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คานา
การจั ด ท าฐานข้อ มู ล โครงสร้ างการแบ่ งงานภายในและกรอบอั ต ราก าลั ง ของหน่ว ยงานในสั ง กั ด
กรมควบคุมโรค ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มอัตรากาลังและพัฒนาระบบงาน เป็นฐานข้อมูลสาคัญที่มีผล
เชื่อมโยงไปสู่ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลอื่นๆ เช่น การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ การเลื่อนระดับตาแหน่ง
การพัฒ นาทรั พยากรบุ คคล การจั ดทาเส้ นทางความก้าวหน้ าในสายอาชีพ การวางแผนสื บทอดตาแหน่ ง
การบริ ห ารผลการปฏิบั ติงาน เป็ น ต้น ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการจัดระบบฐานข้อมูล โครงสร้างและกรอบ
อั ต ราก าลั ง ของกรมควบคุ ม โรค ให้ เ ป็ น ระบบเดี ย วกั น ครอบคลุ ม ก าลั ง คนทุ ก ประเภท คื อ ข้ า ราชการ
ลูกจ้ างประจา พนักงานราชการ พนั กงานกระทรวงสาธารณสุ ข และลูกจ้างอื่นๆ เพื่อให้ ส ามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง แม่นยา ทันสมัย ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร การวางแผน การพัฒนา และ
แก้ไขปัญหาการบริหารงานทรัพยากรบุคลได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์
ปั จ จุ บั น กรมควบคุมโรคได้มีการจัดตั้งหน่ ว ยงานเป็นการภายในอีกหลายหน่ว ยงาน ดัง นั้นข้อมู ล
โครงสร้ างการแบ่ งงานและกรอบอั ตรากาลั งของหน่ว ยงานในสั งกัดกรมควบคุมโรค นอกจากเป็นไปตาม
หน่ ว ยงานที่ป รากฏในกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการแล้ ว ควรมีค วามถู กต้อ งตามความเป็น จริ งคื อข้ อมู ล
โครงสร้ างการแบ่ งงานและกรอบอัตราก าลั งตามที่ปฏิบั ติจริง ทั้งของหน่ว ยงานที่ ป รากฏในกฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ จานวน ๓๑ หน่วยงาน และหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน จานวน ๑2 หน่วยงาน
ผู้จัดทาจึงได้ มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานใน
สั งกัดกรมควบคุ มโรค ให้ มีครอบคลุ ม ถึง โครงสร้างและกรอบอัตรากาลั งตามที่ปฏิ บัติจริง เพื่อให้ มีข้อมู ล
ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
กรมควบคุมโรค เป็นกรมวิชาการในกระทรวงสาธารณสุขที่มีหน่วยงานในความรับผิดชอบจานวน
อัตรากาลั ง และงบประมาณจ านวนมาก จัดเป็นกรมขนาดใหญ่ มีการแบ่งส่ ว นราชการเป็นทั้งหน่ว ยงาน
ส่วนกลาง และเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีที่ตั้งอยู่ในภูมิภาครับผิดชอบพื้นที่ระดับเขต ครอบคลุมทุก จังหวัดทั่ว
ประเทศ ประกอบด้วย กองบริหาร ๗ หน่วยงาน กองวิชาการ ๙ หน่วยงาน สานักงาน๑ หน่วยงาน สถาบัน ๒
หน่วยงาน สานักงานป้องกันควบคุมโรค ๑๒ หน่วยงาน (รับผิดชอบหน่วยงานละ ๕-๖จังหวัด) รวมทั้งสิ้น ๓๑
หน่วยงาน และหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน อีก จานวน ๑2 หน่วยงาน รวมหน่วยงานระดับกองในสังกัด
กรมควบคุมโรค จานวน ๔3 หน่วยงาน
กลุ่มอัตรากาลังและพัฒนาระบบงาน มีภารกิจสาคัญในการดาเนินการกาหนดตาแหน่งและวางแผน
กาลังคน และการบริหารอัตรากาลังของกรม ทั้งประเภทข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวง และลูกจ้างชั่วคราว โดยข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังที่เป็นฐานข้อมูลสาคัญในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้างการแบ่งงานภายในและข้อมูลกรอบอัตรากาลังของบุคลากร
ทุก ประเภท คื อ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจา พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข และลู กจ้ า งชั่ ว คราวเงิ นนอก
งบประมาณ ของหน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จานวน ๓๑ หน่วยงาน
จากการด าเนิ น การที่ ผ่ า นมาจะเห็ น ได้ ว่ า ยั ง ขาดการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ โดย
มีผู้รับผิดชอบข้อมูลหลายคน ฐานข้อมูลจึงอยู่กระจายหลายแหล่งขาดการเก็บรวบรวมและจัดให้เป็นระบบ
อย่างเหมาะสม ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการค้นหาเมื่อต้องการใช้ข้อมูล หรือไม่อาจค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
ได้ ทั น เวลา ในบางครั้ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจไม่ เ พี ย งพอเนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น
กรมควบคุมโรคได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายในอีกหลายหน่วยงาน และยังไม่มีการรวบรวม จัดเก็บ และ
พัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลหลักเพื่อใช้ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องดาเนินการ
สารวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลทุกครั้งที่ต้องการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ทาให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาใน
การดาเนินการซึง่ อาจทาให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนรวมถึงอาจมีความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูลได้
ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการจัดการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของกรมควบคุมโรค
ให้เป็นระบบเดียวกันครอบคลุมกาลังคนทุกประเภท คือ ข้า ราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างอื่นๆ เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร การวางแผน การพัฒนา และแก้ไขปัญหาการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคลได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งการมีข้อมูลโครงสร้างการแบ่งงานและกรอบอัตรากาลัง
ของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทีถ่ ูกต้องตามความเป็นจริง โดยประกอบด้วยโครงสร้างการแบ่งงานและ
กรอบอัตรากาลั งของหน่ ว ยงานที่ ป รากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่ ว นราชการ จานวน ๓๑ หน่ว ยงาน และ
หน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน จานวน ๑2 หน่วยงาน จะทาให้มีข้อมูลประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒
1.2 ขอบเขตของกำรดำเนินกำร
เป็นการดาเนินการโดยนาฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ได้แก่ ข้อมูลของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว
และจัดทาฐานข้อมูลอื่นที่จาเป็นต่อการใช้งาน เช่น ฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานที่
จัดตั้งเป็นการภายใน แล้วนามารวมรวบจัดเก็บและจัดให้เป็นระบบฐานข้อมูลเดียวกันพร้อมทั้งสรุปประมวลผล
และจั ด ทาเป็ น ข้ อมูล โครงสร้ างและกรอบอัต รากาลั ง ที่ มีค วามครบถ้ว นสมบูร ณ์ทุ กประเภทบุค ลากรของ
หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวมรวบและจั ดระบบข้อมูล ที่มีในปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูล ของข้าราชการ พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างอื่นๆ ให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกัน
2. เพื่อจัดทาฐานข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการใช้งาน เช่น ฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง
ของหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน
3. เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ รวมรวบ ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ
ฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.4 ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
1. มีฐ านข้ อมูล ที่ เพีย งพอจ าเป็ นต่ อการตัดสิ นใจด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อ ประกอบการวางแผน
กาลังคนคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจาเป็นเร่งด่วน และบทบาทภารกิจของกรมควบคุม โรค
รวมทั้ง การบริห ารทรัพ ยากรบุค คลที่เ กี่ย วข้อง เช่น การสรรหา การพัฒ นาบุคลากร การจัด ทาเส้น ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. ลดการสารวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลซ้าซ้อน เนื่องจากมีฐานข้อมูลทาลังคนทุกประเภทรวมอยู่
ในระบบเดียวกัน และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอัตรากาลังและพัฒนา
ระบบงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
3. ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียวที่รวมข้อมูล
กาลั ง คนทุก ประเภท ได้แ ก่ ข้า ราชการ ลู ก จ้า งประจา พนัก งานราชการ พนัก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
และลูกจ้างอื่นๆ
4. ข้ อ มู ล มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น เนื่ องผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล สามารถเข้ า ถึ ง และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ และหน่วยงานในสังกัดกรมได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง แก้ไข
ตรวจสอบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ
3. โครงสร้าง หมายถึง โครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค และโครงสร้างการแบ่งงาน
ภายในหน่วยงานระดับกองหรือเทียบกองในสังกัดกรมควบคุมโรค
2. กรอบอัตรากาลัง หมายถึง จานวนอัตรากาลังทุกประเภทของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวเงินบารุง
3. หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค หมายถึง หน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2562 จ านวน 31 หน่วยงาน และหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายในโดยคาสั่ งกรม
ควบคุมโรค จานวน 13 หน่วยงาน
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ผู้จัดทาได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับฐานข้อมูล
2. แนวคิดเกี่ยวกับระบบการจัดการฐานข้อมูล
3. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูล
4. แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับฐำนข้อมูล
2.1.1 ความหมายของฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล (Database) เป็นการนาเอาข้อมูลต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งแต่เดิมจัดเก็บอยู่ในแต่
ละแฟ้มข้อมูลมาจัดเก็บไว้ในที่เดียวกัน ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลนอกจากจะต้องเป็นข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กันแล้ว ยังต้องเป็นข้อมูลที่ใช้สนับสนุนการดาเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งขององค์กร (กิตติ ภักดี
วัฒนะกุล; และจาลอง ครูอุตสาหะ. 2542: 9)
ยืน ภู่วรวรรณ (2543) กล่าวว่า ฐานข้อมูล หมายถึง ที่รวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระเบียบเพื่อการ
กาหนด Table, Form, Queries และ Scripts ที่ระบบจัดการฐานข้อมูลเป็นผู้สร้างและจัดการฐานข้อมูลจะ
เก็บข้อมูลได้เกือบทุกชนิด ซึ่งกลุ่มของข้อมูลที่ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลจะมีความสัมพันธ์ระหว่าง
แฟ้มข้อมูลเดียวกันหรือหลายๆ แฟ้มข้อมูล
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2538: 57) ได้ให้ความหมายถึงฐานข้อมูลว่าคือที่รวมของข้อมูล ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันและจัดเป็นหมวดหมู่ไว้ให้ค้นคว้าข้อมูลได้ง่าย เช่น ฐานข้อมูลนักศึกษาใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับตัว
นักศึกษา วิชาที่เรียน คะแนนที่ได้ ที่อยู่ผู้ปกครอง ฯลฯ
พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์ (2538: 3) ได้กล่าวถึงความหมายของฐานข้อมูลไว้ว่า เป็นแหล่งรวบรวม
ข้อมูลที่นาเข้าระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อพิจารณาว่าฐานข้อมูลนั้นเป็นแหล่งรวบรวมสะสมข้อมูลก็ดูว่าจะเป็น
ความหมายกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึงฐานข้อมูล สิ่งที่เป็นที่เข้าใจตรงกันก็คือเป็นการ
รวมรวบข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันมารวมกันอยู่รวมกัน และข้อมูลดังกล่าวนั้นสามารถสืบค้น จัดเรียง
ปรับปรุงให้ทันสมัย หรือเปลี่ยนแปลงได้ โดยใช้โปรแกรมที่เรียกว่าระบบจัดการฐานข้อมูล
สรุปได้ว่า ฐานข้อมูล สามารถจัดเก็บข้อมูลให้มีความสัมพันธ์กันระหว่างแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้ม
เพื่อลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บ สามารถที่จะจัดเก็บ จัดเรียง เพิ่ม ลบ ปรับปรุงและค้นหาข้อมูลได้ โดยใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดการฐานข้อมูล
2.1.2 ประเภทของฐานข้อมูล
1) การแบ่งฐานข้อมูลตามความมุ่งหมายของการจัดการข้อมูล พิมพ์ราไพ เปรมสมิทธ์ (2538:
4) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
1.2) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) ให้ข้อมูลที่ชี้หรือแนะไปยังแหล่งที่
สามารถให้ข้อมูลที่ต้องการได้ โดยที่ฐานข้อมูลนั้นไม่มีเอกสารฉบบเต็ม ถ้าหากเปรียบเทียบกับเครื่องมือช่วยค้น
ในรูปสิ่งตีพิมพ์แล้ว ก็เหมือนกับดัชนีหรือสาระสังเขปนั่นเอง
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1.2) ฐานข้อมูลต้นแหล่ง (Source Database) ให้ข้อมูลหรือเนื้อหาโดยตรงกับผู้ใช้
มากกว่าที่ชี้แนะไปยังแหล่งอื่น ข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูลนี้อาจจะเป็นข้อมูลตัวเลข ข้อความหรือทั้งตัวเลขและ
ข้อความ
2) การแบ่งประเภทตามรูปแบบของฐานข้อมูล (สมชาย วรัญญานุไกร. 2545: 12-14) แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
2.1) ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากรสารสนเทศ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ จั ด เก็ บ โดยหน่ ว ยงานองค์ ก ร
สารสนเทศนั้นๆ กาหนดจัดทาขึ้นเอง เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ในการค้นหาหนังสือ บทความ วารสาร
สื่อโทรทัศน์ รวมทั้งปริญญานิพนธ์ มีทั้งการจัดเก็บในรูปแบบจานแม่เหล็ก ซีดีรอม (Compact Disc Read
Only: CD-ROM) และฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่แล้วรูปแบบนี้จะใช้ในสถาบันอุดมศึกษา เช่น
ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศระบบโอแพก (Online Public Access Catalog: OPAC) ฐานข้อมูล
ดรรชนีวารสาร ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม ฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น
2.2) ฐานข้อมูลแบบไม่เชื่อมกัน (Off-line) หรือออฟไลน์ หรือฐานข้อมูลซีดีรอมเป็น
ฐานข้อมูลที่หน่วยงานหรือองค์กรสารสนเทศจัดหามาบริการ เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมกันอย่าแพร่หลาย
พัฒนาขึ้นแทนสิ่งพิมพ์และวัสดุย่อส่วน เพื่อสามารถเก็บไว้จานวนมากกว่าและสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งที่เป็น
ตัวอักษร ภาพ และเสียง
2.3) ฐานข้อมูลแบบเชื่อมตรง (On-line) หรือฐานข้อมูลออนไลน์เป็นฐานข้อมูลที่สามารถ
ค้นหาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ในเวลาเดียวกันหลายคนแม้จะอยู่ต่างสถานที่กัน ปัจจุบันสามารถ
ค้นหาฐานข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยการขอใช้เครื่องระยะไกลหรือเทลเน็ต (Telnet) หรือการค้นหา
ผ่านเวิลล์ไวด์เว็บได้โดยตรง เช่น ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศระบบโอแพก (Online Public Access
Catalog: OPAC) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยีสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ให้บริการค้นหาฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย นอกจากฐานข้อมูลในประเทศแล้วยังมี
ฐานข้อมูลจากต่างประเทศให้สามารถค้นหาได้เช่นกัน
2.1.3) ประโยชน์ของฐานข้อมูล
1) สามารถลดความซ้าซ้อนและยุ่งยากในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อนการจัดเก็บได้
2) สามารถลดความซ้าซ้อนในการจัดเก็บแฟ้มข้อมูล ยกตัวอย่างเช่น มีข้อมูลขององค์กรเดิม
อยู่ แล้ ว เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูล ก็ส ามารถนาข้อมูล เดิมมาเพิ่มเติมได้โ ดยไม่ต้องทาการจัดเก็บข้อมูล เดิมอีก
และสามารถนาไปใช้ร่วมกันกับแฟ้มอื่นๆได้
3) สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาข้อมูลไม่ตรงกัน เนื่องจากมีการจัดเก็บที่ไม่ซ้าซ้อนกัน
4) สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ในเวลาเดียวกัน ต่างสถานที่กัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เทคนิควิธีการในการเชื่อมโยงข้อมูล
5) มีค วามเป็ น มาตรฐานเดี ยวกันในองค์ก ร โดยแต่ล ะหน่ว ยงานในองค์กรสามารถใช้ข้อมู ล
ร่วมกันได้
6) สามารถกาหนดความปลอดภัยในการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลได้
7) สามารถรักษาความถูกต้องของข้อมูลได้ โดยการระบุกฎเกณฑ์ในการควบคุมความผิดพลาด
ที่อาจเกิดขึ้นจากการป้อนข้อมูลผิด
8) สามารถปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ตลอดเวลา
9) สามารถนาข้อมูลมาสรุปผลหรือออกรายงานตามความต้องการโดยอาศัยคาสั่งในการกาหนด
รูปแบบของการสรุปผลได้
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูล
2.2.1 ความหมายของระบบการจัดการฐานข้อมูล
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2538: 104) ได้เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างฐานข้อมูลและระบบการ
จัดการฐานข้อมูลกล่าวคือ ฐานข้อมูลเป็นที่รวมของแฟ้มข้อมูลหลายๆ แฟ้มที่มีความสัมพันธ์กัน ส่วนระบบการ
จัดการฐานข้อมูลคือโปรแกรมที่ทาหน้าที่ในการกาหนดลักษณะข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่ออานวยความ
สะดวกในการบันทึกข้อมูล กาหนดตัวผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูลได้ พร้อมทั้งกาหนดด้วยว่าให้ใช้ได้แบบใด
เช่น ให้อ่านได้อย่างเดียวหรือแก้ไขข้อมูลได้ด้วย นอกจากนี้ยังอานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล การแก้ไข
ปรับปรุงข้อมูล และการจัดทาข้อมูลสารอง
กิดานันท์ มลิทอง (2539: 114) ให้ความหมายไว้ว่า โปรแกรมที่ใช้จัดระบบข้อมูลใน
ฐานข้อมูลเพื่อการเก็บข้อมูลจัดรวบรวมสิ่งต่างๆ และความสามารถในการค้นคืน ในบางครั้งจะรวมถึงการ
เข้าถึงฐานข้อมูลอื่นๆ อีกมากมายโดยผ่านทางระบบร่วมแฟ้ม (Shares Field System)
2.2.2 ลักษณะของระบบฐานข้อมูลที่ดี
จรณิต แก้วกังวาล (2536: 28) ได้กล่าวถึงลักษณะของระบบฐานข้อมูลที่ดีไว้ดังนี้
1) นาเสนอและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ ในรูปแบบตรงตามความต้องการ
ผู้ใช้หลายระดับ
2) ผู้ใช้ระบบสามารถเรียกข้อมูลขึ้นมาใช้ได้หลายวิธีตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน
3) มีการควบคุมการทางานของหน่วยงานเก็บรักษาข้อมูลภายในระบบทั้งหมด
4) ข้อมูลและโปรแกรมมีความเป็นอิสระต่อกัน เมื่อมีการเปลี่ยนค่าของข้อมูลก็ไม่ต้องแก้ไข
โปรแกรม หรือเมื่อแก้ไขโปรแกรมก็ไม่ควรต้องแก้ไขโครงสร้างของข้อมูลด้วย
5) มีความสมบูรณ์เชื่อถือได้ของข้อมูลที่เก็บอยู่ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ ในฐานข้อมูล
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับกำรออกแบบและพัฒนำโปรแกรมฐำนข้อมูล
การพัฒ นาโปรแกรมฐานข้อมูล มีขั้นตอนตามที่ วันพร ปั้นเก่า และธนาวรรณ จันทรัตนไพบูล ย์
(2538) ได้เสนอขั้นตอนการพัฒนาระบบไว้ดังนี้
2.3.1 การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
การวิเคราะห์ปัญหาเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาโปรแกรม คือเมื่อได้รับปัญหาหรืองานมาจะต้องทา
การวิเคราะห์หรือศึกษาปัญหาเสียก่อนว่าจะให้ทาอะไร ซึ่งควรจะทาการวิเคราะห์และแจกแจงส่วนสาคัญๆ
ออกดังนี้
1) วิเคราะห์ว่าข้อมูลที่จะนาเข้าประมวลผลนั้นมีอะไรบ้าง รูปแบบเป็นอย่างไร จานวนเท่าไร
2) วิเคราะห์ว่าผลลัทธ์มีอะไรบ้าง
3) สูตรหรือทฤษฎีที่จะใช้เพื่อให้ผลลัพธ์เป็นอย่างไร
4) เงื่อนไขในการประมวลผลหรือข้อจากัดบางอย่าง (ถ้ามี)
2.3.2 การออกแบบขั้นตอนสาหรับโปรแกรม (Program Design)
การออกแบบขั้น ตอนสาหรับโปรแกรมในขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบรายละเอียดของข้อมูลนาเข้า
ผลลัพธ์ และขั้นตอบสาหรับโปรแกรม กาหนดลาดับและความครบถ้วนของขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไร
มีลาดับก่อนหลังอย่างไร เพื่อการออกแบบเป็นไปได้ด้วยความสะดวกจึงควรกาหนดชื่อเขตหรือรายการข้อมูล
ผลลัพธ์ต่างๆ ขึ้นด้วย ดังนั้นการออกแบบขั้นตอนสาหรับโปรแกรมขั้นก่อนการเขียนโปรแกรมจะช่วยให้ขั้นตอน
ในการเขียนโปรแกรมถูกต้องรัดกุมยิ่งขึ้น
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2.3.3 การเขียนโปรแกรม (Program Coding)
การเขียนโปรแกรมขั้นตอนนี้เป็นการเขียนคาสั่งด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น ภาษาเบสิก ภาษาฟอร์
แทรน ภาษาโคบอล ภาษาปาสคาล ภาษาซี ภาษาจาวา ฯลฯ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจและสามารถ
ท างานตามขั้ น ตอนที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ ในการเขี ย นค าสั่ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง กฎเกณฑ์ และหลั ก ไวยากรณ์ ข อง
ภาษาคอมพิว เตอร์ ใ ห้ ถู ก ต้ อง เพราะถ้า มี ข้อ ผิ ด พลาดในส่ ว นนี้ เ กิด ขึ้ น โปรแกรมภาษาจะไม่ ส ามารถแปล
ความหมายของคาสั่งนั้นได้
2.3.4 การทดสอบโปรแกรม (Program Testing)
การทดสอบโปรแกรม โปรแกรมที่เขียนขึ้นผ่านขั้นตอนการประมวลผลเรียบร้อยแล้ว ได้ผลลัพธ์ออกมา
นั้นได้หมายความว่าจะได้ผลลัพธ์ถูกต้องตามความต้องการเสมอไป เพราะว่าโปรแกรมอาจมีขั้นตอนการทางาน
ที่ไม่ถูกต้อง หรือมีการกาหนดการทางานไม่ตรงกับที่ต้องการ ฉะนั้นเพื่อให้ได้โปรแกรมไว้ใช้งานอย่างมั่นใจและ
เชื่อถือได้ก็ต้องมีการทดสอบโปรแกรมเสียก่อน วิธีการสดสอบนี้ ทาได้โดยการสั่งให้ เครื่องปฏิบัติตามคาสั่งใน
โปรแกรมแล้วนาผลลัพธ์ที่ได้มาตรวจสอบกับผลลัพธ์ที่มีความถูกต้อง เพื่อให้แน่ใจใจผลลัพธ์ที่ได้มาว่าถูกต้อง
และน่าเชื่อถือได้ควรทาการทดสอบหลายๆ ครั้ง
2.3.5 การทาเอกสารประกอบโปรแกรม (Program Documentation)
การทาเอกสารประกอบโปรแกรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาระบบเมื่อจาเป็นต้องมีการปรับปรุง
แก้ไขโปรแกรมเดิมที่มีอยู่หรือพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาใหม่แทนโปรแกรมเดิมที่อาจมีสาเหตุมาจากโปรแกรม
ที่พัฒนาขึ้นเมื่อมีการใช้งานมาระยะหนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น จากงาน คน หรื อระบบเครื่องอาจ
เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งทาให้โปรแกรมที่มีอยู่ไม่เหมาะสม
2.3.6 การบารุงรักษา (Program Maintenance)
การบารุงรักษาโปรแกรมเป็นขั้นตอนของการดูแลโปรแกรมให้มีความเหมาะสมกับงานตลอดเวลา
เพราะงานใดๆ ก็ตามใช้ไปสักระยะหนึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล ผลลัพธ์ วิธีการหรือขั้นตอนไปจากเดิม
ทาให้โปรแกรมที่มีใช้อยู่ไม่สามารถทางานให้ถูต้องได้ทั้งหมด จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็น ปัจจุบันเพื่อ
ตอบสนองกับการทางานได้ตลอดเวลา
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลและสำรสนเทศ
2.4.1 ความหมายของข้อมูลและสารสนเทศ
ราชบัณฑิตยสถาน (2525) ให้ความหมายดังนี้ “ข้อมูลคือข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือหรือยอมรับว่าเป็น
ความจริงสาหรับให้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคานวณ”
กัลยา วานิชย์ปัญญา (2546: 21) ให้ความหมายถึงข้อมูล (Data) ว่าหมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ข้อมูลอาจอยู่ในรูปข้อความหรือตัวเลข ซึ่งอาจเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คน พืช สัตว์ และสิ่งของ
จรณิต แก้วกังวาล (2536: 3) ได้ให้คาจากัดความดังนี้ ข้อมูล คือข้อเท็จจริงขั้นต้นซึ่งเรียกว่าเป็น
วัตถุดิบของสารสนเทศ (Information) เมื่อข้อมูลถูกนามาประมวลผล (เรียงลาดับ แยกประเภท เชื่อมโยง
คานวณ หรือสรุปผล) และจัดให้อยู่ในรูปแบบที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ จึงสามารถเรียกว่าสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น
ข้อมูลนิสิตแต่ละหลักสูตรอาจถูกนามาประมวลเพื่อใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ทางการบริหารวิชาการ เป็นต้น
อนุช มหฤทัยนนท์ (2545: 117) กล่าวถึงข้อมูล หรือ Data ว่าคือข้อเท็จจริงหรือการสังเกตเกี่ยวกับ
สิ่งที่ปรากฏทางกายภาพ เช่น คน สถานที่ สิ่งของ และเหตุการณ์หรือธุรกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งในทางปฏิบัติ
แล้วการใช้คาว่าข้อมูล (Data) และสารสนเทศ (Information) มักจะใช้แทนกันได้ แต่ในเชิงความหมายนั้นแตก
ตางกัน คือ ข้อมูลจะหมายถึงวัตถุดิบที่ผ่านไปสู่กระบวนการประเมินผลเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าสารสนเทศ
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โดยสรุปจากความหมายดังกล่าวข้างต้น ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ได้มีการเก็บรวบรวมไว้ แต่ยัง
ไม่ ได้ มีก ารจั ดหรื อเรี ย บเรี ย งให้ อ ยู่ ใ นรู ปแบบที่ เหมาะสมต่อ การนาเสนอ ข้อ มู ล จึ งมี ค วามคงที่ ที่ แสดงถึ ง
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ซึ่งข้อมูลอาจจะเป็นตัวเลข ข้อความ สัญลักษณ์ เสียง หรือรูปภาพ และสัญลักษณ์
ต่างๆ ที่ใช้แทนคุณลักษณะของวัตถุ บุคคล การกระทาและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคาว่ า ข้อมูล (Data)
และ สารสนเทศ (Information) มีความสาคัญสาหรับการออกแบบฐานข้อมูล โดยพื้นฐานแล้ว Data คือ
ข้อเท็จจริงใดๆ ซึ่งอาจมีความหมายหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ ตัวเลข และคาอธิบายด้วยตัวอักษรจานวนมาก
ส่วน Information เป็น Data ที่ได้ผ่านเข้าสู่ระบบของกระบวนการประมวลผล (Data Processing) เพื่อ
จัดการ Data ให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเป็นประโยชน์และมีความหมาย หรือการนา Data มาใช้ในการ
คาดการณ์ตอบคาถามและสร้างความหมายเพื่อทาให้ Data นั้นมีประโยชน์ขึ้นมา
2.4.2 ชนิดของข้อมูล
ชนิดของข้อมูลตามลักษณะการใช้งานเพื่อการสารวจและวิเคราะห์ โดยทั่วไปจาแนกได้ดังนี้
1) ข้อมูลเชิงประมาณ (Quantitative Data) คือ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือนามาใส่รหัสเป็น
ตัวเลข ซึ่งสามารถนาไปใช้วิเคราะห์ทางสถิติได้
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) คือข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข ไม่ได้มีการใส่รหัสตัวเลขที่
จะนาไปวิเคราะห์ทางสถิติ แต่เป็นข้อความหรือข้อสนเทศ
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (2545: 37) จาแนกชนิดของข้อมูลตามรูปแบบในการจัดเก็บออกเป็น
4 ประเภท คือ
1) ข้อมูลชนิดข้อความ (Text) เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระต่างๆ ที่นามารวมกันโดยไม่ มี
รูปแบบที่ชัดเจนแน่นอน ข้อมูลที่จัดเก็บชนิดนี้จะมีความหมายในตัวเอง ไม่จาเป็นต้องนาไปตรีความหมายอีก
2) ข้อมูลชนิดที่เป็นรูปแบบ (Formatted Data) เป็นข้อมูลที่ประกอบด้วยอักขระต่างๆ ซึ่งมี
รูปแบบแน่นอน โดยอาจจัดเก็บอยู่ในรูปของรหัส และจาเป็นต้องนารหัสดังกล่ าวนี้มาตีความอีกครั้งเมื่อใช้งาน
เช่น รหัสเบอร์โทรศัพท์ 02 คือเขตกลุ่มเทพฯ และปริมณฑล เป็นต้น
3) ข้อมูลชนิดรูปภาพ (Image) เป็นรูปภาพที่ใช้แทนข้อมูลซึ่งในปัจจุบันนิยมใช้งานมากขึ้นโดย
รูปภาพดังกล่าวอาจจะสร้างด้วยโปรแกรมหรือเป็นภาพที่ได้จากการถ่ายด้วยกล้องดิ จิตอลหรือจากการสแกนภาพ
รวมทั้งภาพจากวีดีโอ
4) ข้อมูลชนิดเสียง (Audio/Sound) เป็นข้อมูลที่จัดเก็บเป็นลักษณะของเสียง เช่น ไฟล์ประเภท
midi, digital audio
2.4.3 คุณภาพของข้อมูล
ฐานข้อมูลจะมีคุณภาพเมื่อข้อมูลที่เข้าไปในระบบนั้นมีคุณภาพ เนื่องจากข้อมูลถือ เป็นปัจจัย
น าเข้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ ระบบการประมวลผลข้ อ มู ล ที่ น าเข้ า ไปในระบบอาจะเป็ น ข้ อ มู ล ตั ว เลข เช่ น ตั ว เลขที่
ประกอบด้วยอักขระต่างๆ หรือตัวเลขที่แทนข้อมูลในระบบดิจิตอลทั้งภาพและเสียงหรือข้ อมูลในเชิงคุณภาพที่
เป็ น ข้ อ ความก็ ไ ด้ แต่ ห ากข้ อ มู ล ขาดคุ ณ สมบั ติ ที่ ดี ด้ อยคุ ณ ภาพ ข้ อ มู ล ไม่ ถู ก ต้ อ ง ไม่ ค รบถ้ ว น ไม่ ชั ด เจน
ไม่ทันสมัย และไม่เฉพาะเจาะจงตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เมื่อนาข้อมูลชุดนั้นไปสู่ระบบการประมวลผล
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลก็ไม่อาจทาให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือใช้ประกอบการ
ตัดสิน ใจไดอย่ างเหมาะสม นอกจากการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันเนื่องจากคุณภาพของตัว ข้อมูล เองแล้ ว
กระบวนการประมวลผล ตลอดจนความรู้ แ ละประสบการณ์ ของผู้ ใ ช้ข้ อ มู ล ก็ มี ส่ ว นส าคั ญในการก าหนด
ความสาเร็จด้วยเช่นกัน จรณิต แก้วกังวาล (2536: 25) กล่าวถึงคุณภาพของข้อมูลไว้ดังนี้
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1) ความถูกต้องแม่นยาของโครงสร้างของข้อมูล
2) ความรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
3) ความสมบูรณ์ของวิธีเก็บและรวบรวมข้อมูล
4) ความชัดเจนและกะทัดรัด
6) ความสอดคล้องของสภาพการใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการ
2.4.4 ความสาคัญของข้อมูลและสารสนเทศ
ปกติองค์กรหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินกิจกรรมต่างๆ นั้น นอกจากจะมุ่งในด้าน
การควบคุมดูแลการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพแล้วยังจะต้องคานึงถึงการเตรียมการในอนาคตควบคู่กันไป
โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดาเนินงานที่ผ่านมากับผลการดาเนินงานในปัจจุบัน รวมทั้ง ขอบข่ายปริมาณ
งานและชนิดของงานที่ต้องการดาเนินงานในอนาคต ถ้ามองในแง่นี้จะเห็นว่าการบริหารงานและการวางแผน
พัฒนาเป็นสิ่งที่นักบริหารจะละเลยไม่ได้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2530: 8-9)
การบริหารงานนั้นเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าข้อมูลและสารสนเทศถือว่า เป็นปัจจัยสาคัญยิ่ง
เพราะการตัดสินใจเพื่อจะวางแผนการดาเนินการใดๆ ก็ตามหากปราศจากข้อมูลย่อมมีโอกาสจะพบกับความ
ผิ ดพลาดสู งมาก และความผิ ดพลาดที่เกิดขึ้นย่อมจะส่ งผลกระทบถึงความเสี ยหายทั้ งของหน่ว ยงานและ
ประเทศชาติในที่สุด (พัฒกิจ โกญจนาท. 2534: 27)
ระดับสารสนเทศที่จะใช้ในองค์กรอาจจาแนกได้ตามระดับการบริหารหรือระดับการตัดสินใจ
ดังนี้ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2530: 8-9)
1) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และนั ก วางแผน ผู้ บ ริ ห ารระดั บ นี้ จ ะใช้ ส ารสนเทศในการก าหนด
วัตถุประสงค์ ขององค์กร การวางแผนระยะยาวเพื่อจัดสรรทรัพยากร การกาหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทาง
ในการจัดหาและใช้ทรัพยากรต่างๆ เหล่านั้น
2) ผู้บ ริหารระดับ กลาง ผู้บริหารระดับนี้มีความรับผิด ชอบในการจัดการให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผนในช่วงระยะเวลาต่อปี และใช้สารสนเทศในการควบคุมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตาม
แผน
3) ผู้ บ ริ ห ารระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร ผู้ บ ริ ห ารระดั บ นี้ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในด้ า นการควบคุ ม การ
ปฏิ บั ติ ก ารในช่ ว งระยะเวลาเดื อ นต่ อ เดื อ น และใช้ส ารสนเทศเพื่ อ การปฏิ บั ติง านให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล
2.5 งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สั ม พั น ธมิ ต ร์ เสมาทอง (2545) ได้ ท าการวิ จั ยเรื่ อ ง “ระบบฐานข้ อ มู ล ของภาควิ ช าเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทาระบบฐานข้อมูลของ
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้
ที่มีต่อระบบฐานข้อมูล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งภาคปกติ
และภาคพิเศษบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2544 จานวน
ทั้งสิ้ น 127 คน ผู้วิจั ยได้คัดเลือกเฉพาะผู้ตอบแบบสอบถามครบถ้ว น มีจานวน 108 คนคิดเป็น ร้อยละ
85.04 เป็น ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้ว ย 1) ระบบฐานข้อมูล ของภาควิซา
เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นระบบ
ฐานข้อมูลผลการวิจัยและข้อสรุปมีดังนี้

๙
1. ระบบฐานข้อมูลที่สร้างขึ้นใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows สามารถใช้ในการ
จัดการข้อมูล โดยการสืบค้น เพิ่มเติม แก้ไข และลบข้อมูล ของสื่อการเรียนการสอนและบุคลากรได้
2. ประชากรที่เป็ น ผู้ ใช้ร ะบบฐานข้อมูล ของภาควิช าเทคโนโลยีการศึกษา มีความพึงพอใจระบบ
ฐานข้อมูลในการจัดการฐานข้อมูลสื่อการเรียนการสอนและบุคลากรในหัวข้อต่าง ๆ อยู่ในระดับมากถึงมาก
ที่สุด
วรลักษณ์ ศรีอนันต์ (2548:88-93) ได้ทาการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารงาน
บุคลากร สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา และ
ความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล การบริหารงานบุคลากร เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒ นา
ระบบฐานข้อมูลการบริหารงานบุคลากร ของสานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยชอนแก่น จากกา ร
ทดสอบระบบผู้วิจัยได้ให้กลุ่มผู้ใช้ทั้ง 3 กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้นบุคลากร ผู้บริหาร และผู้ใช้ระบบทั่วไป
ทดลอง ใช้งานระบบฐานข้อมูลและประเมินผลระบบฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ ซึ่งสรุปผลในภาพรวมผู้ประเมิน
ทุกกลุ่ มส่ ว นใหญ่มีความคิดเห็ น ต่อระบบฐานข้อมูล ว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก เนื่องจากฐานข้อมูล
มีความสามารถในการบันทึก /แก้ไขข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การออกรายงาน การติดต่อกับผู้ใช้ และมีระบบ
รักษาความปลอดภัยของข้อมูล ทาให้ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากรที่ดี สามารถใช้ข้อมูลด้ าน
ต่าง ๆ ของบุคลากรได้ตลอดเวลา และเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามความเป็นจริง สอดคล้องกับความต้องการ
ที่ผู้บริหารต้องการเพื่อให้สามารถตัดสินใจได้

๑๐

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
การดาเนินการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานในสังกัดกรม
ควบคุมโรค มีวิธีการดาเนินการดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ปัญหา
2. การออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูล
3. การรวมข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน
4. การทดสอบระบบประมวลผลข้อมูล
5 การทาเอกสารฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง
6. การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
3.1 กำรวิเครำะห์ปัญหำ
ข้ อ มู ล ที่ จ ะน ามาจั ด ระบบซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี อ ยู่ ห ลายฐานข้ อ มู ล และแยกกั น อยู่ ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล
โครงสร้างการแบ่งงานและกรอบอัตรากาลังของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งไม่สามารถนามารวมเป็นฐานเดียวกันได้ทันทีเนื่องจากแต่ละฐานข้อมูลมี
รายละเอียดของข้อมูลแตกต่างกัน ได้แก่
1) ข้าราชการ มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบด้วย ตาแหน่งเลขที่ ชื่อตาแหน่งทางการบริห ารงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน ประเภทตาแหน่ง ช่วงระดับตาแหน่ง ส่วนราชการตามกฎหมาย และส่วนราชการ
ที่ปฏิบัติงานจริง
2) พนักงานราชการ มีร ายละเอียดของข้อมูลประกอบด้ว ย ตาแหน่งเลขที่ ขื่อตาแหน่ง กลุ่ มของ
ตาแหน่ง และส่วนราชการ
3) ลูกจ้างประจา มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบด้วย ตาแหน่งเลขที่ ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานของ
ตาแหน่ง ระดับตาแหน่ง และส่วนราชการ
4) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบด้วย ตาแหน่งเลขที่ ชื่อตาแหน่ง
กลุ่มงานของตาแหน่ง และส่วนราชการ
5) ลูกจ้างชั่วคราว มีรายละเอียดของข้อมูลประกอบด้วย เลขที่ตาแหน่ง ชื่อตาแหน่ง และส่วนราชการ
3.2 กำรออกแบบพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ออกแบบรายละเอียดของข้อมูลแต่ละประเภทใหม่โดยพิจารณาจากความเหมือนหรือคล้ายคลึงกันมาก
ที่สุด เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ทั้ง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว และสามารถนาฐานข้อมูลของบุคลากรทุกประเภทเข้ามารวมในระบบเดียวกันได้
โดยให้มีรายละเอียดของข้อมูลที่สาคัญ ดังนี้

๑๑
ประเภท ตาแหน่ง
เลขที่
ขรก.
พรก.
ลจป.
พสก.
ลจค.







ชื่อตาแหน่ง
ทางการ
บริหารงาน

ชื่อตาแหน่ง
ในสายงาน

ประเภท
ตาแหน่ง

ช่วงระดับ
ตาแหน่ง
















ส่วน
ราชการ
ตาม
กฎหมาย






ส่วน
ราชการที่
ปฏิบัติงาน
จริง






3.3 กำรรวบรวมข้อมูลให้เป็นระบบเดียวกัน
รวมข้อมูลทุกประเภทเข้าด้ว ยกัน คือ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลู กจ้างประจา และพนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ตามที่ได้ออกแบบรายละเอียดข้อมูลไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น
ประเภท ตาแหน่ง
เลขที่

ชื่อตาแหน่ง
ทางการ
บริหารงาน

ขรก.

111

นักวิชาการ
สาธารณสุข
(ส่งเสริมพัฒนา)

พรก.

222

-

ลจป.

333

-

พสก.

444

-

ลจค.

555

-

ชื่อตาแหน่ง
ในสายงาน

นักวิชาการ
สาธารณสุข

ประเภท
ตาแหน่ง

ช่วงระดับ
ตาแหน่ง

วิชาการ

นักวิชาการ
บริหาร
สาธารณสุข
ทั่วไป
เจ้าหนักงาน
สนับสนุน
ธุรการ
พนักงาน
บริการ
บริการ
พนักงานทั่วไป
-

ส่วน
ราชการ
ตาม
กฎหมาย

ส่วน
ราชการที่
ปฏิบัติงาน
จริง

ปฏิบัติการ
หรือ
ชานาญการ

กอง ก.

กอง ก.

-

กอง ก.

กอง ข.

ระดับ ส 4

กอง ก.

กอง ก.

-

กอง ก.

กอง ก.

-

กอง ก.

กอง ก.

3.4 กำรทดสอบระบบประมวลผลข้อมูล
ทดสอบว่าข้อมูลที่นามาจัดระบบแล้ว สามารถประมวลผลออกมา ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการหรือไม่
หากไม่ถูกต้องจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งผลที่ถูกต้องจะต้องสามารถประมวลผลและสรุปเป็นรายงานข้อมูล
ได้ดังนี้

๑๒
1) สรุปกรอบอัตรากาลังจาแนกตามหน่วยงานทั้งหน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
และหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน
ลาดับที่
1
2
3
4

หน่วยงาน
ส่วนกลาง
กอง...
กอง...
สานัก...
รวม

ข้าราชการ

พนักงาน
ราชการ

ลูกจ้างประจา

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

พนักงาน
กระทรวง
สาธารณสุข
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

ลูกจ้าง
ชั่วคราว

รวม

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

2) สรุปอัตรากาลังจาแนกตามสายงาน (ข้าราชการ) ทั้งหน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการและหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6

สายงาน
นายแพทย์
นายแพทย์
นายแพทย์
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
นักวิชาการ
สาธารณสุข
รวม

ระดับ
ทว.
ชช.
ปก./ชก./ชพ.
ทว.

ส่วนกลาง
xxx
xxx
xxx
xxx

กอง...
xxx
xxx
xxx
xxx

กอง...
xxx
xxx
xxx
xxx

สานัก...
xxx
xxx
xxx
xxx

รวม
xxx
xxx
xxx
xxx

ชช.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

ปก./ชก./ชพ.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

3.5 กำรทำเอกสำรฐำนข้อมูลโครงสร้ำงและกรอบอัตรำกำลัง
จัดทาเอกสารฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของบุคลากรทุกประเภท ได้แก่ ข้าราชการ
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างชั่วคราว ตามหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคทั้งหน่ว ยงาน
ที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการและหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน ดังนี้
1) แผนภูมิแสดงโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของกรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค

xxxx

กอง...

xxxx

กอง...

xxxx

กอง...

xxxx

กอง...

xxxx

กอง...

xxxx

กอง...

xxxx

กอง...

xxxx

กอง...

xxxx

กอง...

xxxx

๑๓
2) แผนภู มิ แ สดงโครงสร้ า งการแบ่ ง งานภายในและกรอบอั ต ราก าลั ง ของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
กรมควบคุมโรค
กอง...
กลุ่ม...
ตาแหน่ง...ระดับ...
ตาแหน่ง...ระดับ...
พนักงานราชการ...
ลูกจ้างประจา...
พนักงานกระทรวงฯ...
ลูกจ้างชั่วคราว...

xxxx

-------------

กลุ่ม...
ตาแหน่ง...ระดับ...
ตาแหน่ง...ระดับ...
พนักงานราชการ...
ลูกจ้างประจา...
พนักงานกระทรวงฯ...
ลูกจ้างชั่วคราว...

xxxx

xxxx

-------------

กลุ่ม...
ตาแหน่ง...ระดับ...
ตาแหน่ง...ระดับ...
พนักงานราชการ...
ลูกจ้างประจา...
พนักงานกระทรวงฯ...
ลูกจ้างชั่วคราว...

3.6 การปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
การปรับปรุงฐานข้อมูลให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้างการแบ่ง
งานภายในของหน่วยงานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เนื่องจากโครงสร้างการแบ่งงานเดิมไม่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจหรือขอบเขตอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานเปลี่ยนแปลงไป หรือปริมาณงาน
เปลี่ ย นแปลงไปจากเดิม และข้อมู ล กรอบอั ตรากาลั งที่เ ปลี่ ย นแปลงไปจากการบริ ห ารจัดการอั ตรากาลั ง
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การปรับปรุงการกาหนดตาแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น การกาหนดตาแหน่งเป็นกรอบ
ระดับตาแหน่ง การเปลี่ยนชื่อตาแหน่งในสายงาน การเกลี่ยอัตรากาลั ง เป็นต้น รวมถึงการบริหารอัตรากาลัง
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว เช่น การเปลี่ยนตาแหน่ง
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะทาให้ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร การวางแผน
การพัฒนา และแก้ไขปัญหาการบริหารงานทรัพยากรบุคลได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

xxxx

-------------

๑๔

บทที่ 4
ข้อเสนอแนวคิด
จากการด าเนิ น การที่ ผ่ า นมาจะเห็ น ได้ ว่ า ยั ง ขาดการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล อย่ า งเป็ น ระบบ โดย
มีผู้รับผิดชอบข้อมูลหลายคน ฐานข้อมูลจึงอยู่กระจายหลายแหล่งขาดการเก็บรวบรวมและจัดให้เป็นระบบ
อย่างเหมาะสม ทาให้เกิดความไม่สะดวกในการค้ นหาเมื่อต้องการใช้ข้อมูล หรือไม่อาจค้นหาข้อมูลที่ต้องการ
ได้ ทั น เวลา ในบางครั้ ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ เ พื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิ น ใจไม่ เ พี ย งพอเนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น
กรมควบคุมโรคได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายในอีกหลายหน่วยงาน และยังไม่มีการรวบรวม จัดเก็บ และ
พัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลหลักเพื่อใช้ ประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังต้องดาเนินการ
สารวจ รวบรวม จัดเก็บข้อมูลทุกครั้งที่ต้องการข้อมูลจากทุกหน่วยงาน ทาให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลาใน
การดาเนินการซึง่ อาจทาให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วนรวมถึงอาจมีความผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูลได้ จาเป็นต้องมี
การจัดการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของกรมควบคุมโรค ได้แก่ ข้อมูลโครงสร้างการแบ่ง
งานและกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานที่ ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ จานวน ๓๑ หน่วยงาน
และหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน จานวน ๑2 หน่วยงาน ให้เป็นระบบเดียวกันครอบคลุมกาลังคนทุก
ประเภท คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างอื่นๆ
เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ทันสมัย สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบการตัดสินใจใน
การบริหาร การวางแผน การพัฒนา และแก้ไขปัญหาการบริหารงานทรัพยากรบุคลได้อย่างรวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ และเป็นข้อมูลประกอบการบริหารทรัพยากรบุคคลเกี่ยวข้องให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงขอ
เสนอแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบอัตรากาลังของหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค
ดังนี้
๑. มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ฐานข้อมูลโครงสร้าง
การแบ่ งงานภายในและกรอบอัตรากาลังของข้าราชการ ลูกจ้ างประจา พนักงานราชการ ลู กจ้างชั่วคราว
ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ทั้งหน่วยงานที่ปรากฏในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และหน่วยงานที่จัดตั้ง
เป็นการภายใน
๒. รวมรวบและจั ด ระบบข้ อ มู ล ที่ มี ใ นปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ของข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ
ลู ก จ้ า งประจ า พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข และลู ก จ้ า งชั่ ว คราว ให้ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล เดี ย วกั น และให้
ผู้รับผิดชอบหลักดาเนินการติดตาม ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข ฐานข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ
3. จัดทาฐานข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็นต่อการใช้งาน เช่น ฐานข้อมูลโครงสร้างการแบ่งงานภายในและ
กรอบอัตรากาลังของหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน จานวน ๑๓ หน่วยงาน
4. จัดทาฐานข้อมูลกรอบอัตรากาลังทุกประเภทตามที่ปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่ปรากฏในกระทรวง
แบ่งส่วนราชการ จานวน ๓๑ หน่วยงาน และหน่วยงานที่จัดตั้งเป็นการภายใน จานวน ๑๓ หน่วยงาน จานวน
๖,๗๑๗ อัตรา ทุกประเภทของบุคลากร ได้แก่ ข้าราชการ จานวน ๓,๖๔๓ อัตรา ลูกจ้างประจา จานวน
๑,๐๔๑ อัตรา พนักงานราชการ จานวน ๙๑๗ อัตรา พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๙๐๘ อัตรา และ
ลูกจ้างชั่วคราว จานวน ๑๕๘ อัตรา
๕. ตรวจสอบความถูกต้องของฐานข้อมูลและแจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรคมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ต่อไป

๑๕
4.1 กำรดำเนินกำร
ลาดับ
กิจกรรม
ระยะเวลา
ที่
1 มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลัก
ตุลาคม 2564
ดาเนินการวิเคราะห์ปัญหาของ
ฐานข้อมูล และตรวจสอบ ปรับปรุง
แก้ไข ฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน
2 ออกแบบพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ พฤศจิกายน 2564
แต่ละประเภทเพื่อให้สามารถใช้ข้อมูล
ร่วมกันได้
3 รวมข้ อ มู ล ทุ ก ประเภทเข้ า ด้ ว ยกั น ธันวาคม 2564
ตามที่ได้ออกแบบรายละเอียดข้อมูลไว้
แล้ว
4 ตรวจสอบความถูกต้องและทดสอบว่า
มกราคม 2565
ข้อมูลที่นามาจัดระบบแล้ว สามารถ
ประมวลผลออกมา ได้ผลลัพธ์ตามที่
ต้องการหรือไม่
5 จัดทาฐานข้อมูลโครงสร้างการแบ่งงาน
กุมภาพันธ์ –
และกรอบอัตรากาลังของหน่วยงาน
เมษายน 2565
ตามกฎกระทรวงและหน่วยงานที่
จัดตั้งเป็นการภายใน
6 ตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุง
พฤษภาคม 2565
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัด
ฐานข้อมูลมีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน
มีระบบการจัดเก็บข้อมูล
ทุกฐานข้อมูล
มีฐานข้อมูลกาลังคนกาลัง
ทุกประเภทในระบบเดียวกัน
สามารถประมวลผลจากฐานข้อมูล
ที่มีอยู่อย่างถูกต้องตรงตามความ
ต้องการ
มีฐานข้อมูลโครงสร้างและกรอบ
อัตรากาลังของทุกหน่วยงานใน
สังกัดกรมควบคุมโรค
ฐานข้อมูลมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน
ถูกต้องและนาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ได้

๑๖
4.2 ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
1. มีฐ านข้ อมูล ที่ เพีย งพอจ าเป็ นต่ อการตัดสิ นใจด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อ ประกอบการวางแผน
กาลังคนคุณภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ความจาเป็นเร่งด่วน และบทบาทภารกิจของกรมควบคุม โรค
รวมทั้ง การบริห ารทรัพ ยากรบุค คลที่เ กี่ย วข้อง เช่น การสรรหา การพัฒ นาบุคลากร การจัด ทาเส้น ทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การวางแผนสืบทอดตาแหน่ง การบริหารผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น
2. ลดการสารวจ รวบรวม และจัดเก็บข้อมูลซ้าซ้อน เนื่องจากมีฐานข้อมูลทาลังคนทุกประเภทรวมอยู่
ในระบบเดียวกัน และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันโดยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอัตรากาลังและพัฒนา
ระบบงาน และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลจากทุกหน่วยงาน
3. ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เนื่องจากฐานข้อมูลมีเพียงฐานข้อมูลเดียวที่รวมข้อมูล
กาลั ง คนทุก ประเภท ได้แ ก่ ข้า ราชการ ลู ก จ้า งประจา พนัก งานราชการ พนัก งานกระทรวงสาธารณสุ ข
และลูกจ้างอื่นๆ
4. ข้ อ มู ล มี ค วามเป็ น ปั จ จุ บั น เนื่ องผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข้ อ มู ล สามารถเข้ า ถึ ง และแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
ฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ และหน่วยงานในสังกัดกรมได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุง แก้ไข
ตรวจสอบฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา

๑๗
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