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1. วัตถุประสงค 

 

เพ่ืออธิบายขั้นตอนวิเคราะหและออกแบบระบบฐานขอมูล และการพัฒนะระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

2. ขอบเขต 

 

ครอบคลุมกระบวนการ การศึกษาถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบงานปจจุบัน (Current 

System) เพ่ือออกแบบระบบงานใหม (New System) เปาหมายในการวิเคราะหระบบตองการ

ปรับปรุงระบบงานเดิมใหดีขึ้น 

 

3. คําจํากัดความ 
 

 ระบบฐานขอมูล (Database System) หมายถึง โครงสรางสารสนเทศท่ีประกอบดวย

รายละเอียดของขอมูลที่เก่ียวของกันท่ีจะนํามาใชในระบบตางๆ รวมกัน 

 
 

4. หนาที่ความรับผิดชอบ 

 นักทรัพยากรบุคคล ศึกษาวิเคราะหจัดทําแผนปฏิบัติการ และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

ดานสารสนเทศมาประยุกตใชในพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

5. ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 เน่ืองจากการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาบุคลากรเปนเร่ืองท่ีมีความละเอียด

ซับซอน แตเพ่ือใหเห็นภาพรวมของกระบวนการพัฒนาจึงไดกําหนดขั้นตอนของการดําเนินงานไวดังน้ี 

 5.1 เก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือประเมินความตองการ (Assessing Needs) 

 โดยแหลงขอมูลท่ีจะนํามาใชในการประเมินความตองการ ประกอบดวย 

      1) เอกสาร (Document) ที่เก่ียวของกับวิธีการทํางานของระบบงานปจจุบัน แผนผัง

โครงสรางของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล คูมือการปฏิบัติงาน และรายงานตางๆ 
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      2) การสัมภาษณ (Interview) โดยใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ

สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการจัดระบบฐานขอมูล โดยทําการสัมภาษณบุคลากรของกอง

พัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 กลุม คือ กลุมผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ

หัวหนาฝาย กลุมผูปฏิบัติงาน ไดแก นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของ 

 จากน้ันจึงนําขอมูลที่ไดมาทําการจําแนกกอนท่ีจะเขาสูกระบวนการวิเคราะห โดยขอมูล

แบงออกเปน 2 สวน คือ 

 - สภาพปจจุบันและปญหาของการจัดระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลตาม

ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน 

 - สภาพการใชสารสนเทศ สภาพการไดรับสารสนเทศท่ีเปนอยูในปจจุบัน และความ

ตองการจัดระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร ในประเด็นที่เก่ียวกับเน้ือหาสารสนเทศและการนําเสนอ

สารสนเทศตามความคิดเห็นของผูบริหาร 

 5.2 คาดคะเนความตองการขอมูล 

 เปนการนํารายละเอียดท่ีเก็บรวบรวมไวมาทําการกําหนดองคประกอบพ้ืนฐาน 

วัตถุประสงคของระบบงาน กําหนดขอมูลที่จําเปนและรูปแบบขอมูลท่ีจะนําเขาระบบในมุมมองตางๆ 

อาทิ ขอมูลบุคลากรเฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับระบบฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายละเอียด

โครงการ หลักสูตร จํานวนรุน หัวขอวชิา รายช่ือผูจะเขารับการฝกอบรม ตําแหนงและสังกัด ขอมูล

ประวัติการรับทุนศึกษา/ฝกอบรม/ดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ ช่ือแหลงทุน ประเภททุน 

ระยะเวลาการรับทุน ประเทศที่จะไปศึกษา ประเทศท่ีใหทุน เลขท่ีสัญญา วันเริ่มตน/วันส้ินสุดของการ

ชดใชทุน เปนตน 

 5.3 การวิเคราะหขอมูลและออกแบบระบบงานในระดับแนวคิด 

 เปนขั้นตอนของการนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาทําการศึกษาวิเคราะหและออกแบบ

โครงสรางของระบบงานที่พรอมรองรับการนําเอาคอมพิวเตอรเขามารวมใชงาน ผลจากการออกแบบ

จะทําใหเห็นถึงองคประกอบตางๆ ในระบบ ตลอดจนขอกําหนด กฎเกณฑของกระบวนการทํางานที่

เหมาะสมและสอดคลองกับขั้นตอนปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการวิเคราะหและออกแบบระบบงานในระดับ

แนวคิด (Concepture  Schema Design) โดยใชเทคนิคการวิเคราะหแบบโครงสราง ( Structure 
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Analysis Techniques) และใชแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) เปนเคร่ืองมือ

เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการทํางานทั้งหมดของระบบ (Overall picture of a system) การไหลของขอมูล 

การประมวลผล การแปลงขอมูลหรือการจัดเก็บขอมูลตางๆ ภายในระบบงาน 

 5.4 การกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference) 

 เปนการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลและออกแบบระบบงานมาจัดทําคุณลักษณะ

ของฐานขอมูล โดยไดกําหนดหนาท่ีพ้ืนฐานใหเปนระบบงานที่ใชเก็บ สืบคน และวิเคราะหขอมูลเพ่ือ

การบริหารงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีลักษณะการทํางานผานเครือขายคอมพิวเตอร (Web-based 

Application) ท่ีใชโครงสรางสถาปตยกรรมแบบ Multi-Tiers ซ่ึงเคร่ืองลูกขาย (Client) ของผูใช

สามารถใชงานผานทางระบบเครือขายโดยมี Web Browser เปนเคร่ืองมือในการเขาถึงการทํางานของ

ระบบ มีการประมวลผลขอมูลรวมกันที่ Application Server และจัดเก็บขอมูลที่ Database Server 

ขณะเดียวกันก็สามารถรองรับการทํางานซ่ึงผูใชหลายคน (Multi-user) ใชไฟลและโปรแกรมรวมกัน

ในเวลาเดียวกันได สําหรับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบงานจะแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

      1) คุณลักษณะท่ัวไปของระบบงานคอมพิวเตอรและขอกําหนดทางดานเทคนิค ซ่ึง

สรุปพอสังเขปได ดังน้ี 

      - ระบบมีลักษณะเปน Web Application (ทํางานไดทั้ง Intranet  และ Internet) ท่ี

เช่ือมตอกับฐานขอมูล โดยสามารถบันทึก แกไข เรยีกดู คนหาหรือแสดงผลการทํางานตางๆ ได 

      - สามารถทํางานไดทั้งภายในกรมสรรพสามิต สํานักงานสรรพสามิตภาค สํานักงาน

สรรพสามิตพื้นที่ และสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนท่ีสาขาอยางมีประสิทธิภาพ 

      - ระบบสามารถใชงานจริงไดอยางมีประสิทธิภาพบนเครื่องคอมพิวเตอรแมขายและ

โปรแกรมการจัดการฐานขอมูลของกรมสรรพสามิต 

      - ระบบตองสรางฐานขอมูลใหมท่ีเก่ียวของและเช่ือมโยงดวยการนําเขาขอมูลจาก

โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (SPIS : Departmental Personnel Information 

System) ได โดยไมทําให DPIS เสียหาย 

      - ระบบสามารถออกรายงานตางๆ ไดตามที่กําหนด พรอมกับพิมพรายงานออกจาก

ระบบผาน Web Browser ได 
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   - มีระบบเก็บรักษาความลับและระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล โดยผูใช

หรือผูปฏิบัติงานจะตองแสดงรหัสประจําตัวผูใช (User-ID) และรหัสผาน (Password) กอนเขาสูระบบ

พรอมกับตองมีการบันทึกรายการ (Transaction) ทื่เก่ียวกับการเขาถึง การเปล่ียนแปลง การโอนถาย

ขอมูล หรือการกระทําใดๆ ทุกรายการท่ีเกิดขึ้นไวในแฟมลงบันทึกเขาออก (Log File) เพ่ือประโยชน

ในการตรวจสอบความถูกตองของการใชระบบงาน 
      - ระบบสามารถสํารองขอมูล (Backup Data) โดยทําการจัดเก็บขอมูลไวในที่ปลอดภัย

เพ่ือใหสามารถคนหาและนําออกมาใชไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ันระบบจะตองสามารถทําการสํารอง

และกูขอมูล (Recovery Data) ไดตามเวลาที่ตองการ โดยไมหยุดการทํางานของระบบ (Downtime) 

และหากเกิดการเสียหายขึ้นระบบสามารถที่จะคืนคาการทํางาน (Restore) ไดทั้งแบบบางสวนและแบบ

ท้ังหมด       

      2) รายละเอียดกระบวนการทํางานของระบบงาน เปนการกําหนดเก่ียวกับลักษณะของ

โปรแกรมสําหรับการบันทึกขอมูล การคนหาขอมูล และการถายโอนขอมูลที่เก่ียวของกับระบบงานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลท่ีอยูในโปรแกรม DPIS ใหเขาสูระบบใหม 

      3) รูปแบบและองคประกอบตางๆ ของรายงาน เปนการกําหนดรายละเอียดของรายงาน

ท่ีจะแสดงผลออกทางจอภาพและทางเครื่องพิมพ โดยจะแบงรูปแบบของรายงานออกเปน 2 กลุม คือ 

      - รายงานแบบมาตรฐานท่ีตองทําเปนประจํา จํานวนไมนอยกวา 15 รายงาน 

      - รายงานเฉพาะกิจ (Ad Hoc Reports) ซ่ึงเปนรายงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงบอยๆ 

ผูใชสามารถสรางรายงานไดสะดวกโดยสามารถดึงขอมูลจากฐานขอมูลที่มีอยูมาใช โดยไมตองเขียน

โปรแกรมใหม 

 5.5 การเสนออนุมัติ 

 โดยนําขอมูลที่ไดการวิเคราะหขอมูลและออกแบบระบบงานในระดับแนวคิด กอปรกับ

ขอมูลการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของระบบงานมาจัดทําโครงการนําเสนอกรมสรรพสามิต 

และกระทรวงการคลัง เพ่ือขออนุมัติโครงการรวมถึงคาใชจายสําหรับดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูล 

 5.6 การดําเนินการจัดจาง พิจารณาผล และจัดทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

 5.7 ตรวจรับการติดต้ังและทดสอบระบบงาน 
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 เปนการตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และเสร็จสมบูรณของระบบงานใหเปนไปตามที่

ระบุไวในเง่ือนไขสัญญาจางพัฒนาระบบงาน พรอมกับทําการทดสอบระบบหลังจากไดติดต้ังเสร็จแลว 

เพ่ือตรวจหาขอผิดพลาดทางเทคนิค โดยแบงการทดสอบออกเปน 3 รูปแบบ คือ 

      1) ทดสอบการทํางานตามหนาที่ (Functional Testing) เปนการทดสอบวาองคประกอบ

ยอยของระบบ (Module) ทํางานไดตามท่ีออกแบบไวหรือไม 

      2) ทดสอบการกูขอมูล (Recovery Testing)เปนการทดสอบวาระบบสามารถดึงขอมูล

ท้ังเกาและใหมกลับคืนมาไดเม่ือมีปญหาเกิดขึ้น 
      3) ทดสอบสมรรถภาพ (Performance Testing) เปนการทดสอบวาระบบจะทํางาน

และใหคําตอบในเวลาที่รวดเร็วตามที่ออกแบบไวหรือไม 
 5.8 การฝกอบรมการใชงาน 

 จัดอบรมใหแกเจาหนาท่ีของกรมสรรพสามิตจากสวนกลางและสวนภูมิภาคจนสามารถใชงาน

ระบบฐานขอมูลเพ่ือการพัฒนาบุคลากรไดอยางสมบูรณ โดยเปนการอบรมการใชระบบงานจํานวน 2 รุน 

อบรมการดูแลและบํารุงรักษาระบบงานอบรมการแกไขปญหาการใชงาน จํานวน 1 รุน มีผูเขาอบรม

ประมาณ 20 คนตอรุน 
. 5.9 การนําระบบไปใช (System Implementation) 
 เมื่อไดดําเนินการติดต้ัง ถายโอนขอมูลจากโปรแกรม DPIS และทดสอบระบบจนม่ันใจได

วาระบบเสถียรแลวจึงจะอนุญาตใหใชงาน โดยมีบุคคลกรท่ีเก่ียวของกับการใชงานระบบประกอบดวย 

      1) ผูดูแลระบบ (System Administrator) เปนเจาหนาที่ท่ีไดรับมอบหมายใหบริหารระบบ

ใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ดูแลความปลอดภัยและความเปนสวนตัวของแฟมขอมูลรวมท้ัง

การกําหนดสิทธิ์ตางๆ ใหแกการใชระบบงาน 
      2) ผูใชระบบ (End User) โดยจะแบงเปน 3 ระดับ ไดแก 
      - ผูบริหาร 

      - เจาหนาท่ีของกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสํานักงานสรรพสามิตภาคท่ีไดรับ

มอบหมายใหเปนผูบันทึก แกไข และจัดการอ่ืนๆ กับขอมูลการพัฒนาบุคลากร 
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      - ผูขอใหบริการขอมูล (Dtat Services) จะเปนเจาหนาท่ีของกรมสรรพสามิตที่

ตองการใชระบบงานเพ่ือดูขอมูลของตน (Data Owner)  
  

การดําเนินการ วิเคราะหความจําเปน

จัดจาง พิจารณาผล

และทําสัญญา

นําเสนอกรมฯ อนุมัติ

ฝกอบรมการใชงาน

นําระบบไปใช

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในกรณีการพัฒนาระบบฐานขอมูล
เพื่อการพัฒนาบุคลากร

 
    

6. เอกสารอางอิง 
 - แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมสรรพสามิต 

 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
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7. แบบฟอรมที่ใช 
- 

  

8. เอกสารบันทึก 

 

 
 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีจัดเก็บ ระยะเวลา วิธีการจัดเก็บ 

โครงสรางพ้ืนฐานดาน

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

นักทรัพยากร

บุคคล 
สวนนวัตกรรม

การพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล 

สํานักบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

1- 3 ป   เรียงตามวันท่ี


	ปกคู่มือ_9_
	_9_การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาบุคลากร

