
บทที่  2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
  ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดศึกษาจากทฤษฏทีี่ใชในการพฒันาซอฟตแวรและไดศึกษาจาก

งานวิจยัที่เกี่ยวของซึ่งมีรายละเอียดดังแสดงไดตอไปนี้ 

แนวคิดและทฤษฎทีี่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรบริหารงานบุคลากร 

 1. วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle)  เปนวงจรที่แสดงถึง

กิจกรรมตาง ๆ  ในแตละขั้นตอน  ต้ังแตริเร่ิมจนกระทั่งสําเร็จ  วงจรการพัฒนาระบบนี้จะทําให

เขาใจถึงกิจกรรมพื้นฐานและรายละเอียดตาง ๆ  ในการพัฒนาระบบ  โดยมีอยู 7 ข้ันตอนดวยกัน 

[1] ดังแสดงในภาพ 1   

           

 

 

 

 

 

ภาพ 1  วงจรการพัฒนาระบบ [1] 

 

  ภาพ 1  สามารถอธิบายวงจรการพัฒนาระบบไดดังนี ้

 1.1  กําหนดปญหา (Problem Definition)  การกําหนดปญหา  เปนขั้นตอนของการ

กําหนดขอบเขตของปญหา  สาเหตุของปญหาจากการดําเนินงานในปจจุบัน  ความเปนไปไดกับ

การสรางระบบใหม  การกําหนดความตองการ (Requirement)  ระหวางนักวิเคราะหระบบกับ        

ผูใชงาน  โดยขอมูลเหลานี้ไดจากการสัมภาษณ  การรวบรวมขอมูลจากการดําเนินงานตาง ๆ  เพื่อ

1. กําหนดปญหา 

2. วิเคราะห 

3. ออกแบบ 

4. พัฒนา 

5. ทดสอบ 

7. บํารุงรักษา 

6. ติดตั้ง 
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ทําการสรุปเปนขอกําหนด (Requirement Specification)  ที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้หากเปนโครงการที่

มีขนาดใหญอาจเรียกขั้นตอนนี้วา  ข้ันตอนของการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) [1] 

 1.2  วิเคราะห (Analysis)  การวิเคราะหเปนขั้นตอนของการวิเคราะหข้ันตอนของ

การดําเนินงานของระบบปจจุบัน  โดยการนําขอกําหนดที่ไดมาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะหใน

รายละเอียด  เพื่อพัฒนาเปนแบบจําลองลอจิคัล (Logical Model)  ซึ่งประกอบดวย  แผนภาพ

กระแสขอมูล (Data Flow Diagram)  คําอธิบายการประมวลผลขอมูล (Process Description)  

และแบบจําลองขอมูล (Data Model)  ในภาพแบบของอีอารโมเดล (ER-Model)  ทําใหทราบถึง

รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานในระบบวาประกอบดวยอะไรบาง  มีความเกี่ยวของหรือสัมพนัธ

กับส่ิงใด [1]  ดังแสดงในภาพ 2  

  

 

 

    

 

ภาพ 2  Application Analysis [1] 

   1.3  ออกแบบ (Design)  การออกแบบเปนขั้นตอนของการนําผลลัพธที่ไดจากการ

วิเคราะหทางลอจิคัล  มาพัฒนาเปนแบบจําลองกายภาพ (Physical Model)  ใหสอดคลองกันโดย

การออกแบบจะเริ่มจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยีตาง ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามา

พัฒนา  การออกแบบจําลองขอมูล (Data Model)  การออกแบบรายงาน (Output Design)  และ

การออกแบบจอภาพในการติดตอกับผูใชงาน (User Interface)  การจัดทําพจนานุกรมขอมูล 

(Data Dictionary) [1]  ดังแสดงในภาพ 3  
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ภาพ 3  Application Design [1] 

 1.4  การพัฒนา (Development)  การพัฒนาเปนขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรม  

ดวยการสรางชุดคําสั่งหรือเขียนโปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน  โดยโปรแกรมที่ใชในการพัฒนา

จะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใชงานอยูซึ่งในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการ

พัฒนาเครื่องมือตาง ๆ  ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา [1]  ดังแสดงในภาพ 4 

 

 

 

 

 ภาพ 4  Coding/Testing and Implement [1] 

   1.5  ทดสอบ (Testing)  การทดสอบระบบ  เปนขั้นตอนของการทดสอบระบบกอนที่

จะนําไปปฏิบัติการใชงานจริง  ทีมงานจะทําการทดสอบขอมูลเบื้องตนกอน  ดวยการสรางขอมูล

จําลองเพื่อตรวจสอบการทํางานของระบบหากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะยอนกลับไปในข้ันตอนของ

การพัฒนาโปรแกรมใหม  โดยการทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวนดวยกัน คือ  

การตรวสอบภาพแบบภาษาเขียน (Syntax)  และการตรวจสอบวัตถุประสงคงานตรงกับความ

ตองการหรือไม [1] 

Logical Model 

Design 

Physical Model 

  Physical Model 

 

Implement Model 

Coding/Testing 

Implement 
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 1.6  ติดตั้ง (Implementaion)  เปนขั้นตอนตอมาหลังจากที่ไดทําการทดสอบ  จนมี

ความมั่นใจแลววาระบบสามารถทํางานไดจริงและตรงกับความตองการของผูใชระบบ  จากนั้นจึง

ดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใชงานจริงตอไป [1] 

 1.7  บํารุงรักษา (Maintenance)  เปนขั้นตอนของการปรับปรุงแกไขระบบหลังจากที่

ไดมีการติดตั้งและใชงานแลวในขั้นตอนนี้อาจเกิดจากปญหาของโปรแกรม(Bug) ซึ่งโปรแกรมเมอร

จะตองแกไขใหถูกตอง  หรือเกิดจากความตองการของผูใชงานที่ตองการเพิ่มโมดูลในการทํางาน

อ่ืน ๆ  ซึ่งทั้งนี้ก็จะเกี่ยวของกับขอกําหนด  ที่เคยตกลงกันกอนหนาดวย  ดังนั้นในสวนงานนี้จะคิด

คาใชจายเพิ่มเติมหรืออยางไร  เปนเรื่องของรายละเอียดที่ผูพัฒนาหรือนักวิเคราะหระบบจะตอง

ดําเนินการกับผูวาจางตอไป [1] 

 2.  แผนภาพกระแสขอมูล(Dataflow Diagram)  วิธีการออกแบบแผนภาพกระแส

ขอมูล  เปนวิธีการออกแบบระบบงานวิธีหนึ่งที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย  และสามารถแสดง

ความสัมพันธในรายละเอียดไดอยางชัดเจนซึ่งจะใชสัญลักษณที่แสดงความสัมพันธเพียง 4 

สัญลักษณเทานั้น  และเริ่มพิจารณาความสัมพันธของระบบอยางกวาง ๆ  กอน  หลังจากนั้น

พิจารณาในรายละเอียดในแตละสวนงานที่เพิ่มมากขึ้นเปนอันดับตอไป  โดยลักษณะสัญลักษณ

ของการออกแบบวิธีนี้แบงเปน  2  ภาพแบบใหญ ๆ คือ  Yourdon DFD  และ Gane/Sarson  DFD  

[2] ดังแสดงในภาพ  5   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 5  แสดงสัญลักษณตาง ๆ ที่ใชแผนภาพกระแสขอมูล [2] 

 

Yourdon DED Gane/Sarson DFD 

Entiy/Destion/Source 

Process name 

Data store 

Data flow 
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หลักการของฐานขอมูล 
         1.  ฐานขอมลู (Database)  ฐานขอมูลคือที่อยูของขอมูลที่มีความสัมพันธกนัหรอื

อาจจะเปรียบเทียบไดกับคลงัขอมูลโดยขอมูลเหลานี้จะถกูจัดเก็บรวมกนัอยางเปนระบบทําใหงาย

ตอการประมวลผลและการจดัการโดยปกตกิารใชงานจะตองมีโปรแกรมเพื่อการจัดการฐานขอมูลที่

มีอยูซึ่งเรียกวา  ระบบจัดการฐานขอมูล (Databese  Management  System) สําหรับฐานขอมูลที่

ไดรับความนิยมมากที่สุดในปจจุบันเปนแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database)  ซึ่งจะ

จัดเก็บขอมูลอยูในภาพตาราง (Table)  โดยที่ขอมูลในแตละตารางจะมีความสัมพนัธซึง่กนัและกัน  

[3]  ดังแสดงในภาพ  6  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 6  แสดงตัวอยางฐานขอมูล [3] 

        ภาพ 6  แสดงฐานขอมูลการขายสินคาประกอบดวยตารางใบกํากับสินคา  รายการขาย  

ลูกคา  และพนักงานขาย  ซึง่ในแตละตารางจะมีความสมัพันธกนั และตารางที่จัดเกบ็ในฐานขอมลู

ที่เกี่ยวพนักนัเฉพาะฐานขอมูลเทานัน้ 

 2. ระบบฐานขอมูล (Databese system) คือระบบที่ประกอบดวย  ฐานขอมูล 

(Databese) ระบบจัดการฐานขอมูล (Database Management system: DBMS) และพจนานุกรม

ขอมูล (Data Dictionary) โดยที่ฐานขอมูลจะเปนที่จัดเก็บขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของไวดวยกันมี

ระบบจัดการฐานขอมูลทําหนาที่จัดการฐานขอมูลดังกลาว  และโครงสรางของฐานขอมูลจะถูก

จัดเก็บไวในพจนานุกรมขอมูล [3]  ดังแสดงในภาพ  7  

 

 

 

ราคาขาย ใบกํากับสินคา ลูกคา 

สินคา พนักงานขาย 
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ภาพ 7  แสดงองคประกอบของฐานขอมลู [3] 

         3.  ระบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ (Relational Database System)  ระบบฐานขอมูล

เชิงสัมพันธ (Relational Database)  คือ ฐานขอมูลที่คิดคนโดย อี เอฟ คอดด (E.F Codd) เมื่อป 

1970  ฐานขอมูลเชิงสัมพันธเปนฐานขอมูลที่เขาใจงายสําหรับผูใชไมซับซอนรวมถึงเปนฐานขอมูล

ที่มีระบบจัดการฐานขอมูลจากหลายบริษัทใหการสนับสนุนและนํามาประยุกตใชสรางเปนระบบ

จัดการฐานขอมูลที่มีการวางขายหรือใหฟรีมากมายในตลาดเทคโนโลยี  อาทิเชน  ดีบีทู(DB2)     

ออราเคิล (Oracle)  อินฟอมิกซ (Informix)  เอสคิวแอลเซิรฟเวอร (SQL Server) เอกเซส (Access) 

ประกอบกับความสามารถของฮารดแวรที่เพิ่มขึ้นในปจจุบันทําใหการจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ

สามารถตอบสนองความตองการของผูใชในเรื่องการจัดการฐานขอมูลขนาดใหญได [3] 

        4.  คําศัพทตาง ๆ ในระบบฐานขอมูล ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบฐานขอมลู

เชิงสัมพันธเราจะตองเขาใจความหมายของคําศัพทตาง ๆ  เหลานี้ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ [3]          

  4.1  เอนทิต้ิ (Entity)  คือคําที่อางถึงตัวบุคคล  สถานที่  และส่ิงของตาง ๆ  เชน     

สินคา  ใบส่ังซื้อลูกคา  เปนตน  ถาเราสนใจในการสรางระบบฐานขอมูลการสั่งสินคา  เอ็นทิต้ีของ

ระบบนี้จะประกอบดวย  เอ็นทิต้ีลูกคา  ใบส่ังซื้อสินคา  และสินคา [3] 

         4.2  แอทริบิวต (Attribute)  คือขอมูลที่แสดงลักษณะเอ็นทิต้ีตาง ๆ  ในระบบ  เชน  

แอทริบิวตของเอ็นทิต้ีลูกคาจะมี  ชื่อ  ที่อยู  รหัสไปรษณียสวนแอทริบิวตของเอ็นทิต้ีใบส่ังซื้อสินคา  

จะมีรหัสใบส่ังซื้อ  วันที่ส่ังซื้อ  ชื่อสินคา  จํานวนสินคา  จํานวนสินคาที่ส่ัง  ราคาสินคาเปนตน [3] 

         4.3  ความสัมพันธ (Relationships)  คือความสัมพันธระหวางเอ็นทิต้ีตาง ๆ ใน

ระบบ  เชน  ในระบบการสั่งซื้อสินคา  จะประกอบดวย เอ็นทิต้ีใบส่ังซื้อสินคา  และเอ็นทิต้ีลูกคา ซึ่ง

ความสัมพันธจากลูกคาไปยังใบสั่งซื้อสินคาเปนแบบหนึ่งตอกลุม (One-to-Many)  หมายความวา 

ระบบจัดการฐานขอมูล 

ผูใชงาน/โปรแกรม ผูใชงาน/โปรแกรม ผูใชงาน/โปรแกรม 

ฐานขอมูล พจนานุกรม

ขอมูล 
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ลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคาไดหลาย ๆ คร้ัง คือ มีใบส่ังสินคาหลายใบนั่นเอง  แตใบส่ังซื้อแตละใบจะ

มาจากลูกคาเพียงรายเดียวเทานั้น  เปนตน [3] 

          4.4  ฟลด (Field)  คือหนวยขอมูลที่ประกอบมาจากอักขระตาง ๆ  หลายอักขระ  

เชน  ชื่อ  ที่อยู  ที่ประกอบดวยอักขระหลาย ๆ ตัว  เปนตน  จากความหมายนี้  ฟลด คือ  แอทริบิวต

นั้นเอง  เราจะใชคํานี้เมื่อเราอางอิงถึงแอทริบิวตในทางคอมพิวเตอร  สวนแอทริบิวตเราจะใชเมื่อ

อางอิงถึงเอนทิต้ี [3] 

         4.5  เรคอรด (Record)  คือการนําหลาย ๆ  ฟลดมารวมกัน เชน  เรคอรดลูกคา

ทั้งหมดที่ประกอบดวย  ชื่อ  ที่อยู  หมายเลขโทรศัพท  เปนตน [3] 

          4.6  ตาราง (Table)  คือการนําเอาเรคอรดหลาย ๆ  เรคอรดมารวมกัน  เชน ตาราง

ลูกคา  จะเปนกอบดวยเรคอรดของลูกคาที่เปนลูกคาแตละราย [3] 

         4.7  ความสัมพันธหนึ่งตอหนึ่ง (One-to-One Relationships)  คือความสัมพันธ

ที่ทําความเขาใจงายที่สุดเนื่องจากเรคอรดในตารางหนึ่งจะมีความสัมพันธกับอีกเรคอรด 1 เรคอรด

ในตารางอีกตารางเทานั้น  ไมสามารถมีเกินได [3] 

         4.8  ความสัมพันธหนึ่งตอกลุม(One-to-Many Relationships) คือความสัมพันธ

แบบที่พบบอยที่สุด  ในระบบฐานขอมูลทั่วไป   ความสัมพันธแบบนี้เปนความสัมพันธที่เรคอรด 1 

เรคอรดในตารางหนึ่ง จะมีความสัมพันธกับจํานวนเรคอรด 2 เรคอรดหรือมากกวาในอีกตารางหนึ่ง 

เชน  ลูกคาสามารถสั่งซื้อสินคาไดหลายใบสั่งซื้อสินคา  แตใบส่ังซื้อสินคาใบหนึ่งจะมีลูกคาสั่งเพียง

รายเดียวเทานั้น [3] 

          4.9  ความสมัพันธกลุมตอกลุม (Many-to-Many Relationships)   คือ

ความสัมพันธแบบที่ไมแสดงใหเห็นไดงาย  เนื่องจากเราสามารถสรางความสัมพันธแบบนี้ไดโดย

สรางตารางใหมที่มีความสัมพันธแบบ  กลุมตอกลุม  เชน  ใบส่ังซื้อสินคาทีลู่กคาสัง่ซื้อมาจะ

สามารถมีสินคาที่ส่ังไดมากกวา 1 อยางในใบหนึ่งและในทางกลับกนัสินคานั้นสามารถอยูในใบสัง่

ซื้อสินคาไดหลายใบเชนกนั  ความสัมพันธระหวางใบสัง่สินคากับสินคาจึงเปนแบบกลุมตอกลุม [3] 

          4.10  คียหลัก (Primary Key)  คือฟลดที่มีคาไมซ้ํากันเลยในแตละเรคอรดใน

ตารางนั้น  เราสามารถใชฟลดที่เปนคียหลักนี้เปนตัวแทนของตารางนั้นไดทันที [3] 

          4.11  คียคูแขง (Candidate key)  คือฟลดหนึ่งหรือหลายฟลดที่มีคุณสมบัติที่เปน 

คียหลักไดแตไมไดเปนคียหลัก  เชน   ชื่อ  นามสกุล  สามารถรวมเปนคียคูแขงไดทันที [3] 

          4.12  คียองคประกอบ (Composite Key)  คือฟลดที่รวมกับฟลดอ่ืน ๆ ที่เปนคีย

องคประกอบเหมือนกันมาใชเปนคียหลักของตาราง [3] 
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          4.13  คียนอก (Foreign key)  คือฟลดในตารางหนึ่งที่มีความสัมพันธกับฟลดที่

เปนคียหลักในอีกตารางหนึ่ง [3] 

  5.  การทํานอรมัลไลน (Normalization)   เปนทฤษฎีที่ใชในการทาํใหเอนทิต้ี  และ

แอทริบิวตที่ไดออกแบบไวถกูจัดกลุมเปนตารางที่มีความสัมพนัธกนั  ซึ่งหลกัของการทํานอรมัลไลน

นี้จะทําการแบงตารางที่มีความซ้ําซอนของขอมูลออกมาเปนตารางยอย ๆ  และใชคียนอกเปน

ตัวเชื่อมความสัมพันธระหวางตาราง  จุดประสงคของการนอรมัลไลน  คือ 

 5.1  ลดความซ้ําซอนของขอมูลในตารางเพื่อจะไดไมตองแกไขขอมูลในหลาย ๆ ที่ 

 5.2  ทําใหการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงสรางในภายหลังทําไดงาย 

 5.3  ทําใหการเปลี่ยนแปลงแกไขโครงสรางของขอมูล  มีผลกระทบตอแอพพลิเคชั่น

ที่เขาถึงขอมูลในฐานขอมูลนอยที่สุด [3] 

  ซึ่งโดยทั่วไปเราจะใชกฎการนอรมัลไลนนีเ้พียงแค 3NF ก็เพียงพอในการออกแบบตาราง

โดยทั่วไปแลว  และถาตารางนัน้ผานกฎขอที่ 3 ตารางนัน้ ก็ตองผาน  ขอที่ 1 และ 2 ดวยดังแผนภมูิ

แสดงการนอรมัลไลนในแตละขั้นตอน [3]  ดังแสดงในภาพ 8 
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ภาพ 8  แสดงแผนภูมิการนอรมัลไลน [3] 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  งานวิจัยนี้เปนการมุงเนนเพื่อพัฒนาซอฟตแวรสําหรับบริหารงานดานบุคลากรของ

สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ  โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาไดแก 

           งานวิจัยของเพ็ญณี หวังเมทีกุล (2542) [4]  ไดวิเคราะหและออกแบบจําลองคลังขอมูล

เพื่อผูบริหารระดับสูงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  พรอมทั้งพฒันา

เปนระบบสารสนเทศในดานงบประมาณ  นักศึกษา  และบุคลากรซึ่งไดออกแบบคลังขอมูลของ

ระบบโดยเทคนิคการออกแบบแบบสตาร (Star Schema)  โดยใชระบบจัดการฐานขอมูลเชิง

สัมพันธออราเคิล (Oracle)  ในการจัดเก็บขอมูล  และกอนหนานี้ พิชัย  ยาวิรัชน (2540) [5] ไดวจิยั

โครงการศึกษาวิเคราะหและออกแบบบุคลากร  สวนที่ 2 ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาคุณ

ทหารลาดกระบัง  จากงานวิจัยพบวา  การนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยทํางานตาง ๆ โดยเฉพาะการ

ตองไมมีกลุมที่ซํ้ากัน 

Repeating  Group 

ตองไมมีแอทริบิวตที่ไมใชคียตัวใด

ขึ้นกับสวนในสวนหนึ่งของคีย 

ยังไมไดถูก 

Narmalization 

1 st  Marmal 

Form 

2 nd Normal  

Form 

4 th  Normal 

Form 

3 rd  Normal  

Form 

ตองไมมีแอทริบิวตใดในตารางขึ้นกับ

แอทริบิวตอื่นที่ไมใช  

Primary key หรือ Candidate  Key 

ตองไมมีการขึ้นอยูกันแบบเชิงกลุม 

(Maltivalued Dependency) 
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คนหาขอมูลตาง ๆ  ไมวาจะเปนการคนหาประวัติขาราชการ  รายชื่อผูที่จะเกษียณอายุ  เมื่อเทียบ

กับระบบงานเดิมที่ตองใชเจาหนาที่คนหาขอมูลจากแฟมประวัติซึ่งเปนกระดาษ  พบวาโปรแกรมที่

พัฒนาขึ้นมานั้น  สามารถคนคืนขอมูลตาง ๆ  ไดอยางรวดเร็วกวาระบบงานเดิมคอนขางมาก  ซึ่ง

การศึกษาวิเคราะหดังกลาวคลายกับการวิจัยของ  ราธส จิรวัฒนสถิตย (2541) [6] ไดทําการวิจัย

เร่ืองการพัฒนาระบบสารสนเทศดานบุคลากร  ของสวนระบบตอนในที่ 4 ขององคการโทรศัพทแหง

ประเทศไทย  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหและออกแบบการจัดการฐานขอมูลของ

บุคลากรของสวนตอนในที่ 4 ขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย  โดยดําเนินการตามทฤษฏีของ  

SDLC  หรือวงจรการพัฒนาระบบ  ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหจากเอกสารและจากการสัมภาษณ

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของถึงขั้นตอนการดําเนินงานในปจจุบัน  และนํามาออกแบบระบบนําเสนอพรอม

ทั้งพัฒนาโปรแกรมโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Access 97 และการศึกษาวิจัยในทํานอง

เดียวกันก็คือการวิจัยของ ปยะ  ถิรกันธเมธี (2542) [7]  ซึ่งไดวิจัยพัฒนาระบบงานบุคลากรของ

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบพิตรพิมุขมหาเมฆ  โดยเนนการวิเคราะหและออกแบบ

ระบบงานในสวนของแผนกบุคลากรภายในวิทยาเขต  และนอกจากที่กลาวมานี้ยังมีงานวิจัยที่

สอดคลองกับงานดานบุคลากรอีก เชน  งานวิจัยของจักรกฤช วิศาลธนโชติ (2540) [8]  ไดพัฒนา

ฐานขอมูลแบบเรพลิเคทสําหรับระบบบุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยไดออกแบบฐานขอมูลเปน

แบบกระจายศูนยที่ไดเนนหนักใหเปนฐานขอมูลแบบเรพลิเคท  ผลการศึกษาปรากฏวาโปรแกรมที่

พัฒนาขึ้นสามารถปรับปรุงขอมูลที่อยูในฐานขอมูลทางไกล  ที่อยูภายใตระบบฐานขอมูลแบบ

กระจายศูนยเดียวกันไดโดยอัติโนมัติ  โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถรองรับงานดานบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี  และสามารถใชไดกับระบบฐานขอมูลแบบกระจายศูนยแบบเรพลิเคท

ที่พัฒนาขึ้นไดเปนอยางดี  และงานของวิจัยของ โชค  พุกกะรัตน (2541) [9]  ไดพัฒนาระบบผู

ใหบริการและระบบผูรับบริการสําหรับระบบบุคลากรมหาวิทยาลัยโดยมีการศึกษาวิเคราะห

เพิ่มเติมในสวนของระบบปองกันความปลอดภัยในการเขาถึงระบบงาน  โดยอาศัยวิทยาการของ

ระบบเครือขายระยะไกลโดยใชระบบเชื่อมตอขอมูลทั่วโลก  ผลการพัฒนาสามารถรองรับงานดาน

บุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดีงายตอการใชงาน  สามารถเก็บและแสดงภาพได  ทําให

การปฏิบัติงานเปนไปอยางปลอดภัย  สะดวก  และรวดเร็ว  รวมทั้งมีความผิดพลาดนอยลงและยัง

มีงานวิจัยที่สอดคลองกับงานดานบุคลากรคือ งานวิจัยของพิพจน  ตรีชาลี (2544) [10]  ได

วิเคราะห  ออกแบบ  และพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรธนาคารออมสินภาค  7  โดยยึดหลักการ

พัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนาระบบฐานขอมูล  โดยวิเคราะหจากเอกสาร  การใชแบบสํารวจ  

แบบวิเคราะห  ออกแบบระบบฐานขอมูล  และจากการประเมินผลระบบโดยใหผูใชไดทดลองใช  
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พบวาระบบฐานขอมูลที่พัฒนามีความเหมาะสมทั้งในดานการติดตอกับผูใช  ดานการนําเสนอ

ขอมูล  ดานการประมวลผลขอมูล 

  จากงานวิจัยดังกลาวพบวาการพัฒนาระบบงานของแตละแหงนั้น  จะมีการวิเคราะห  

ออกแบบระบบ  และออกแบบฐานขอมูลในรูปแบบเชิงสัมพันธเนื่องจากมีขอดีคือการเปลี่ยนแปลง

ความสัมพันธทําไดงาย  สามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลอ่ืนได  และผลการวิจัยสวนใหญพบวา

โปรแกรมสามารถตอบสนองความตองการและตรงกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 

 

 


