารจัดการท่ีงาย  ไมยุงยาก  
(2) เปนระบบท่ีงายตอการรวบรวมขอมูลในการประเมิน 
(3) เปนระบบท่ีงายตอการคนหาขอมูล 
(4) เปนระบบท่ีงายตอการใชงาน สะดวก  รวดเร็ว 
(5) เปนระบบท่ีสามารถจัดทํารายงานและเอกสารแทนเจาหนาท่ีได 
(6) เปนระบบท่ีสามารถวิเคราะหผลขอมูลท่ีมีอยู เพ่ือเปนสารสนเทศอันนําไปประกอบ 

การตัดสินใจเพ่ือพัฒนาองคกร ของผูบริหารได 
(7) เปนระบบท่ีสามารถลดปริมาณงานท่ีมีอยูในปจจุบัน 
(8) เปนระบบใหมท่ีเพ่ิมเติม จากระบบบริหารบุคลากรท่ีมีอยูเดิม ใหมีความครอบคลุม

และสมบูรณ 
 
3.4 ระบบงานใหม 
 ระบบงานใหมจะเปนการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาใช ดวยการพัฒนาระบบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ไวในฐานขอมูล การดําเนินการประเมินจะทําผานระบบประเมินผล
การปฏิบัติงานดวยคอมพิวเตอร โดยระบบใหมจะประกอบดวยโปรแกรมสวนการทํางาน 4 สวน
ไดแก งานทรัพยากรบุคคล ฯ   หัวหนางาน  บุคลากร  และผูบริหาร  
 งานทรัพยากรบุคคล ฯ  
 มีขอบเขตของการใชระบบดังนี ้

(1) กําหนดระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(2) ปรับปรุงฐานขอมูลของแบบประเมินในแตละประเภทของการประเมิน 
(3) กําหนดผูประเมิน และผูถูกประเมิน 
(4) ทําการประมวลผลการประเมินตามแบบประเมิน 
(5) ประมวลผลคะแนนการมาปฏิบัติงานของบุคลากร 



20 
 

(6) ประมวลผลคะแนนการอบรมของบุคลากร 
(7) ปอนคะแนนการเขารวมกิจกรรมองคกรของสวนงานทรัพยากรบุคคลฯ 
(8) รายงานการวิเคราะหผลการประเมินในสวนของงานทรัพยากรบุคลากรฯ 
(9) นําเสนอรายงานตอผูบริหาร เพ่ือประกอบการตัดสินใจตอไป 

 หัวหนางาน  
 มีขอบเขตของการใชระบบดังนี ้

(1) ทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ของผูใตบังคับบัญชา 
(2) ปอนคะแนนการเขารวมกิจกรรมองคกรในสวนท่ีไดรับมอบหมาย 
(3) รายงานการวิเคราะหผลการประเมินในสวนของหัวหนางาน 

 บุคลากร  
 มีขอบเขตของการใชระบบดังนี ้

(1) รายงานการวิเคราะหผลการประเมินของตัวเอง 
 ผูบริหาร  
 มีขอบเขตของการใชระบบดังนี ้

(1) พิจารณางบประมาณการลงทุนดานเงินเดือน 
(2) รายงานการวิเคราะหผลการประเมินในสวนของผูบริหาร 

 
3.5  การเปรียบเทียบขั้นตอนการทํางานระหวางระบบงานเดิม และระบบงานใหม 
ระบบงานเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป 3.1 แสดงการทํางานระบบงานเดิม 

เตรียมแบบ
ประเมิน 

 

ทําแบบประเมิน 
วิเคราะหผลการประเมิน 
และรวบรวมคะแนน 

จัดเก็บ 
เขาแฟม 

ตูเก็บเอกสาร 
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ระบบงานใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูป 3.2 แสดงการทํางานระบบงานใหม 

 
 ระบบใหมท่ีพัฒนาขึ้น มีเปาหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน   และแกปญหา
ระบบเดิม ลดเวลาในการรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร  ฐานขอมูลของผล
การประเมินในแตละประเภท สามารถนํามาวิเคราะหจุดเดน  จุดดอย ท้ังแยกยอยและเปนองครวม  
ตามวิธีของ  ประคอง กรรณสูต (2535:133) ซ่ึงไดกลาวถึงเกณฑการประเมินความพึงพอใจ  ระบบ
ท่ีพัฒนานี้ ไดนําแนวคิดดังกลาวมาประยุกต ในการคํานวณหาคาเฉล่ียของความพึงพอใจ ของการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยแบงความพึงพอใจ ออกเปน  5  ระดับ  ดังนี ้
 คาเฉล่ียคะแนนระหวาง   4.50 – 5.00  คะแนน หมายถึง  มากท่ีสุด 
 คาเฉล่ียคะแนนระหวาง   3.50 – 4.49  คะแนน หมายถึง  มาก 
 คาเฉล่ียคะแนนระหวาง   2.50 – 3.49  คะแนน หมายถึง  ปานกลาง 
 คาเฉล่ียคะแนนระหวาง   1.50 – 2.49  คะแนน หมายถึง  นอย 
 คาเฉล่ียคะแนนระหวาง   1.00 – 1.49  คะแนน หมายถึง  นอยท่ีสุด 
  
 ระบบจะทําการคัดแยกหัวขอการประเมินท่ีมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ มาก มากท่ีสุด 
เปนจุดเดน หัวขอการประเมินท่ีมีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ นอย นอยท่ีสุด เปนจุดดอย  เพ่ือนํา
สารสนเทศท่ีได นําไปวางแผนงบประมาณ  และวางแผนพัฒนาบุคลากรขององคกร ตอไป 
 

ผลวิเคราะห 
ผลประเมิน 

ผลประเมิน 
แบบประเมิน 

จัดเตรียมการประเมิน 

ฐานขอมูล 

ทําการประเมิน 

 
รวบรวมคะแนน 

 

วิเคราะหผล 

 

รายงาน 

ขอมูลการประเมิน 


