
 

 

 

บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชในการ

ฝกอบรม : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)   ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวามีแนวคิดทฤษฎีตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

2.1   ระบบสารสนเทศและองคประกอบของระบบสารสนเทศ 
2.2    การวิเคราะหและออกแบบระบบ 
2.3   ระบบฐานขอมูล 
2.4    การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
2.5    สมรรถนะความสามารถ   
2.6    งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
2.1 ระบบสารสนเทศและองคประกอบของระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ (Information system) 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (2538) ทรงมีพระราชดํารัสวา คําวา 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ Information Technology ท่ีมักเรียกวา ไอที (IT) นั้น จะเนนท่ีการจัด
กระบวนการดําเนินงานสารนิเทศ ในข้ันตอนตาง ๆ ต้ังแตการเสาะแสวงหา การวิเคราะห การ
จัดเก็บ การจัดการและการเผยแพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความถูกตอง ความแมนยําและความ
รวดเร็วทันตอการนําไปใชประโยชน 

ครรชิต มาลัยวงศ (2538) อธิบายวา เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบดวยเทคโนโลยีสําคัญ
สองสาขา ไดแก เทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม กลาวคือ เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรจะชวยทํางานดานการจัดเก็บ บันทึกและประมวลผลขอมูลใหรวดเร็วและถูกตอง สวน
เทคโนโลยีส่ือสารโทรคมนาคม จะชวยสงผลลัพธของการใชงานคอมพิวเตอรไปยังผูใชท่ีอยู
หางไกลไดอยางรวดเร็วและสะดวก อยางไรก็ตาม ถาเปนสมัยกอน ๆ ยุคคอมพิวเตอรเทคโนโลยี
สารสนเทศจะหมายถึง เทคโนโลยีการพิมพ กลองถายรูป เคร่ืองพิมพดีด โทรเลขและโทรศัพท  

วศิน เพิ่มทรัพย และวิโรจน ชัยมูล (2548) ไดนําเสนอไวในหนังสือความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศวา ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง ระบบ
ท่ีอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาจัดการกับขอมูลในองคกร เพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีตองการ



 

 

9

อยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวยบุคลากร ฮารดแวร ซอฟตแวรเครือขายส่ือสารและทรัพยากรดาน
ขอมูล สําหรับจัดเก็บ รวบรวม ปรับเปล่ียนและเผยแพรสารสนเทศหรือเพื่อการนํามาใชประโยชน
ในองคกรได 

 
องคประกอบของระบบสารสนเทศ 
สมจิตร อาจอินทร และงามนิจ อาจอินทร (2538) อธิบายวา ขบวนการ (Process) หรือ

ข้ันตอนการประมวลผลใหเปนขอมูลสารสนเทศจะประกอบดวย 5 สวน ดังนี้ 
1. ฮารดแวร  (Hardware)  เปนอุปกรณทางคอมพิวเตอรท่ีใชในการเก็บขอมูล และ

ประมวลขอมูลเพื่อสรางสารสนเทศข้ึน   นอกจากนี้สารสนเทศยังสามารถถูกเก็บอยู ในระบบ              
เครือขาย (Network) 

2. ซอฟตแวร (Software)  เปนโปรแกรม   หรือชุดคําส่ังท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพ่ือใชส่ังงาน
คอมพิวเตอรใหทํางานมีท้ังซอฟตแวรประยุกต และซอฟตแวรระบบ (System Software) 

3) ขอมูล  (Stored Data) เปนขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไวในระบบคอมพิวเตอรและจะถูกเรียก
ใชเพื่อการประมวลผลโดยโปรแกรมประยุกตตาง ๆ  อาจเก็บอยู ในรูปของแฟมขอมูล หรือ                 
ฐานขอมูล 

3. บุคลากร (Personnel)  ระบบสารสนเทศจะไมสามารถปฏิบัติงานตาง ๆ ไดเองถาไมมี
คนเปนผูจัดการ “คน” ในท่ีนี้ จะหมายถึง บุคลากรประเภทตาง ๆ ไดแก  ผู ใชงาน (Users)                       
ผูปฏิบัติงาน (Operating Personnel)ผูควบคุมระบบและพัฒนาโปรแกรม  (System  and  Application 
Programmer) 

4. ข้ันตอนการดําเนินงาน  (Procedures) เปนส่ิงท่ีบอกผูใชงานวา จะใชงานสารสนเทศจาก
ระบบคอมพิวเตอรไดอยางไร และจะบอกผูปฏิบัติงานวาจะส่ังใหระบบคอมพิวเตอรทํางานไดอยาง
ไร ซ่ึงผูใชและผูปฏิบัติงานจะตองไดรับการอบรมถึงข้ันตอนการทํางานของระบบ   จึงจะสามารถ
ใชงานระบบคอมพิวเตอรได 
 
2.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2548) ระบุวา การวิเคราะหระบบงาน (System Analysis) เปน
การศึกษาถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน  เพื่อออกแบบระบบการทํางานใหม  นอกจาก
ออกแบบสรางระบบงานใหมแลว เปาหมายในการวิเคราะหระบบคือตองการปรับปรุงและแกไข
ระบบงานเดิมใหมีทิศทางท่ีดีข้ึน 
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วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) เปนวงจรหรือวัฎจักรท่ีแสดงถึง
กิจกรรมตาง ๆ ในแตละข้ันตอน ต้ังแตข้ันเร่ิมตนกระบวนการจนกระท่ังถึงสําเร็จผล วงจรการ
พัฒนาระบบน้ี จะทําใหผูใชเขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐาน  กระบวนการและรายละเอียดตาง ๆ ของการ
พัฒนาระบบ ซ่ึงมีกระบวนการทั้งส้ิน 7 ข้ันตอน ดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดปญหา (Problem Definition) ข้ันตอนการกําหนดปญหาหรือข้ันตอนของ
การศึกษาความเปนไปไดสําหรับโครงการท่ีมีขนาดใหญ  เปนข้ันตอนของการกําหนดขอบเขตของ
ปญหา  สรุปหาสาเหตุของปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบัน  ศึกษาความเปนไปไดกับการสราง
ระบบใหม  กําหนดความตองการระหวางนักวิเคราะหระบบกับผูใชงาน  ดวยวิธีการรวบรวมขอมูล
จากการดําเนินงาน การสัมภาษณ การสังเกต และการสอบถาม เพื่อทําการสรุปเปนขอกําหนดที่
ชัดเจน 

2. การวิเคราะหระบบ (System Analysis) ข้ันตอนการวิเคราะห เปนข้ันตอนของการ
วิเคราะหการดําเนินงานของระบบงานในปจจุบัน โดยการนําขอสรุปท่ีไดจากขั้นตอนการกําหนด
ปญหามาวิเคราะหในรายละเอียด เพื่อกําหนดความตองการของระบบงานใหม หลังจากนั้นทําการ
พัฒนาสรางแบบจําลองลอจิคัล (Logical Model) ซ่ึงประกอบดวย แผนภาพกระแสขอมูล (Data 
Flow Diagram) คําอธิบายการประมวลผลขอมูล (Process Description) และแบบจําลองขอมูล (Data 
Model) ในรูปแบบของ ER-Diagram ทําใหทราบถึงรายละเอียด ข้ันตอนการดําเนินงานในระบบ
และความสัมพันธของระบบได 

3. การออกแบบระบบ (System Design) ข้ันตอนการออกแบบเปนข้ันตอนการนําผลลัพธท่ี
ไดจากการวิเคราะหทางลอจิคัล มาพัฒนาเปนแบบจําลองทางกายภาพ (Physical Model) ให
คอมพิวเตอรท่ีนํามาพัฒนาการออกแบบจําลองขอมูล (Data Model) การออกแบบรายงานและ
จอภาพ (Input & Output Design) การออกแบบผังระบบ (System Flowchart) การออกแบบ
ฐานขอมูล (Database Design) และการออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User Interface) 

4. การพัฒนาระบบ (System Development) ข้ันตอนการพัฒนาเปนข้ันตอนของการพัฒนา
โปรแกรมท่ีไดทําการวิเคราะหและออกแบบไว ดวยการสรางชุดคําส่ังหรือเขียนโปรแกรมเพื่อการ
สรางระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใชจะตองพิจารณาใชภาษาท่ีเหมาะสมและสามารถพัฒนาตอไปได 
ในข้ันตอนการพัฒนานี้อาจพิจารณาใช Computer Aided Software Engineering ตาง ๆ ในการ
พิจารณาเพื่อเพิ่มความสะดวก ตรวจสอบหรือแกไขใหรวดเร็วข้ึน และเปนไปตามมาตรฐานเดียวกัน 

5. การทดสอบระบบ  (System  Testing)  ข้ันตอนการทดสอบระบบ  เปนข้ันตอนของการ
ทดสอบระบบกอนจะนําไปปฏิบัติการใชงานจริง ดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือตรวจสอบการ
ทํางานของระบบ โดยจะทําการตรวจสอบความถูกตองหลังจากยอมรับในรายละเอียดของระบบ 
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(Verification) และตรวจสอบความถูกตองจากความตองการของผูใชงาน (Validation) ดวยกัน 2 
สวน ไดแก การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน (Syntax) และการตรวจสอบวัตถุประสงคของงานตรง
กับความตองการหรือไม 

6. การติดต้ังระบบ (System Implementation) ข้ันตอนการติดต้ัง เปนข้ันตอนการติดต้ัง
ระบบเพื่อใชงานจริงภายหลังท่ีไดผานการทดสอบจนมีความม่ันใจแลวระบบสามารถทํางานไดจริง
และตรงกับความตองการของผูใชระบบ 

7. การบํารุงรักษาระบบ (System Maintenance) ข้ันตอนการบํารุงรักษาเปนข้ันตอนของการ
ปรับปรุงแกไขระบบหลังจากท่ีได มีการติดต้ังและใชงานแลว ซ่ึงอาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม 
(Bug) หรือเกิดจากความตองการของผูใชงานท่ีตองการเพิ่มโมดูล (Module) ในการทํางานอ่ืน 

 

2.3 ระบบฐานขอมูล (Database) 

ความหมายของฐานขอมูล (Database) นักวิชาการไดใหความหมายของฐานขอมูลไว
ใกลเคียงกัน ดังท่ีปรากฏในหนังสือความรูเกี่ยวกับฐานขอมูล เชน 

รวิวรรณ  เทนอิสสระ (2543) กลาววาฐานขอมูล คือ การจัดเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกันอยางมี
ระบบ ซ่ึงผูใชสามารถเรียกใชขอมูลในลักษณะตาง ๆ เชน การขอดูขอมูลการแกไขขอมูล การ
เพิ่มเติมหรือการลบขอมูล เปนตน โดยท่ัวไปแลวการจัดการเก็บขอมูลมักจะนําเอาระบบ
คอมพิวเตอรมาชวยในการจัดเก็บฐานขอมูล เพื่อใหทันตอความตองการใชและถูกตองตรงตาม
ความเปนจริง 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทนและไพบูลย เกียรติโกมล (2545) กําหนดวา ฐานขอมูล หมายถึง การ
เก็บรวบรวมขอมูลเขาไวดวยกันอยางมีแบบแผน ณ ท่ีใดท่ีหนึ่งในองคการ เพื่อท่ีผูใชจะสามารถนํา
ขอมูลมาประมวลผลและประยุกตใชงาน ตามท่ีตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน 
องคการจะมีฐานขอมูลของบุคลากรซ่ึงเก็บขอมูลของพนักงานไวรวมกัน แทนท่ีจะแยกออกเปน
แฟมขอมูลประวัติพนักงาน แฟมขอมูลเงินเดือน การฝกอบรมและสัมมนาเก็บไวตามหนวยงาน    
ตาง ๆ ภายในองคการ ซ่ึงอาจกอใหเกิดความคลาดเคล่ือน ขาดเอกภาพ ความปลอดภัยตํ่า และขาด
ประสิทธิภาพในการใชงาน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช (2546) ใหความหมาย
วา ฐานขอมูล หมายถึง ท่ีเก็บรวบรวมขอมูลและความสัมพันธระหวางขอมูล โดยการนําเสนอ
ขอมูลและความสัมพันธระหวางขอมูลจะเปนรูปแบบใดก็ได ไมวาจะเปนแบบสัมพันธแบบลําดับ
ข้ัน แบบเครือขาย หรือแบบออบเจกต เปนตน 

ดังนั้นอาจสรุปความหมายของฐานขอมูลไดเปน 2 ประการดังนี้ 
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1.  เปนท่ีเก็บรวบรวมขอมูล และความสัมพันธระหวางขอมูลอยางมีแบบแผนเปนระบบ
รวมขององคกร 

2.  เปนการบริหารจัดการขอมูล โดยโปรแกรมประยุกตดานการจัดการฐานขอมูลท้ังหลาย 
ต้ังแตข้ันตอนการนําเขา การประมวลผล การจัดเก็บ การสืบคน การแสดงผลสารสนเทศตลอดจน
การประยุกตใชงานตามเง่ือนไขของผูใช 

 
ความสําคัญของฐานขอมูล 

 การจัดการขอมูลใหเปนระบบฐานขอมูล เปนเร่ืองท่ีองคกรตาง ๆ ในปจจุบันตระหนักถึง 
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจากระบบฐานขอมูลทําใหการจัดการสารสนเทศขององคกรมี
คุณลักษณะท่ีดีหลายประการ ดังนี้  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี, 2538) 

1. ลดการเก็บขอมูลท่ีซํ้าซอน เนื่องจากการใชงานระบบฐานขอมูลตองมีการออกแบบ
ฐานขอมูล ไมใหมีการเก็บขอมูลซํ้าซอนกันหลายแหง เพื่อปองกันการปรับปรุงขอมูลไมครบแลว
จะทําใหเกิดความขัดแยงกันของขอมูลตามมา อีกท้ังส้ินเปลืองเนื้อท่ีการจัดเก็บขอมูลดวย การ
ออกแบบฐานขอมูลดังกลาวจึงทําใหขอมูลในฐานขอมูลเกิดความซํ้าซอนกันนอยท่ีสุด 

2. รักษาความถูกตองของขอมูล เนื่องจากระบบจัดการฐานขอมูลซ่ึงเปนองคประกอบดาน
ซอฟตแวรของระบบฐานขอมูล มีความสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดเปนอยางดี 
โดยถือเปนหนาท่ีของระบบจัดการฐานขอมูลท่ีจะจัดการเร่ืองความถูกตองของขอมูลในฐานขอมูล 
เชนในกรณีท่ีมีขอมูลชุดเดียวกันปรากฏอยูหลายแหงในฐานขอมูลเดียวกัน ขอมูลเหลานี้จะตอง
ตรงกัน ถามีการแกไขขอมูลนี้ทุก ๆ แหงท่ีขอมูลปรากฏอยู ระบบจัดการฐานขอมูลจะแกไขให
ถูกตองตรงกันหมดโดยอัตโนมัติ 

3. การปองกันและรักษาความปลอดภัยใหกับขอมูลทําไดอยางสะดวก เนื่องจากระบบ
ฐานขอมูลสวนใหญจะมีการรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยจะใหสิทธ์ิเฉพาะผูท่ีเกี่ยวของ
เทานั้นเขาไปใชฐานขอมูลได ซ่ึงตองมีการกําหนดสิทธ์ิ ไวกอนลวงหนาและในการเขาใชงาน
ฐานขอมูลสําหรับผูใชแตละคน ผูใชจะเห็นขอมูลท่ีจัดเก็บไวในฐานขอมูลตามสิทธ์ิท่ีไดรับจากรหัส
ผูใช (User) และรหัสผาน (Password) ของตนเอง 

4. สามารถใชขอมูลรวมกันได เนื่องจากระบบฐานขอมูลจะเปนศูนยกลางท่ีเก็บรวบรวม
ขอมูลของหนวยงานยอย ๆ ภายในองคกรไวดวยกัน ผูใชแตละคนจึงสามารถเขาถึงขอมูลท่ี
เกี่ยวของของหนวยงานอื่น ๆ ไดผานระบบฐานขอมูล แตท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกับสิทธ์ิท่ีไดรับดังกลาว
ขางตน 
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5. มีความเปนอิสระของขอมูล เม่ือผูใชตองการเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมขอมูลหรือนําขอมูลมา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับโปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมา จะสามารถสรางขอมูลนั้นข้ึนมาใชใหมได โดย
ไมมีผลกระทบตอระบบฐานขอมูลเพราะขอมูลท่ีผูใชนํามาประยุกตใชใหมนั้นจะไมกระทบตอ
โครงสรางท่ีแทจริงของการจัดเก็บขอมูล นั่นคือ การใชระบบฐานขอมูลจะทําใหเกิดความเปนอิสระ
ระหวางการจัดเก็บขอมูลและการประยุกตใช 

 
องคประกอบของระบบฐานขอมูล 
ระบบฐานขอมูลประกอบดวย 3 องคประกอบหลัก คือ ฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล 

และบุคลากร ดังตอไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 
2546) 

1. ฐานขอมูล (Database) นิยมจําแนกประเภทของฐานขอมูลตามโครงสรางหรือลักษณะ
ความสัมพันธระหวางขอมูลท่ีผูใชมองเห็นไดเปน 3 ประเภท ไดแก ฐานขอมูลแบบลําดับช้ัน 
(Hierarchical Database) ฐานขอมูลแบบเครือขาย (Network Database) และฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
(Relational Database) 

  2. ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) คือ ซอฟตแวร
จัดการฐานขอมูลเปนโปรแกรมท่ีใชสําหรับนิยาม จัดเก็บ รวบรวม และเขาถึงขอมูลในฐานขอมูล 
ตัวอยางของระบบจัดการฐานขอมูล เชน ฟอกซโปร (FoxPro) ออราเคิล (Oracle) อินฟอรมิกซ 
(Informix) และอินเกรส (Ingress) เปนตน 

 3. บุคลากร (People) คือ บุคคลที่เกี่ยวของกับงานฐานขอมูล ไดแก ผูใชงานและผูพัฒนา
ฐานขอมูล ผูใชงาน คือ บุคคลที่นําสารสนเทศท่ีไดจากระบบฐานขอมูลไปใชเพื่อการวางแผนการ
ตัดสินใจ หรือเพื่อทํางานอยางใดอยางหน่ึง เชน ผูบริหารองคกร ผูจัดการฝายและพนักงานท่ัวไป 
เปนตน สวนผูพัฒนาฐานขอมูล คือ บุคคลท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบการเขียนโปรแกรม
จัดการฐานขอมูล และการบํารุงรักษาฐานขอมูล บุคลากรดานนี้ไดแก โปรแกรมเมอร นักวิเคราะห
ระบบ และผูบริหารฐานขอมูล ซ่ึงผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator : DBA) จัดเปน
บุคลากรท่ีมีบทบาทสําคัญท่ีสุดตองานฐานขอมูล 
 
2.4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนศาสตรใหมท่ีเร่ิมเปนท่ีรูจักเม่ือราวทศวรรษท่ีผานมาโดยมีผู
นิยามความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยไวหลากหลายและแตกตางกันไปตามบริบท ของ
ปรากฏการณ อาทิ ในองคกร ชุมชน สังคม หรือโลก เปนตน อยางไรก็ตามเปาหมายสําคัญของการ
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พัฒนาทรัพยากรมนุษยลวนแตมุงไปสูการสรางเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับ “คน” เพื่อใหสามารถมี
ผลิตภาพ (Productivity) เชิงสรางสรรค เหมาะสม และมีประโยชนตอกิจกรรมกลุมท่ีตนเปนสวน
หนึ่งอยู 
 

สําหรับความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยนั้น สามารถประมวลไดดังตอไปนี้ 
วิลาศ สิงหวิสัย และ บุญเลิศ ไพรินทร (2532) ใหคําจํากัดความวา การพัฒนาทรัพยากร

มนุษย หมายถึง กระบวนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ซ่ึงไดแก ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
ทัศนคติ โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ซ่ึงครอบคลุมกระบวนการจัดการศึกษาให
คนทุกคนและทุกระดับไดมีความรูความสามารถ มีทักษะและทัศนคติท่ีพึงปรารถนาของสังคมและ
ของประเทศชาติ รวมถึงการฝกอบรม สอนงาน สับเปล่ียนหมุนเวียน หรือ แมแตกระบวนการใน
การพัฒนาตนเอง 

ชาติชาย ณ เชียงใหม (2534) ใหความหมายวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง
กระบวนการท่ีเปนระบบและตอเนื่องในการแสวงหาทางเลือกปฏิบัติตาง ๆ ในการทําใหคนใน
องคกรมีความสุขท่ีไดเปนสมาชิกของหนวยงานใหปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย และไดทําใหงานท่ี
ตนรับผิดชอบและงานโดยรวมของหนวยงานประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 
 งานวิจัยของ ทองศรี กําภู ณ อยุธยา   ชาติชาย ณ เชียงใหม และเจิมจันทร ทองวิวัฒน 
(2534) ไดกําหนดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง การลงทุน ซ่ึงตองใชเวลา ความรู 
ความสามารถจัดดําเนินการใหเกิดเปนรูปธรรม มีการพัฒนาเปนระดับ ต้ังแตระดับกวาง ยาว
ตอเนื่องตลอดชีวิต ซ่ึงแตละระดับยอมตองมีการลงทุนท่ีแตกตางกัน และสุดทายการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเปนกิจกรรมท่ีจําเปนตองจัดใหมีข้ึนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนการสรางเสริมทรัพยากร
ใหมีประสิทธิภาพ 
 ในภาพรวมเก่ียวกับความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย อาจสรุปไดวาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาตาง ๆ เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ในองคกรไดมีโอกาสในการเพิ่มพูนทักษะ ความรู ความสามารถของตนเองอยางตอเนื่อง อันจะ
สงผลใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงาน ทําใหมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ท้ังนี้เพื่อ
ประสิทธิผลของบุคคลและองคกรโดยรวม 

ดนัย เทียนพุฒ (2545) อธิบายวา ในการจัดทํา   “การวางแผนหลักดานบริหาร HR (HR 
Master Plan)”  จะตองประกอบดวย  ภารกิจดานบริหาร HR 4  ดาน ไดแก 

 1. การสรรหา (Recruitment) หมายถึง การเสาะแสวงหาเพื่อเลือกสรรใหไดคนดีท่ีมีความรู
ความสามารถเหมาะสมกับงาน 
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2. การพัฒนา (Development) หมายถึง การดําเนินการท่ีสงเสริมให พนักงานมีความรู
ความสามารถ ทัศนคติ และประสบการณท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อใหพนักงาน สามารถปฏิบัติงานในตําแหนง
ปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ และพรอมท่ีจะรับผิดชอบ ในตําแหนงท่ีสูงข้ึน ท้ังนี้การพัฒนา
พนักงานมิไดมีวัตถุประสงคเพียงเพื่อใหพนักงาน มีความรูความชํานาญในงานปจจุบัน แตมุงหมาย
เพื่อใหพนักงานกาวหนาและเติบโต ตอไปในอนาคตดวย 

3.  การรักษาพนักงาน (Retention) หมายถึง พยายามทําใหพนักงานพึงพอใจในการทํางาน 
ดวยการสรางบรรยากาศใหผูปฏิบัติงานมีขวัญและกําลังใจในการทํางาน โดยพิจารณาวาพนักงานมี
ความตองการส่ิงใดบาง และพนักงานคาดหวังใหหนวยงานปฏิบัติตอพนักงานอยางไร หนวยงาน
ควรพยายามบริการเพื่อสนองความตองการของพนักงานใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ภายใตกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑตาง ๆ ท่ีจะอํานวยใหมีส่ิงตอบแทน และบริการตาง ๆ ท่ีหนวยงานจัดให
พนักงานซ่ึงสามารถใช เปนส่ิงจูงใจในการทํางานไดอยางดียิ่ง 

4.  การใชประโยชน (Utilization) หมายถึง การใชคนใหไดประโยชนเต็มท่ี โดยใชใหตรง
กับงาน ใหทํางานท่ีเหมาะกับความรู ความสามารถ และไมใหอยูวางเปลาโดยไมมีหนาท่ีการงานท่ี
จะทํา 
 จะเห็นไดวา การพัฒนาเปนการสงเสริมให พนักงานมีความรูความสามารถ และมี
ประสบการณท่ีเพิ่มข้ึน  ซ่ึงเคร่ืองมือชนิดหนึ่งของการพัฒนา คือ การฝกอบรม 
 ประเวศน มหารัตนสกุล (2543) ใหรายละเอียดวา โดยท่ัวไปการฝกอบรมมี 3 ข้ันตอน คือ 

1. การประเมินความตองการฝกอบรม หรือการแสวงหาความตองการของการฝกอบรม 
(Assessment Phase)  ซ่ึงการแสวงหาความตองการการฝกอบรมมีวิธีการหา 3 วิธี ไดแก การ
วิเคราะหองคการ   การวิเคราะหการทํางาน และการวิเคราะหตัวบุคคล 

2. การฝกอบรมและพัฒนา (Training & Development Phase) ข้ันตอนนี้จะเปนการ
คัดเลือกหลักสูตร และวิธีการที่จะสอนหรือฝกอบรม  ผูท่ีมีหนาท่ีในการจัดหลักสูตรตองทบทวน
และวิเคราะหทุกแงมุมอีกคร้ังวาหลักสูตรและวิธีการสอนท่ีกําหนดและคัดเลือกมานั้น ตอบคําถาม
ความตองการและความจําเปนในการฝกอบรมหรือไม 

3. การประเมินผล (Evaluation Phase) ข้ันตอนนี้เปนการนําผลท่ีไดจากการฝกอบรมมา
ประเมิน  ซ่ึงการประเมินความสําเร็จของการฝกอบรม อาจตองใชเวลานานพอสมควรจึงจะทราบ
ผล  
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2.5 สมรรถนะความสามารถ (Competency) 
อาภรณ  ภูวิทยพันธุ (2548) ระบุวา  สมรรถนะความสามารถ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมท่ี

แสดงออกของคน ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และคุณลักษณะเฉพาะ
ของแตละบุคคล (Personal Attributes) ในพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน เปนส่ิงท่ีเช่ือมโยงจากวิสัยทัศน 
“Vision” (ส่ิงท่ีคาดหวังหรือตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต) ภารกิจ “Mission” (หนาท่ีหรือส่ิงท่ีตอง
กระทําเพื่อตอบสนองตอวิสัยทัศน) เปาหมาย “Goal” (ผลลัพธท่ีตองการใหเกิดข้ึน) และกลยุทธทาง
ธุรกิจ “Business Strategy” (แผนงานหรือวิธีการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด) 

ธํารงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์ (2549) กําหนดความหมายของสมรรถนะความสามารถวา หมายถึง 
ทักษะ สมรรถนะ ความรู ความสามารถ ความชํานาญ แรงจูงใจ หรือคุณลักษณะท่ีเหมาะสมของ
บุคคลท่ีจะสามารถปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการศึกษาของศิลากร กุลเจริญ (2548) เร่ือง การพัฒนาขีดความสามารถหลักและแนว
ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย : กรณีศึกษา บริษัท ซี.เอ็ม อุตสาหกรรม จํากัด ผูศึกษาไดกําหนด
วัตถุประสงคของการศึกษาคือ  เพื่อศึกษาขีดความสามารถหลักของบุคลากร (Employee Core 
Competency) และขีดความสามารถในงาน (Functional Competency) ของชางเคร่ืองฉีดพลาสติก 
และเพื่อศึกษาแนวทางการประยุกตใช รูปแบบขีดความสามารถ (Competency Model) ท่ีได 
นํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ในตําแหนงชางฉีดพลาสติก  ผล
จากการศึกษาพบวาการพัฒนาบุคลากรใหมีขีดความสามารถตามมาตรฐานของงาน ท่ีกําหนดข้ึน
นั้น  จะตองอาศัยวิธีการหรือกิจกรรมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีหลากหลาย เชนการฝกอบรม 
การมอบหมายงาน การหมุนเวียนงาน การสับเปล่ียนและโยกยายหนาท่ี การสอนแนะ การใชระบบ
พี่เล้ียง การใหทําหนาท่ีผูชวย การใหรักษาการแทน การใหทําหนาท่ีกรรมการ การใหคําปรึกษา 
และการพัฒนาตนเอง เปนตน  ซ่ึงองคการจะตองเลือกใช หรือใชหลาย ๆ วิธีหรือหลาย ๆ กิจกรรม
ประกอบกันเพื่อสรางใหพนักงานมีขีดความสามารถไดมาตรฐานตามท่ีองคการตองการ  

สําหรับพรพิพัฒน  ทองปรอน (2550) ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากร
มนุษย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  พบวาการมีโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร
มนุษย เพื่อใชงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทางดานบุคลากร ทําใหการจัดระบบการจัดเก็บ
ขอมูลเปนระเบียบมากข้ึน และสามารถเรียกใชขอมูลไดรวดเร็วมากข้ึน ขอมูลมีความเท่ียงตรง 
ถูกตอง แมนยํามากข้ึน ไมวาจะเรียกใชเม่ือใดก็ตาม ลดความซํ้าซอนในการจัดเก็บขอมูล การจัดทํา
รายงานรวดเร็วและถูกตองมากข้ึน เปนแนวทางในการพัฒนาระบบงานอ่ืน ๆ เพื่อชวยในการ
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ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี เปนการริเร่ิมในดานการใชเทคโนโลยีใหม ๆ  ใหเปนประโยชน เพื่อชวย
ใหการปฏิบัติงานดานคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพมากข้ึนไดอยางดียิ่ง และลดคาใชจายของอุปกรณ
ท่ีใชในการจัดเก็บขอมูล เชน กระดาษ แฟมเอกสาร ตูเอกสาร เปนตน 
 นอกจากนี้บุญอนันต พินัยทรัพย (2551) ไดศึกษาเร่ือง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การบริหารระบบสารสนเทศ สําหรับงานทรัพยากรมนุษยท่ีนํามาใชในองคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาระ (Content) และบริบท (Context) ของสารสนเทศท่ี
นํามาใชสําหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยในประเทศไทยในชวง 2 ทศวรรษท่ีผานมา และ
ผลกระทบของการนําสารสนเทศสําหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาใชในองคกรภาครัฐและ
ภาคเอกชนในประเทศไทย  จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลกระทบจากการนํา HRIS (Human 
Resource Information System) มาใชในองคกรท่ีมีผลตอความสําเร็จและไมสําเร็จขององคกรใน
ภาครัฐมี 4 ตัวแปร คือ 1) HRIS ทําใหผูบริหารหนวยงานทรัพยากรมนุษยและองคกรวางกลยุทธ
พัฒนาพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) ทําใหใชทรัพยากรบุคคลและเอกสารลดลง รวมท้ังลด
ปญหาความซํ้าซอนเอกสาร  3) สรางแรงจูงใจท่ีดีใหกับพนักงานฝายทรัพยากรมนุษยตอการมี
เคร่ืองมือสนับสนุนการใชระบบ และ 4) ประสิทธิภาพการจางงานและผลกําไรขององคกร สําหรับ
ปจจัยเร่ืองดังกลาว ภาคเอกชน คือ 1) HRIS ทําใหผูบริหารหนวยงานทรัพยากรมนุษยและองคกร
วางกลยุทธพัฒนาพนักงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 2) HRIS ทําใหประสิทธิภาพการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษยดีข้ึน และ 3) สรางแรงจูงใจที่ดีใหกับพนักงานฝายทรัพยากรมนุษยตอการมี
เคร่ืองมือสนับสนุนการใชระบบ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี ตลอดจนผลการศึกษาท่ีเกี่ยวของ  ทําใหผูศึกษาสามารถนํา
ขอมูลท่ีเกี่ยวของและขอมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการวิเคราะห ออกแบบ 
และพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะความสามารถ เพื่อชวยในการวางแผนการพัฒนาหลักสูตร
ในการฝกอบรม โดยนําขอมูลดังกลาวมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารในการวางแผนการสงบุคคลเขารับการอบรมตอไป 
 


