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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมา 

ต้ังแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมา กองทรัพยากรบุคคลใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
บุคลากร (PIS : Personnel Information System) ซ่ึงออกแบบและพัฒนาระบบโดยสํานัก
คอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล โดยระบบ PIS 
ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลประวัติบุคลากรที่จ้างจากเงินงบประมาณ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ ซ่ึงเป็นกลุ่มบุคลากรที่มหาวิทยาลัยดําเนินการออก
คําสั่งต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และบันทึกข้อมูลเข้าระบบ PIS โดยส่วนกลาง         
(กองทรัพยากรบุคคล) ส่วนบุคลากรประเภทอื่น ๆ ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย ( ช่ือส่วนงาน) 
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลูกจ้างเงินรายได้ และพนักงานวิทยาลัย มหาวิทยาลัยยังไม่ได้
ดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ ส่งผลให้มีสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลไม่
ครบถ้วน และไม่เพียงพอต่อการรายงานข้อมูลให้แก่หน่วยงานภายนอก รวมทั้งมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อ
การบริหารและตัดสินใจ 

ในปี พ.ศ.2550 มหาวิทยาลัยได้จ้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นท่ีปรึกษาและออกแบบระบบและ
ติดต้ังโปรแกรม“ระบบสารสนเทศคณะ (Faculty Information System – FIS)” ที่มหาวิทยาลัย    
แม่โจ้ได้พัฒนาขึ้น ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่มีหลักการของการเก็บข้อมูลระดับส่วนงานและสามารถ
ประมวลผลเป็นภาพรวมมหาวิทยาลัยเพ่ือการช้ีแจงแก่ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระบบดังกล่าวได้เริ่มใช้งานระบบในปี 2551 โดยใช้ช่ือว่า “ระบบ
สารสนเทศคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University Faculty Information System)” ใช้ช่ือ
ย่อว่า “MUFIS"  โดยข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนประกอบหนึ่งท่ีสําคัญในระบบ 
การใช้งานของระบบ MUFIS ท่ีกําหนดให้ส่วนงานบันทึกข้อมูลประวัติบุคลากรทุกประเภทในสังกัด 
เพ่ือนําข้อมูลมาเป็นรายงานด้านทรัพยากรบุคคล อาทิ จํานวน วุฒิการศึกษา ตําแหน่งวิชาการ การ
ฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามระบบดังกล่าวมีข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะในมิติ
ท่ีเกี่ยวข้องกับการเย่ียมสํารวจจากหน่วยงานภายนอก และต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้รับผิดชอบของ
แต่ละส่วนงานในการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีแผนท่ีจะพัฒนา
ระบบ Back Office แบบสมบูรณ์ และถ่ายโอนข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจากระบบ Back 
Office เข้าสู่ระบบ MUFIS (สรุปข้อมูลจาก : สรุปสาระสําคัญระบบ Mahidol University Faculty 
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Information System (MUFIS) ,รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
สารสนเทศ, 14 ตุลาคม 2552) 

ในปี พ.ศ.2552 มหาวิทยาลัยมหิดลกําหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552 
– 2555 ซ่ึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสําคัญไว้ 4 ประเด็น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเป็น
เลิศในการวิจัย ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการ ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 สร้างความเป็นเลิศในการบริการสุขภาพ และบริการวิชาการ  และยุทธศาสตร์ท่ี 4 สร้างความเป็น
สากล โดยอาศัยกลไกด้านการสร้างความกลมกลืนในความหลากหลาย ด้านระบบสารสนเทศและการ
ใช้ทรัพยากร และด้านทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นกลไกสําคัญในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์สู่ความ    
เป็นเลิศให้สามารถบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้  

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศที่รองรับการทํางานในระบบ Back office 
เพ่ือใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัยโดยรวม มหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้
ดําเนินการจ้างที่ปรึกษา พัฒนาและติดต้ังระบบงาน MU-ERP (Mahidol University Enterprise 
Resource Planning) ซ่ึงเป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ
งบประมาณ การเงินการบัญชี การจัดซ้ือจัดหา การบริหารพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือสามารถนําระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและเป็นท่ียอมรับตามมาตรฐานสากล
มาใช้งาน เป็นการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (Business Process 
Reengineering) และเพ่ือใช้ในการบริหารข้อมูลของมหาวิทยาลัย  

โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและติดต้ังระบบงาน ERP โครงการการเงินการบัญชี การจัดซ้ือ
จัดหา การบริหารพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เริ่มต้นโครงการต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ.
2552 เป็นต้นมา โดยครอบคลุมทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล ยกเว้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงเป็นส่วนงานท่ีดําเนินการพัฒนาและติดต้ัง
ระบบงาน ERP มาก่อนหน้านี้แล้ว และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้กําหนดแนวทางการออกแบบระบบสําหรับส่วน
งานดังกล่าว โดยให้มีการรวบรวมข้อมูล (Consolidate) ในระดับมหาวิทยาลัย 

สําหรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (MUERP – HR) น้ันเป็นการดําเนินการในระยะท่ี 2 
ของโครงการ MUERP ซ่ึงเร่ิมต้นโครงการต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 โดยพัฒนาและติดต้ัง
ระบบงาน 2 ระบบงานหลักได้แก่ ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (PA : Personnel Administration) 
ซ่ึงรวมถึงระบบโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างตําแหน่งด้วย (OM : Organization Structure) และ
ระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน (PY : Payroll Administration) 
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การนําระบบ MUERP ในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล (MUERP – HR) มาใช้ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่ต้องการเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือการบริหาร (MIS) 
จากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานมากยิ่งขึ้น โดยในระหว่างการ
ดําเนินการพัฒนาและติดต้ังระบบงาน MUERP – HR ยังคงใช้ระบบงาน PIS ควบคู่กันไปจนกว่า
ระบบงาน MUERP – HR จะใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กองทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการให้ข้อมูลในการพัฒนาและติดต้ังระบบด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (MUERP – HR) ซ่ึงการนําระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน (PY : 
Payroll Administration) มาใช้ ส่งผลให้เกิดเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานที่สําคัญคือ 
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทน รวมถึงการดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับ
เงินเดือนและค่าตอบแทน อาทิ การออกรายงานภาษี การออกรายงานประกันสังคม เป็นต้น มา
ดําเนินการโดยกองทรัพยากรบุคคล หรืองานทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน ซ่ึงแต่เดิมน้ันการจ่าย
เงินเดือนและค่าตอบแทนต่าง ๆ ดําเนินการโดยกองคลังหรืองานคลังของส่วนงาน  

กระบวนการในการพัฒนาและติดต้ังระบบงาน MUERP – HR มีขั้นตอนการดําเนินโครงการ 
5 ขั้นตอน ดังน้ี 

1) ขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) 
2) ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Design Phase) 
3) ขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Build Phase) 
4) ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นระบบ (Final Preparation Phase) 
5) ขั้นตอนการขึ้นระบบและการสนับสนุนการใช้ระบบงาน (Go-Live and Support 

Phase) 
กระบวนการพัฒนาและติดต้ังระบบงาน MUERP – HR แต่ละขั้นตอน เป็นปัจจัยสําคัญที่จะ

นําโครงการ ฯ ให้ประสบความสําเร็จตามแผนการดําเนินงาน ดังน้ัน จึงควรมีการศึกษาความเป็นมา
ของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล และวิเคราะห์กระบวนการออกแบบและพัฒนา
ระบบ MUERP-HR เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 
1.2.1 เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล 
1.2.2 เพ่ือวิเคราะห์กระบวนการออกแบบและพัฒนาระบบ และกลไกในการดําเนินการในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2.3 เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
1.3 ขอบเขตการวิเคราะห์ 

วิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคลากร (PIS : Personnel Information 
System) ซ่ึงเป็นระบบท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการพัฒนาและติดต้ังระบบงาน 
MUERP-HR : มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงเป็นระบบที่มหาวิทยาลัยดําเนินการพัฒนาเพ่ือนํามาใช้งาน
ทดแทนระบบปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการในการพัฒนาระบบงาน 
MUERP-HR โดยใช้เทคนิคผังรากไม้หรือผังต้นไม้ (Tree Diagram) แสดงรายละเอียดของกิจกรรมหรือ
งานท่ีได้ดําเนินการในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย แล้วนํามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบต่อไป  

 
1.4 ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์ 

1) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

3) เพ่ือใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษากลไกในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ตามโครงการพัฒนาและติดต้ังระบบงาน MUERP – HR 
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บทที่ 2 
ความหมายและแนวคิดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล  

 
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยมหิดล มีความหมาย

และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

2.1. ความเป็นมาและความหมายของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 
สุภาพร  พิศาลบุตร  และนารีรัตน์  หวังสุนทราพร (2544) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Information System, HRIS) มีความสําคัญต่อการบริหารองค์กรต้ังแต่ทศวรรษ
ท่ี 1970 เม่ือองค์กรส่วนมากพบว่าองค์กรจะอยู่รอดไม่ได้ถ้าไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการรวบรวม เก็บรักษา ดูแลค้นหา และบริการข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีองค์กรต้องการใช้   

ความหมายของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคล มีคําจํากัดความได้กว้างขวาง
แตกต่างกันในแต่ละองค์กร สําหรับองค์กรส่วนใหญ่ใช้สารสนเทศในการสรรหาบุคลากรและบันทึก
ประวัติการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร ปัจจุบันมีความต้องการใช้สารสนเทศในการจ่ายเงินเดือน
บุคลากร  การจ่ายบําเหน็จบํานาญ  และทุกกระบวนการด้านบริหารทรัพยากรบุคลท่ีเกี่ยวข้องกับ
บุคลากร อาทิ การพัฒนาและฝึกอบรม ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ การโยกย้าย และการวางแผน
กําลังคน  เป็นต้น ซ่ึงสามารถดําเนินการได้ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้
ระบบสารสนเทศมีความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถนําข้อมูลไปใช้งานด้านต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2.2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 

สําเริง ย่ิงสุขถาวร (2553) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลว่า ประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ดังน้ี 

2.2.1. ระบบงานวางแผนกําลังคน (Man Power Planning) แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหว
ของอัตรากําลัง อัตราการเข้า – ออกของบุคลากร 

2.2.2. ระบบงานทะเบียนประวัติ (Central Database) ช่วยในการเก็บข้อมูลด้านประวัติ
ส่วนตัวของบุคลากร ประวัติการทํางาน ฯลฯ ซ่ึงระบบอื่นๆ สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
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2.2.3. ระบบการตรวจสอบเวลา (Time Attendance) ระบบจะดึงเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา 
มาเปรียบเทียบกับตารางเวลาทํางานปกติของพนักงาน แล้วรายงานความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นออกมา 
เช่น การขาดงาน การมาสาย การลา หรือการทํางานล่วงเวลา เป็นต้น 

2.2.4. ระบบงานด้านการคํานวณเงินเดือน (Payroll) ช่วยในการบริหารเงินเดือน ค่าตอบแทน 
และภาษี โดยท่ีระบบจะทําการคํานวณอัตโนมัติ 

2.2.5. ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Evaluation) ช่วยในการกําหนด
มาตรฐานในการประเมินผล ช่วยในการบันทึก คํานวณผลลัพธ์ และสรุปการประเมินผลของบุคลากร 
เพ่ือนําไปพิจารณาประกอบการข้ึนเงินเดือนและการเลื่อนตําแหน่ง 

2.2.6. ระบบงานพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร (Training and Development) เป็นระบบท่ี 
ช่วยในการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

2.2.7. ระบบงานสวัสดิการต่างๆ (Welfare) ช่วยในการเก็บบันทึกและบริหารข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินกู้ การเบิกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

2.2.8. ระบบการสรรหาบุคลากร (Recruitment) เป็นระบบที่บันทึกข้อมูลการสมัครงาน 
สามารถสร้างแบบฟอร์มการทดสอบ แบบฟอร์มสําหรับการสัมภาษณ์งานได้ และเม่ือบุคลากรผ่านการ
คัดเลือกแล้ว ก็สามารถโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบงานทะเบียนประวัติและระบบงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้
โดยอัตโนมัติ 

 
2.3. ความหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

เน่ืองจากองค์กรแต่ละแห่งมีลักษณะและสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกันไป รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว องค์กรบางแห่งอาจต้องมีการพัฒนาหรือสร้างระบบสารสนเทศ
ใหม่ขึ้นมา ขณะที่องค์กรบางแห่งอาจต้องปรับปรุงระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยหรือสนองกับ
สภาพขององค์กรท่ีเปลี่ยนไป  

การพัฒนาระบบสารสนเทศหมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกระทําขึ้น เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศขึ้น
ในองค์กร ท้ังนี้ไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบใหม่หรือปรับปรุงระบบเดิม ล้วนแต่เป็นการพัฒนาระบบ
สนเทศท้ังสิ้น 

 
2.4. ความจําเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ไม่ว่าจะเป็นองค์กรประเภทใด มีภารกิจเช่นใด ระบบสารสนเทศล้วนแต่ได้รับการพัฒนาขึ้น 
เพ่ือประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในการจัดการและการให้บริการด้านต่าง ๆ โดยมีความจําเป็นสําคัญ
มาจาก 
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2.4.1. การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ทําให้อุปกรณ์ต่าง ๆ และโปรแกรมที่ใช้ไม่ทันสมัย รวมไปถึงการที่ระบบสารสนเทศจํานวนมาก
ให้บริการทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง 
ดังน้ัน จึงอาจจําเป็นต้องปรับปรุงระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4.2. ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับงานท่ีมีอยู่ได้ เช่น ระบบสารสนเทศ
ขององค์กรท่ีรองรับการทํางานแบบแยกฝ่าย หรือระบบสารสนเทศเฉพาะฝ่ายแต่ต่อมาเม่ือมีการ
พัฒนาสายงานและระบบการทํางาน ทําให้จําเป็นต้องปรับเปลี่ยนระบบงานเป็นการทํางานแบบข้าม
สายงาน โดยประสานการทํางานระหว่างฝ่ายต่างๆ ในองค์กรเดียวกัน เพ่ือให้สามารถทํางานเช่ือมโยง
กันได้ จึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบสารสนเทศใหม่ขึ้น 

2.4.3. การลดค่าใช้จ่าย จากเดิมท่ีมีการทํางานโดยไม่ได้ใช้งานระบบ เช่น การจัดการเอกสาร
ติดต่อในสํานักงาน อาทิ เอกสารเวียนแจ้ง เอกสารดําเนินการต่างๆ จากเดิมการบันทึกรับ การ
นําเสนอและการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ อยู่ในรูปกระดาษ ต้องมีการจัดเก็บหลักฐานการรับส่ง การเรียง
เอกสารเข้าแฟ้ม การค้นหาเอกสาร ทําให้สิ้นเปลืองแรงงานและมีค่าใช้จ่ายสูงมาก นอกจากนั้นอาจ
ส่งผลให้การดําเนินงานล่าช้าและเกิดข้อผิดพลาดได้มากท้ังในการจัดเก็บและการเรียง จึงมีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ หรือที่เรียกเป็นการเฉพาะว่า ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยนําคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีมาใช้ทดแทนการทํางานในขั้นตอนต่าง ๆ 

2.4.4. สภาพการแข่งขันด้านธุรกิจและบริการ โดยเฉพาะในภาคเอกชน มีการแข่งขันเพ่ือ
ปรับปรุงธุรกิจและบริการแก่ผู้รับบริการ ซ่ึงเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการหรือลูกค้า เช่น 
ธุรกิจ ธนาคารที่มีการจัดบริการอย่างกว้างขวาง ทําให้ลูกค้าสามารถฝากและถอนเงินด้วยตนเอง หรือ
การให้บริการจํานวนมากแก่ลูกค้าทางอินเทอร์เน็ต ทําให้ธุรกิจธนาคารต้องพัฒนาระบบสารสนเทศ 
เพ่ือแข่งขันกับคู่แข่ง เป็นต้น 

2.4.5. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 ทํา
ให้อาจต้องปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศให้เป็นไปตามกฎระเบียบใหม่ นอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับ
กฎระเบียบภายในขององค์กร เช่น การปรับปรุงกฎระเบียบขององค์กร การเปล่ียนแปลงวิธีปฏิบัติใหม่ 
ซ่ึงส่งผลต่อระบบสารสนเทศท่ีใช้อยู่ 

2.4.6. การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรหรือหน่วยงาน องค์กรจํานวนไม่น้อยถือว่าการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัยมาใช้แสดงถึงความทันสมัยและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เช่น ธุรกิจ
ธนาคารต่างมีการเปิดให้บริการท่ีเรียกว่า บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต (Internet banking) อย่าง
กว้างขวาง และถือเป็นภาพลักษณ์ของธนาคารในฐานะผู้นําด้านเทคโนโลยี 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นระบบใหม่หรือการปรับปรุงระบบล้วนเป็นประโยชน์ใน
การแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นสารสนเทศจากภายในและภายนอก ซ่ึงส่งผล
มาถึงการจัดการและการให้บริการขององค์กร 

 
2.5. แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กร 

การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ จําเป็นต้อง
เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง ซ่ึงเป็นผู้กําหนดและวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ไปจนถึงบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรจึงมีได้หลายแนวทาง หากพิจารณาในแง่ของการ
บริหารท่ีครอบคลุมระดับกลยุทธ์ไปจนถึงระดับปฏิบัติการแล้ว แนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศใน
องค์กรมี 3 วิธี คือ แนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top-down approach) แนวทางการ
พัฒนาจากระดับล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) และแนวทางการพัฒนาแบบประสมประสาน 

2.5.1. แนวทางการพัฒนาจากระดับบนลงล่าง เป็นการพัฒนาโดยพิจารณาจากระดับกลยุทธ์
เป็นตัวต้ัง ดังนั้นระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาจึงมุ่งตอบสนองการจัดการระดับกลยุทธ์หรือผู้บริหาร
ระดับสูงเป็นหลัก การพัฒนาระบบสารสนเทศเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงก่อน เม่ือดําเนินการเรียบร้อย
แล้ว จึงพัฒนาระบบในส่วนอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป การพัฒนาระบบสารสนเทศจากระดับบนลงล่างส่วน
ใหญ่เป็นระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหารระดับสูง เช่น ระบบสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง เป็นต้น 

2.5.2. แนวทางการพัฒนาจากระดับล่างขึ้นบน เป็นการพัฒนาโดยพิจารณาจากระดับล่างหรือ
ระบบสารสนเทศท่ีมีอยู่ในองค์กร และหาวิธีปรับปรุงหรือขยายงานของระบบสารสนเทศน้ัน ให้สนอง
ความต้องการใหม่ท่ีเกิดขึ้น เช่น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรแห่งหน่ึงปรับระบบรายงานเพ่ิมเติม เพราะ
รายงานจากระบบสารสนเทศเดิมไม่เพียงพอจึงพัฒนาระบบรายงานเพ่ิมเติม ท้ังนี้การพัฒนา
สารสนเทศในลักษณะน้ีจึงมิได้เป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานรายงานทั้งหมด แต่เป็นการปรับ
เพ่ิมและขยายการทํางานของระบบสารสนเทศเพื่อให้การทํางานมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

2.5.3. แนวทางการพัฒนาแบบประสมประสาน เป็นการประสมประสานระหว่างแนวทางการ
พัฒนาจากระดับบนลงล่างและจากระดับล่างขึ้นบน เพราะในสภาพความเป็นจริงแล้ว การพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้วยวิธีจากระดับบนลงล่างมีข้อดี เน่ืองจากได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
ซ่ึงริเริ่มและผลักดันการพัฒนาระบบสารสนเทศ แต่เป็นไปได้ยาก เพราะองค์กรส่วนใหญ่ต่างใช้ระบบ
สารสนเทศอยู่ จึงแทบเป็นไปไม่ได้ท่ีจะพัฒนาระบบใหม่ โดยไม่พิจารณาระบบสารสนเทศที่มีอยู่เลย 
ขณะท่ีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีจากระดับล่างขึ้นบนอาจเน้นการปรับและขยายระบบ
สารสนเทศท่ีมีอยู่มากจนเกินไป ระบบที่ปรับปรงุอาจไม่สอดคล้องกับความต้องการใหม่ ดังน้ัน การ
พัฒนาระบบสารสนเทศด้วยวิธีประสมประสานจึงเป็นเสมือน “การพบกันครึ่งทาง” เพราะหากการ
พัฒนาระบบสารสนเทศได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง และพิจารณาระบบสารสนเทศที่มีอยู่
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พร้อมกับความต้องการที่เปลี่ยนไป ย่อมเป็นการเริ่มต้นการพัฒนาระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับ
สภาพความเป็นจริง และมีโอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จอย่างย่ิง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีโครงสร้างองค์กรมารองรับไม่ว่าจะ
เป็นแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ โดยนิยมทําในรูปของคณะหรือทีมงานสําหรับระบบขนาด
ใหญ่ท่ีมีความซับซ้อน นอกจากน้ัน หากพิจารณาในแง่ของการบริหารท่ีครอบคลุมระดับกลยุทธ์ไป
จนถึงระดับปฏิบัติการ การพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์กรจึงมีได้หลายแนวทางทั้งจากระดับบนลง
ล่าง จากระดับล่างขึ้นบน และแบบประสมประสาน 

 
2.6. วงจรในพัฒนาระบบสารสนเทศ 

ในระยะแรก การพัฒนาระบบสารสนเทศมิได้มีขั้นตอนหรือแนวทางที่ชัดเจน เพราะระบบ
สารสนเทศในขณะน้ัน มุ่งพัฒนาให้นักคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ใช้งาน 
ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และมิได้เป็นผู้ใช้ระบบโดยตรง ต่อมาจึงได้มีการ
พัฒนากรอบแนวคิดสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึน ซ่ึงเรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบ 
สารสนเทศหรือ เอสดีแอลซี (System Development Life Cycle -- SDLC) เนื่องจากเป็นวิธีการ
พัฒนาอย่างเป็นระบบวิธีแรกจึงนิยมเรียกว่า “วิธีพัฒนาระบบสารสนเทศแบบดั้งเดิม” (Traditional 
approach) ด้วย 

ในปัจจุบัน คําว่า “วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศ” สะท้อนแนวคิดท่ีสัมพันธ์กันแต่แตกต่างกัน 2 
แนวคิด แนวคิดแรกวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกรอบแนวคิดท่ัวไปเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องในโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศได้มีกรอบแนวคิด
เดียวกัน สําหรับแนวคิดท่ีสองน้ันวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นการแสดงขั้นตอนในการออกแบบ
และสร้างระบบสารสนเทศซ่ึงขั้นตอนเหล่านี้มีโครงสร้างและรายละเอียดท่ีแน่นอนและเป็นแบบแผน 
วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศเป็นกรอบแนวคิดสําคัญท่ีครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ โดยระบุขั้นตอนสําคัญ กรอบเวลา งานที่ต้องดําเนินการในแต่ละขั้นตอน และผลท่ี
จะได้รับในแต่ละขั้นตอน มีการแบ่งขั้นตอนในวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศแตกต่างกันไป แต่โดย
วิธีการและรายละเอียดนั้น มีลักษณะใกล้เคียงกนั ซ่ึงสามารถแบ่งเป็นขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

1) การวางแผน (Planning) 
2) การวิเคราะห์ระบบ (Analysis) 
3) การออกแบบระบบ (Design) 
4) การปรับใช้ระบบ (Implementation) 
5) การใช้หรือดําเนินการระบบ (Production) 
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2.7. ความเป็นมาและความหมายของ ERP 
แนวคิด ERP เริ่มในยุคปี ค.ศ. 1990 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา จุดกําเนิดเริ่มแรกของ ERP มา

จากแนวคิดของการพัฒนาระบบการบริหารการผลิตรวม (Material Requirement Resource 
Planning / Manufacturing Resource Planning, MRP System) ของอุตสาหกรรมการผลิตใน
สหรัฐอเมริกา โดยคําว่า ERP น้ันก็พัฒนามาจาก MRP น่ันเอง ท้ังนี้ ERP เกิดขึ้นจากความต้องการท่ี
จะสามารถตัดสินใจในด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และแบบ Real time โดยอาศัยข้อมูลทุกชนิด
จากทุกระบบงานในองค์กรท่ีระบบนํามาบันทึกเก็บไว้ในฐานข้อมูลรวมเดียวกัน 

 ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ
ขององค์กรโดยรวม เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร 

ERP จึงเป็นเคร่ืองมือที่นํามาใช้ในการบริหารธุรกิจเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร อีกทั้ง
ยังช่วยให้สามารถวางแผนการลงทุนและบริหารทรัพยากรขององค์กรโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ERP จะช่วยทําให้การเช่ือมโยงทางแนวนอนระหว่างการจัดซ้ือจัดจ้าง การผลิต และการขายทําได้
อย่างราบร่ืน ผ่านข้ามกําแพงระหว่างแผนก และทําให้สามารถบริหารองค์รวมเพ่ือให้เกิดผลประโยชน์
สูงสุด 

ระบบงาน ERP เป็นระบบสารสนเทศขององค์กรท่ีนําแนวคิดและวิธีการบริหารของ ERP มาทํา
ให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กร ระบบ ERP สามารถบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลัก (Core 
business process) ต่างๆ ในองค์กรทั้งหมด ได้แก่ การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการ
บริหารบุคคล เข้าด้วยกันเป็นระบบที่สัมพันธ์กันและสามารถเช่ือมโยงกันอย่าง Real time 
 
2.8. โครงสร้างของระบบงาน ERP 

ระบบงาน ERP ประกอบด้วยโครงสร้างสําคัญ ดังน้ี 
2.8.1. Business Application Software Module 
ประกอบด้วย Module ท่ีทําหน้าที่ในงานหลักขององค์กร คือ การบริหารการขาย การบริหาร

การผลิต การบริหารการจัดซ้ือ บัญชี การเงิน บัญชีบริหาร ฯลฯ แต่ละ Module สามารถทํางานอย่าง
อิสระได้ แต่มีการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง Module และเม่ือกําหนด parameter ให้กับ module จะ
สามารถทําการเลือกรูปแบบ business process หรือ business rule ให้ตอบสนองเป้าหมายของ
องค์กรตาม business scenario โดยมี business process ท่ีปรับให้เข้ากับแต่ละองค์กรได้ 

ERP package ท่ีต่างกันจะมีเน้ือหา และนํ้าหนักการเน้นความสามารถของแต่ละ Module ไม่
เหมือนกัน และเหมาะกับการนําไปใช้งานในธุรกิจที่ต่างกัน ในการเลือกใช้งานจึงต้องพิจารณาจุดนี้ด้วย 
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2.8.2. ฐานข้อมูลรวม  (Integrated database) 
Business application module จะ share ฐานข้อมูลชนิด Relational database (RDBMS) 

หรืออาจจะเป็น database เฉพาะของแต่ละ ERP package ก็ได้ Software Module จะประมวลผล
ทุก transaction แบบเวลาจริง และบันทึกผลลงในฐานข้อมูลรวม โดยฐานข้อมูลรวมนี้สามารถถูก
access จากทุก Software Module ได้โดยตรงโดยไม่จําเป็นต้องทํา batch processing หรือ File 
transfer ระหว่าง Software Module เหมือนในอดีต และทําให้ข้อมูลนั้นมีอยู่ “ท่ีเดียว” ได้ 

2.8.3. System  Administration Utility 
Utility กําหนดการใช้งานต่าง ๆ ได้แก่ การลงทะเบียนผู้ใช้งาน การกําหนดสิทธิการใช้ การ

รักษาความปลอดภัยข้อมูล การบริหารระบบ LAN และ network ของ terminal การบริหารจัดการ
database เป็นต้น 

2.8.4. Development and Customize Utility 
ERP สามารถออกแบบระบบการทํางานใน business process ขององค์กรได้อย่างหลากหลาย

ตาม business scenario แต่บางครั้งอาจจะไม่สามารถสร้างรูปแบบอย่างท่ีต้องการได้ หรือมีความ
ต้องการท่ีจะ Customize บางงานให้เข้ากับการทํางานของบริษัท ERP package จึงได้เตรียม Utility 
ท่ีจะสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมส่วนนี้ไว้ด้วย 

 
2.9. แนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบงาน ERP 

แนวคิดการออกแบบและพัฒนาระบบงาน ERP กําหนดไว้ 5 ระยะ ดังนี้ 
2.9.1. ระยะที่ 1 การเตรียมโครงการ (Project Preparation)  
เป็นช่วงของการเตรียมความพร้อมทรัพยากรเพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการทั้งด้าน สถานท่ี

ทํางาน บุคลากร ตลอดจนจัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ แนวทางการบริหารโครงการ อย่าง
ละเอียด บทบาทหน้าท่ีในส่วนของบริษัทที่ปรึกษาที่สําคัญของระยะนี้คือ การสนับสนุนให้ Key User 
หรือ Process Owner เข้ารับการฝึกอบรม Standard Training เพ่ือทําความเข้าใจถึงความสามารถ
มาตรฐานของระบบงานซ่ึงจะเป็นพ้ืนฐานความรู้ท่ีสําคัญในการออกแบบระบบงาน  

2.9.2. ระยะที่ 2 การออกแบบกระบวนการทางธุรกิจและระบบงาน (Business Blueprint)  
เป็นช่วงระยะเวลาท่ีสําคัญของโครงการในการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจให้เหมาะสมกับ

ความต้องการและรองรับการขยายตัวในระดับหน่ึงขององค์กร โดยรวบรวมไว้เรียกว่า “Business 
Blue Print” ซ่ึง Process Owner จะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจในการออกแบบ ท้ังนี้ควร
จะสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่าง Process Owner ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
การออกแบบระบบงานใหม่ในทิศทางเดียวกันและสามารถใช้ระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ในกรณีท่ีต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานในบางส่วนซ่ึงส่งผลกระทบหลายหน่วยงาน 
(Procedure Change) อาจจะต้องนําเสนอการปรับเปลี่ยนน้ีเข้าสู่ Steering Committee เพ่ือรับรอง
และจัดทําเป็นนโยบาย หรือ ระเบียบประกอบการใช้ระบบงานต่อไป  

2.9.3. ระยะที่ 3 การจัดทําระบบ (Realization)  
เป็นการสร้างระบบตามความต้องการทางธุรกิจท่ีกําหนดไว้ในแบบกระบวนงานทางธุรกิจท่ีได้

ออกแบบไว้ เป็นการแปลงความต้องการด้านธุรกิจให้เป็นระบบงานที่ได้รับการยอมรับ ใช้งานได้ และ
พร้อมสําหรับการใช้งานจริง ในระยะนี้ Process Owner มีบทบาทสําคัญในการทดสอบระบบงานเพ่ือ
ยืนยันการรองรับกระบวนการทางธุรกิจที่ได้ออกแบบไว้ใน Business Blue Print  

2.9.4. การเตรียมความพร้อมก่อนใช้ระบบ (Final Preparation)  
ระยะนี้เป็นช่วงเวลาสําหรับเตรียมการใช้งานจริงด้วยระบบให้เรียบร้อย ในระยะน้ีสิ่งสําคัญที่ 

บริษัทต้องให้ความสําคัญคือ การสนับสนุนการฝึกอบรมผู้ใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้ระบบมีความเข้าใจ และ
สร้างความคุ้นเคยในการใช้ระบบงานประกอบการทํางานประจําวัน และเพ่ือทดสอบการใช้งานของ
ระบบในภาพรวม  

อีกกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญคือ การแปลงข้อมูล (Data Conversion) จากระบบเดิม มาไว้บน
ระบบงาน ซ่ึงทีมงาน ABAP/Basis จะให้การสนับสนุนในส่วนของเทคนิค และผู้ท่ีเป็น Process 
Owner จะมีส่วนสําคัญในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลซ่ึงถือเป็นหัวใจสําคัญของการเริ่มต้น
ใช้ระบบ  

2.9.5. ระยะที่ 5 การใช้ระบบจริงและการสนับสนุน (Go live and Support)  
เป็นจุดสําคัญคือ การเริ่มต้นใช้ระบบงานใหม่ ท้ังน้ีต้องมีการกําหนดกลยุทธ์ในการเร่ิมต้นใช้

ระบบงานที่ชัดเจนว่าจะจัดทําแบบใด ท้ังน้ีการกําหนดกลยุทธ์นี้ต้องหารือกันระหว่างองค์กรและบริษัท
ท่ีปรึกษาให้ได้ข้อสรุปต้ังแต่ในระยะที่ 2 เพ่ือให้สามารถผ่านจากระบบทดสอบไปยังระบบปฏิบัติงาน
จริงได้อย่างม่ันคง 
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการวิเคราะห ์

  
วิธีดําเนินการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดําเนินการโดยนําข้อมูลที่ปฏิบัติหรือเคยปฏิบัติจริง และสภาพปัญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดมา
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือไปสู่แนวทางในการดําเนินการจัดการระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยต่อไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์ระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลและข้อมูลบุคลากรท่ีสําคัญเพ่ือใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 
ดังน้ี 

 
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร (PIS : Personnel Information System) 

ศึกษา วิ เคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร (PIS : Personnel 
Information System) เฉพาะโปรแกรมทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงิน
งบประมาณ และลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ โดยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประวัติบุคลากรที่จัดเก็บใน
โปรแกรมดังกล่าว การจัดทํารายงานสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลจากระบบ รวมถึงการวิเคราะห์
กระบวนการปฏิบัติงานในระบบงานดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบกับระบบงาน MUERP – HR  

 
2. ระบบ MU-ERP : Mahidol University Enterprise Resource Planning 

ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาระบบตามขั้นตอนการดําเนินการ
ของโครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและติดต้ังระบบงาน ERP เฉพาะในส่วนของระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (MUERP-HR) โดยใช้เทคนิคผังรากไม้หรือผังต้นไม้ (Tree Diagram) วิเคราะห์
รายละเอียดของกิจกรรมหรืองานท่ีได้ดําเนินการในแต่ละขั้นตอนเพ่ือให้โครงการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการดําเนินการ และปัจจัยสําคัญในการดําเนินการให้สําเร็จตามขั้นตอนดังกล่าว 
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3. ข้อมูลบุคลากรท่ีสําคัญเพ่ือใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจของมหาวิทยาลัย 
 วิเคราะห์ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากรบุคคลในระบบ MUERP-HR ท่ีใช้ในการวางแผนต้ัง

งบประมาณด้านบุคลากร การจัดลําดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) และการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านอ่ืน ๆ รวมท้ังข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ซ่ึงเป็นส่วนงานที่ดําเนินการพัฒนาและติดต้ังระบบงาน ERP แล้ว และศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิเษก ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เพ่ือการรวบรวม
ข้อมูล (Consolidate) ในระดับมหาวิทยาลัย 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรพัยากรบุคคล : มหาวทิยาลัยมหิดล 
 

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร (PIS : Personnel Information System) 
มหาวิทยาลัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคลากร (PIS) โดย

ความร่วมมือระหว่างสํานักคอมพิวเตอร์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกองเทคโนโลยีสารสนเทศ) และกองการ
เจ้าหน้าท่ี สํานักงานอธิการบดี (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นกองทรัพยากรบุคคล) ท่ีครอบคลุมเฉพาะบุคลากร
เงินงบประมาณ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และลูกจ้างประจําเงิน
งบประมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพ้ืนฐานในการดําเนินงานของกอง
การเจ้าหน้าท่ี ระบบสารสนเทศดังกล่าวประกอบด้วยระบบงานต่าง ๆ ที่รองรับการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใน 2 ส่วน ได้แก่  

1) ระบบงานสําหรับกองการเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยสําหรับการบันทึกข้อมูล
ประวัติและการเปลี่ยนแปลงประวัติของบุคลากร ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงประวัติของบุคลากรจะ
ประมวลผลผ่านโปรแกรมที่ใช้ในการเตรียม ตรวจสอบ ติดตาม จัดทําคําสั่งต่าง ๆ ของกองการ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย อาทิ การเลื่อนระดับ ปรับวุฒิ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ การ
ลาออกจากราชการ เป็นต้น โดยบุคลากรของกองการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการออก
คําสั่งในแต่ละเรื่องจะเตรียมข้อมูล ตรวจสอบ ติดตามและทําคําสั่งของบุคลากรทุกส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยผ่านโปรแกรมย่อย และแต่ละโปรแกรมย่อยจะเช่ือมโยงข้อมูลเข้าโปรแกรมทะเบียน
ประวัติข้าราชการ โปรแกรมทะเบียนประวัติพนักงานเงินงบประมาณ และโปรแกรมทะเบียนประวัติ
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ 

2) ระบบงานสําหรับส่วนงาน ประกอบด้วยโปรแกรมย่อยสําหรับการเลื่อนเงินเดือน
ประจําปี (MU Promoting System) โดยผู้รับผิดชอบด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน
สามารถบันทึกข้อมูลการเลื่อนเงินเดือนประจําปี และบันทึกข้อมูลผลการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
ประจําปี ผ่านระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัย เพ่ือส่งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบและ
พิจารณาโควตาในภาพรวมของมหาวิทยาลัย พร้อมท้ังทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือนประจําปี และโปรแกรม
สําหรับแสดงข้อมูลประวัติบุคลากรของส่วนงาน (E-profile : Electronic Personnel Profile) ซ่ึง
เช่ือมโยงข้อมูลมาจากโปรแกรมทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และ
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ โดยผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลของ  ส่วนงานสามารถเรียกดู
ประวัติของบุคลากรในสังกัดต้ังแต่แรกบรรจุ จนกระทั่งพ้นจากงาน เพ่ือให้การเจ้าหน้าท่ีหรืองาน
ทรัพยากรบุคคลของแต่ละส่วนงาน สามารถเรียกดูข้อมูลดังกล่าวในการดําเนินงานด้านบุคลากรได้ 
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ภาพรวมของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร (PIS : Personnel Information 
System) สรุปได้ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 : ภาพรวมของระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคลากร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ะบบงานสําหรับผู้ปฏิบัตงิานกองทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าที)่ 

 

 

 

 

 

 

 
ระบบงานสําหรับผูป้ฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน 

E-profile 

ส่วนงาน  A ส่วนงาน  B ส่วนงาน  C 

 

โปรแกรมเตรียม ตรวจสอบ 

ติดตามและจัดทําคําส่ัง ฯ 

โปรแกรมทะเบียนประวัติ 

 

 

 

 

ข้าราชการ 

ลูกจ้างประจําเงิน

งบประมาณ 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

โปรแกรมเลื่อนเงินเดือนประจําปี 
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จากภาพที่ 1 สามารถอธิบายได้ว่ากองทรัพยากรบุคคล (กองการเจ้าหน้าท่ีเดิม) ดําเนินการ
บันทึกข้อมูลในโปรแกรมที่ใช้ในการเตรียม ตรวจสอบ ติดตาม จัดทําคําสั่งต่าง ๆ ท่ีพัฒนาขึ้นสําหรับใช้
งานเฉพาะกองการเจ้าหน้าที่ เช่น การเลื่อนระดับ ปรับวุฒิ การแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
เป็นต้น เม่ือผู้ใช้งานบันทึกและประมวลผลข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าวแล้ว โปรแกรมจะผ่านรายการ
และส่งข้อมูลไปปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมทะเบียนประวัติบุคลากรตามประเภทบุคลากร และ
ระบบงาน    E-Profile จะนําข้อมูลบุคลากรจากโปรแกรมทะเบียนประว้ติมาแสดงผลในรูปแบบของ 
Web-base ผ่านระบบ Intranet ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนงานเรียกดูข้อมูล 

 สําหรับโปรแกรมสําหรับการเลื่อนเดือนประจําปี ซ่ึงเป็นโปรแกรมที่เตรียมข้อมูลต้ังแต่
ระดับส่วนงาน โปรแกรมดังกล่าวจะนําข้อมูลพ้ืนฐาน อาทิ ช่ือ – สกุล ตําแหน่ง ระดับ อัตราเงินเดือน 
เป็นต้น จากระบบทะเบียนประวัติบุคลากรมาแสดงเพ่ือให้ส่วนงานบันทึกผลการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนประจําปีปีละ 2 ครั้งสําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ และปีละ 1 ครั้ง
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ หลังจากผู้รับผิดชอบของแต่ละส่วนงานบันทึกข้อมูลส่ง
มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําคําสั่งแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังโปรแกรมเตรียม ตรวจสอบติดตาม จัดทํา
คําสั่งต่าง ๆ เพ่ือประมวลผลและปรับปรุงข้อมูลในระบบงานทะเบียนประวัติ และนําข้อมูลมาแสดงใน
ระบบงาน E-Profile ต่อไป 

ดังน้ันจะเห็นได้ว่าโปรแกรมทะเบียนประวัติบุคลากรเป็นโปรแกรมที่เก็บข้อมูลของบุคลากร
ท้ังหมด ต้ังแต่เริ่มบรรจุ การเปลี่ยนแปลงประวัติ จนกระทั่งพ้นจากงาน ซ่ึงโปรแกรมทะเบียนประวัติ
บุคลากรในระบบงาน PIS แบ่งเป็น 3 โปรแกรมย่อยตามประเภทบุคลากรได้แก่ 

1) โปรแกรมทะเบียนประวัติข้าราชการ 
2) โปรแกรมทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
3) โปรแกรมทะเบียนประวัติลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ 
ท้ังน้ีโปรแกรมทะเบียนประวัติบุคลากรท้ัง 3  โปรแกรม ประกอบด้วยข้อมูลประวัติ และ

ประวัติการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรทั้ง 3 ประเภทในด้านต่าง ๆ โดยเช่ือมโยงข้อมูลไปยังโปรแกรม
สําหรับแสดงข้อมูลประวัติบุคลากรของส่วนงาน (E-profile: Electronic Personnel Profile) ซ่ึงมี
รายละเอียดของข้อมูลบุคลากรเช่นเดียวกับโปรแกรมประวัติบุคลากร 
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1.1 ข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมทะเบียนประวัติบุคลากร 
โปรแกรมทะเบียนประวัติบุคลากรมีข้อมูลสําคัญในระบบ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์โดยจําแนก

ประเภทของข้อมูลและประเภทบุคลากรได้ ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในโปรแกรมทะเบียนประวัติบุคลากร 

ประเภทข้อมูล ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
เงินงบประมาณ 

ลูกจ้างประจําเงิน
งบประมาณ 

1. ประวัติส่วนตัว    
1.1 ข้อมูลส่วนตัว    
1.2 ท่ีอยู่อาศัย    
1.3 ข้อมูลครอบครัว    
1.4 ข้อมูลการเปลี่ยนช่ือ – สกุล    
1.5 ข้อมูลสัญญาการชดใช้ทุน    

2. ประวัติการศึกษา    
2.1 วุฒิการศึกษา    
2.2 ประกาศนยีบัตร/วุฒิบัตร/ใบรับรอง    

3. ประวัติการทํางาน    
3.1 ข้อมูลก่อนเป็นพนักงาน    
3.2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลง    
3.3 ข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์    
3.4 ข้อมูลผลงานดีเด่น    
3.5 ข้อมูลวันท่ีไม่ได้รับ/ได้รับเงินเดือน
ไม่เต็ม 

   

3.6 ข้อมูลการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติงาน 

   

3.5 ข้อมูลโทษทางวินัย    
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ตารางที่ 1 (ต่อ) การวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรในโปแกรมทะเบียนประวัติบุคลากร 
ประเภทข้อมูล ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย

เงินงบประมาณ 
ลูกจ้างประจํา
เงินงบประมาณ 

4. การถือครองตําแหน่ง    
4.1 ตําแหน่งปัจจุบัน    
4.2 ผู้บริหารทีมี่วาระ    
4.3 ตําแหน่งวิชาการ    
4.4 ตําแหน่งชํานาญการ    
4.5 ผู้บริหารทีไ่ม่มีวาระ    

5. ประวัติสรุปการลา    
6. สวัสดิการและสิทธิประโยชน ์    
7. การเลื่อนขั้นประจําปี    
8. ประวัติการเป็นข้าราชการ    

8.1 ประวัติการเลื่อนขั้น    
8.2 ประวัติการรับราชการ    
8.3 ประวัติการลา    

9. สรุปการเปลี่ยนแปลงประวัติท้ังหมด    
หมายเหตุ  เครื่องหมาย “”  หมายถึง โปรแกรมรองรับการบันทึกข้อมูล 
 เครื่องหมาย “”  หมายถึง โปรแกรมไม่รองรับการบันทึกข้อมูล 
   

จากการวิเคราะห์ข้อมูลในโปรแกรมทะเบียนประวัติบุคลากรในตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่า
โปรแกรมทะเบียนประวัติข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และลูกจ้างประจําเงิน
งบประมาณ มีการเก็บข้อมูลครบถ้วน และสอดคล้องกับระเบียบ และหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรแต่ละประเภท สําหรับประเภทข้อมูลบางรายการที่
โปรแกรมไม่ได้รองรับการบันทึกข้อมูล อาทิ ข้อมูลประวัติการเป็นข้าราชการ ท่ีรองรับการบันทึกข้อมูล
เฉพาะโปรแกรมทะเบียนประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณเท่าน้ัน ส่วนข้าราชการ และ
ลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ โปรแกรมไม่ได้รองรับการบันทึกข้อมูล เน่ืองจากการบริหารทรัพยากร
บุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณมีบุคลากรบางส่วนที่เปลี่ยนสถานภาพมาจาก
ข้าราชการ จึงจําเป็นต้องบันทึกข้อมูลประวัติการเป็นข้าราชการ สําหรับข้าราชการและลูกจ้างประจํา
เงินงบประมาณ โปรแกรมกําหนดให้บันทึกข้อมูลประวัติของบุคลากรแต่ละประเภทในข้อมูลประวัติ
การเปลี่ยนแปลงแล้วจึงไม่จําเป็นต้องกําหนดให้โปรแกรมรองรับการบันทึกข้อมูลดังกล่าวอีก ดังน้ันจึง
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สรุปได้ว่า โปรแกรมทะเบียนประวัติบุคลากรในระบบ PIS สามารถออกแบบ หรือพัฒนาระบบเพ่ิมเติม
ให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานได้ตามระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ด้าน
บริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรแต่ละประเภท เนื่องจากระบบงานดังกล่าวแยกเป็นโปรแกรมย่อย 
3 โปรแกรมตามประเภทบุคลากร ได้แก่ โปรแกรมทะเบียนประวัติข้าราชการ โปรแกรมทะเบียน
ประวัติพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ โปรแกรมทะเบียนประวัติลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ 
ซ่ึงแยกการบันทึกข้อมูลในแต่ละโปรแกรมและเป็นโปรแกรมที่ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
มหาวิทยาลัยเอง 
 
1.2 การจัดทํารายงานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลจากระบบงาน PIS 

การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคลากร (PIS : Personnel 
Information System) เริ่มดําเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ.2545 โดยพัฒนาและปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมมา
อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของผู้ใช้งาน ประกอบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
มีการปรับปรุง และเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ส่งผลให้มีความต้องการในการพัฒนาระบบ
เพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานอยู่เป็นระยะ ๆ ระบบงาน PIS จึงครอบคลุมการบันทึก
ข้อมูลประวัติ และรายงานท่ีแสดงการปรับปรุงข้อมูลในโปรแกรมเตรียม ตรวจสอบ ติดตามและจัดทํา
คําสั่งเท่าน้ัน สําหรับรายงานที่เป็นข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการรายงานข้อมูล
ต่อผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกยังมิได้ดําเนินการพัฒนาระบบใน
รูปแบบโปรแกรมรายงานข้อมูล ดังน้ัน การประมวลผลข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึง
ดําเนินการโดยวิธีการเขียนคําสั่งเพ่ือคัดกรองข้อมูล (Query) จากฐานข้อมูล (Database) เฉพาะข้อมูล
ท่ีต้องการให้แสดงผล และนํามาจัดทําตามรูปแบบรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลใน
โปรแกรมสําเร็จรูปตามความต้องการ ซ่ึงการจัดทํารายงานดังกล่าวจําเป็นต้องอาศัยบุคลากรท่ีมีความรู้ 
ทักษะด้านการจัดการฐานข้อมูล ความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship) ในฐานข้อมูล พจนานุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary) และภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล (Query Language) จากฐานข้อมูล 
เพ่ือคัดกรองรายการข้อมูลจากฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการในการออกรายงาน 

ขั้นตอนการจัดทํารายงานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลจากระบบงาน PIS สรุปได้
ดังภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 2: ขั้นตอนการจัดทํารายงานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลจากระบบงาน PIS 
 
จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายได้ว่าผู้รับผิดชอบด้านการจัดทํารายงานข้อมูลด้านทรัพยากร

บุคคลของกองทรัพยากรบุคคล จะดําเนินการประมวลผลและจัดทํารายงานข้อมูลสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลโดยวิธีใช้ภาษาที่ใช้ในการสอบถามข้อมูล (Query Language) จากฐานข้อมูลซ่ึงเก็บ
ในลักษณะตารางข้อมูลของบุคลากรทั้ง 3 ประเภท ซ่ึงประกอบด้วยตารางหลายตารางที่ มี
ความสัมพันธ์กัน โดยการประมวลผลข้อมูลจําแนกตามประเภทบุคลากร เน่ืองจากมีกลุ่มข้อมูลในแต่
ละประเภทบุคลากรแยกจากกัน และนําข้อมูลที่ประมวลผลได้มาจัดทํารายงานในรูปแบบหรือใน
ภาพรวมตามที่ต้องการจากโปรแกรมสําเร็จรูป อาทิ MS.Access MS.Excel เป็นต้น  

ประมวลผลข้อมูล 

Query Language 

จัดทํารายงาน 

นําข้อมูลเข้าโปรแกรมสําเร็จรูป 
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ปัจจุบันมหาวิทยาลัยยังคงใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคคล (PIS : Personnel 
Information System) คู่ขนานไปกับระบบงาน MUERP เพ่ือเป็นการสํารองข้อมูล (Backup) ด้าน
ทรัพยากรบุคคล   โดยจะประเมินผลการใช้งานระบบ MUERP – HR หลังจากใช้งานระบบ Go-Live 
แล้วประมาณ 1 – 2 ปี เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าข้อมูลในระบบ MUERP –HR มีความสามารถในการบันทึก
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏบัิติงานสามารถปฏิบัติงานบนระบบใหม่ได้เป็นอย่างดี และมีข้อมูลที่
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ประกอบกับปัจจุบัน ระบบ MUERP – HR ไม่รวมข้อมูลบุคลากรของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก และคณะทันตแพทยศาสตร์ ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูล (Consolidate) ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซ่ึงส่งผลให้การประมวลผลข้อมูลเพ่ือจัดทํารายงานต่าง ๆ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานยังคงต้องใช้ข้อมูลจากระบบ PIS บางส่วนจนกว่าระบบเชื่อมโยงข้อมูลแล้วเสร็จ 
เพ่ือให้มีข้อมูลบุคลากรท่ีครบถ้วน ถูกต้อง และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 

 
2. ระบบ MUERP : Mahidol University Enterprise Resource Planning 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ว่าจ้างบริษัท โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาและติดต้ังระบบงาน ERP 
โครงการการเงินการบัญชี การจัดซ้ือจัดหา การบริหารพัสดุ และการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้เริ่มต้น
โครงการต้ังแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2552 โดยการพัฒนาระบบและติดต้ังระบบงาน ERP ของ
มหาวิทยาลัยใช้ Software SAP ECC 6.0 ซ่ึงประกอบด้วยระบบงาน ดังน้ี 

1) ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting -FI) 
- ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) 
- ระบบบัญชีเจ้าหน้ี -จ่ายชําระเงิน (Account Payable) 
- ระบบบัญชีลูกหน้ี –รับชําระเงิน (Account Receivable) 
- ระบบสินทรัพย์ถาวร(Asset Management) 

2) ระบบบัญชีบริหาร (Controlling -CO) 
- ระบบบัญชีศูนย์ต้นทุน (Cost Center Accounting) 
- ระบบบัญชีศูนย์กําไร (Profit Center Accounting) 
- ระบบวิเคราะห์กําไร (Profitability Analysis) 

3) ระบบบริหารงบประมาณ (Budgeting -BG) 
- ระบบบริหารงบประมาณ (Budget Control System) 

4) ระบบบริหารงานพัสดุ (Material Management -MM) 
- ระบบบริหารการจัดซ้ือ-จัดจ้าง (Purchasing) 
- ระบบบริหารงานวัสดุ (Inventory Management) 



  

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล : มหาวิทยาลัยมหิดล  23 
 

5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management -HR) 
- ระบบงานทะเบียนประวัติบุคลากร (Personnel Administration) 
- ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าตอบแทน (Payroll Administration) 
 

2.1 การพัฒนาระบบและติดต้ังระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (MUERP – HR) 
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (MUERP – HR) เป็นการดําเนินการในระยะที่ 2 ของ

โครงการ MUERP ซ่ึงเริ่มต้นโครงการต้ังแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2552 โดยพัฒนาและติดต้ังระบบงาน
ระบบงาน 2 ระบบงานหลักได้แก่ ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร (PA : Personnel Administration) 
และระบบบริหารเงินเดือนและค่าตอบแทน (PY : Payroll Administration) ซ่ึงครอบคลุมทุก     
ส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดล (34 ส่วนงาน) ยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงใช้ระบบงาน ERP อยู่แล้ว และศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ท่ี
อยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้บริษัทฯ ท่ี
ปรึกษาดําเนินการจัดทําการเช่ือมโยงข้อมูลของส่วนงานดังกล่าวเป็นภาพรวมในระดับมหาวิทยาลัย
ด้วย 

กระบวนการพัฒนาและติดต้ังระบบงาน MUERP – HR แต่ละขั้นตอน ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบริษัท ฯ ท่ีปรึกษา และมหาวิทยาลัย ซ่ึงกองทรัพยากรบุคคลเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
สําหรับระบบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล โดยต้องดําเนินการร่วมกันต้ังแต่การวางแผนการ
ดําเนินงาน การขอความร่วมมือจากส่วนงานต่าง ๆ การปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง  เป็นต้น เพ่ือที่จะนําโครงการ ฯ ให้สําเร็จลุล่วงตามแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว้ 

ในการพัฒนาและติดต้ังระบบงาน บริษัท ฯ ท่ีปรึกษาได้กําหนดกระบวนการในการพัฒนา
และติดต้ังระบบงาน MUERP – HR ไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation 
Phase)  ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Design Phase) ขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ัง
ระบบ (Build Phase) ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นระบบ (Final Preparation Phase) และ
ขั้นตอนการขึ้นระบบและการสนับสนุนการใช้ระบบงาน (Go-Live and Support Phase) ซ่ึงสามารถ
วิเคราะห์กิจกรรมท่ีสําคัญและจําเป็นในแต่ละขั้นตอนได้ ดังน้ี 

2.1. ขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase)  ระยะเวลาตั้งแต่วันท่ี 1 ถึง 31 
กรกฎาคม 2552 (รวม 1 เดือน) 

 การดําเนินการในขั้นเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) เป็นขั้นตอนเริ่มต้นใน
การพัฒนาและติดต้ังระบบงานซ่ึงมีระยะเวลาท่ีค่อนข้างสั้น แต่เป็นระยะเวลาท่ีมีความสําคัญ 
เนื่องจากเป็นระยะของการวางแผนการดําเนินการของโครงการ การกําหนดทีมงานเพ่ือมอบหมาย
หน้าท่ีความรับผิดชอบในโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ในการดําเนินโครงการ รวมถึงเริ่มดําเนิน
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โครงการ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์สรุปกิจกรรม และปัจจัยสําคัญในการดําเนินการให้สําเร็จตามขั้นตอน
ดังกล่าวได้ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3: สรุปกิจกรรมท่ีดําเนินการในข้ันตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase)   

กิจกรรมท่ี 1 

การวางแผนการดําเนินการ
โครงการ (Project Plan) 

กิจกรรมท่ี 2 
การจัดโครงสร้างทีมงาน 
(Project Organization) 

กิจกรรมท่ี 3 

การเตรียมอุปกรณ์และสถานท่ี 
(Project Facilities) 

กิจกรรมท่ี 4 

การประชุมเริ่มโครงการ  
(Project Kick off Meeting) 

กิจกรรมที่ 5 
การจัดอบรมเบื้องต้น 
(Overview Training) 

กําหนดเป้าหมายของโครงการ 

กําหนดงานต่าง ๆ ท่ีต้องปฏิบัติ 

กําหนดวันเริ่มต้น และส้ินสุดของงาน 

จัดโครงสร้างโครงการ (Project Structure) 

กําหนดคณะ
ผู้บริหารโครงการ 

กําหนดคณะทํางาน 

ผู้ใช้งานหลัก 

ผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย 

IT Support 

สถานท่ีปฏิบัติงานของคณะทํางาน 

ห้องประชุมคณะผู้บริหารโครงการและคณะทํางาน 

อุปกรณ์และเครือข่ายสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

กําหนดผู้เข้าร่วมประชุม 

กําหนดหัวข้อการประชุมและจัดเตรียมเอกสาร 

แนะนําบริษัทท่ีปรึกษา 

กําหนดผู้เข้าร่วมอบรม 

กําหนดหัวข้อการอบรมและจัดเตรียมเอกสาร 
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จากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ดําเนินการในขั้นตอนเตรียมความพร้อม 
(Preparation Phase) ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก และสามารถวิเคราะห์งานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละ
กิจกรรมได้ดังภาพ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดําเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

1. การวางแผนการ
ดําเนินการโครงการ 
(Project Plan) 

  

- กําหนดเป้าหมายของ
โครงการ 

กํ าหนดความ เป็ นมาของ โ ค ร ง กา ร 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และขอบเขตการ
ดําเนินการโครงการในข้อกําหนดและ
ความต้องการของระบบ โดยจัดทําเป็น
เอกสารข้อกําหนดความต้องการ 

- นโยบายที่ชัดเจน
จากผู้บริหารระดับสูง 

- โครงการเป็นไปใน
ทิศทางตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

- กําหนดงานต่าง ๆ ท่ี
ต้องปฏิบัติ 

บริ ษัท ท่ีปรึกษา จัดทําแผนงาน  และ
กิจกรรมในการดํา เ นินโครงการโดย
ละเอียด เสนอผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา 

- ความเช่ียวชาญ
ของบริษัทท่ีปรึกษาใน
การจัดทําแผนงาน 

- การมอบหมายผู้ท่ี
เกี่ยวข้องของ
มหาวิทยาลัยในการ
พิจารณาแผนการ
ดําเนินการ 

- กําหนดวันเริ่มต้น และ
สิ้นสุดของงาน 

บริษัทที่ปรึกษากําหนดวันเริ่มต้น และวัน
สิ้นสุดของงานตามแผนงานและกิจกรรม 

- ความเช่ียวชาญ
ของบริษัทท่ีปรึกษาใน
การประมาณการช่วง
ระยะเวลา 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

2. การจัดโครงการทีมงาน  
(Project Organization) 

  

- จัดโครงสร้างโครงการ 
(Project Structure) 

มหาวิทยาลัยกําหนดโครงสร้างของ
โครงการ  ประกอบด้วยคณะกรรมการ
อํานวยการ (Steering Committee) 
ค ณ ะ บ ริ ห า ร โ ค ร ง ก า ร  ( Project 
Management Office)  และคณะทํางาน
โครงการ (Process Owner)  

- การจัดโครงสรา้ง
โครงการ (Project 
Structure) ควรเน้น
การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องในการดําเนิน
โครงการ ต้ังแต่ระดับ
บริหาร จนถึงระดับ
ปฏิบัติงาน 

- กําหนดคณะผู้บริหาร
โครงการ 

มหาวิทยาลัยกําหนดคณะผู้บริหาร
โครงการไว้ดังน้ี 
1. คณะกรรมการอํานวยการ (Steering 

Committee) จํานวน 22 คน 
ประกอบด้วย  
1.1 ผู้มีประสบการณ์จากภายนอก 

และผู้บริหารจากคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล – 
ท่ีปรึกษาโครงการ 

1.2 อธิการบดี – ประธานกรรมการ  
1.3 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ

สารสนเทศ – รองประธาน
กรรมการ 

- คณะผู้บริหาร
โครงการ ควรเป็น
ผู้บริหารระดับสูงหรือ
กลุ่มบุคคลที่มีความ
เช่ียวชาญสูง ซ่ึงมี
ความสามารถในการ
วางแผน บริหารงาน 
วางแนวทางการดําเนิน
โครงการ รวมทั้งกํากับ
การปฏิบัติงานของ
บริษัทที่ปรึกษาให้
เป็นไปตามแผนการ
ดําเนินงานโครงการ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

- กําหนดคณะผู้บริหาร
โครงการ (ต่อ) 

1.4 รองอธิการบดี/หัวหน้าส่วนงาน/
ผู้อํานวยการกอง ท่ีรับผิดชอบเชิง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเงนิ 
การคลัง งบประมาณ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จํานวน 
15 คน – กรรมการ 

1.5 หัวหน้างานพัสดุ และนักวิชาการ
พัสดุ กองคลัง จํานวน 3 คน – 
กรรมการและเลขานุการ / 
ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. คณะบริหารโครงการ (Project 
Management Office – PMO) 
จํานวน 16 คน ประกอบด้วย 
2.1 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ

สารสนเทศ – ประธานกรรมการ 
2.2 รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและ

สินทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนา
คุณภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
นโยบายและสารสนเทศ รอง
คณบดี/ผู้ช่วยคณบดีของส่วนงาน 
/หัวหน้าส่วนงาน จํานวน 6 ส่วน
งาน ผู้อํานวยการกองที่เกี่ยวข้อง 
และหัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้อง – 
กรรมการ 

2.3 ผู้อํานวยการกองคลัง – 
กรรมการและเลขานุการ 

- กําหนดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการ
อํานวยการ และประชมุ
คณะบริหารโครงการ 
ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา
เพ่ือให้คําแนะนําเชิง
นโยบาย และรว่มมือ
วิเคราะห์แนวทางในการ
แก้ไขปัญหาในโครงการ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

- กําหนดคณะทํางาน มหาวิทยาลัยกําหนดคณะทํางานใน
โครงการ ไว้ดังนี้ 
1. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายสารสนเทศ 

– ผู้จัดการโครงการ (Project 
Manager) 

2. ผู้อํานวยการกองคลัง – ผู้ช่วยผู้จัดการ
โครงการ (Project Assistant) 

3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
สารสนเทศ – หัวหน้าทีมเทคนิค (IT 
Team Leader) 

4. ผู้อํานวยการกองแผนงาน กองคลงั 
กองทรัพยากรบุคคล หรือผู้แทน – 
ผู้รับผิดชอบระบบงาน (Process 
Owner) ของแต่ละ Module 

5. ผู้แทนจากส่วนกลาง (สํานักงาน
อธิการบดี) และส่วนงานท่ีเกีย่วข้อง – 
ทีมผู้ใช้งานหลกั (Key User Team) 

6. ผู้อํานวยการกองทรัพยากรบุคคล นัก
ทรัพยากรบุคคล และเลขานุการส่วน
งานและผู้ช่วยเลขานุการ – ทีมบริหาร
การเปล่ียนแปลง (Change 
Management Team) 

7. เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนทีม IT และ
เจ้าหน้าท่ีเทคนิค – ทีมเทคนิค 
(Technical Team) 

8. ผู้ใช้งานข้ันสุดท้าย (End User) 

- คณะทํางาน
ประกอบด้วยผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับ
ระบบงาน 

- กําหนดให้มีการ
ประชุมร่วมกันเพ่ือ
ติดตามความคืบหน้า
ของโครงการในทุก ๆ 
ด้าน กําหนดแนวทาง
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานรวมท้ัง
ประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องของ
โครงการ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

3. การเตรียมอุปกรณ์และ
สถานท่ี (Project 
Facilities) 

  

- สถานท่ีปฏิบัติงานของ
คณะทํางาน 

มหาวิทยาลัยได้จัดสถานท่ีปฏิบัติงาน
เป็นสัดส่วน พร้อมท้ังสิ่ง อํานวยความ
สะดวก อาทิ โทรศัพท์ภายใน โต๊ะประชุม 
เป็นต้น สําหรับบริษัทท่ีปรึกษาในการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวใน
การดําเนินโครงการ 

สํ า ห รั บ ส ถ า น ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง
คณะทํางานของมหาวิทยาลัยยังคงให้
ปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานท่ีสังกัด 

- การเตรียมความ
พร้อมด้านสถานท่ีและ
สิ่งอํานวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
ล่วงหน้าของ
มหาวิทยาลัย 

- การมีสถานท่ี
ปฏิบัติงานของ
คณะทํางานเพื่อเป็นจุด
ติดต่อในการ
ประสานงานโครงการ 

- ห้องประชุมคณะ
ผู้บริหารโครงการและ
คณะทํางาน 

มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุม
ระหว่างบริษัทท่ีปรึกษาคณะผู้บริหาร
โครงการเดือนละ  2 ครั้ ง โดยใช้ห้อง
ประชุมของมหาวิทยาลัย 

สําหรับการประชุมระหว่างบริษัทที่
ปรึกษาและคณะทํางานในการกําหนด
แนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือ
ศึ กษาข้อ มูล เกี่ ยว กับการปฏิ บั ติ ง าน
กําหนดให้มีการประชุมเป็นประจําทุกวัน 
ทุกสัปดาห์ หรือตามความจําเป็น โดยใช้
ห้องประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ
ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยกรณี มี
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหลายหน่วยงาน 

- การเตรียมความ
พร้อมด้านสถานท่ี  

- การประสานงาน
ระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องใน
การประชุมร่วมกัน 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

- อุปกรณ์และเครือข่าย
สารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

มหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึง
เครือข่ายสารสนเทศของมหาวิทยาลัยซ่ึง
เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับบริษัทท่ีปรึกษาใน
ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ ติ ด ต้ั ง ร ะ บ บ  ทั้ ง น้ี
มหาวิทยาลัยได้คํานึงถึงปลอดภัยในการ
เ ข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ อ่ื น  ๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัยด้วย การกําหนดสิทธิการ
เข้าถึงเคร่ืองแม่ข่าย (Server) และระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้กับบริษัทที่
ปรึกษา  โดยกําหนดรหัสผู้ใช้งาน และ
รหัสผ่านสําหรับเข้าถึงระบบดังกล่าวเป็น
การเฉพาะ 

- ความพร้อมด้าน
อุปกรณ์และเครือข่าย
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

- ความเช่ียวชาญ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของทีม
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย 

4. การประชุมเริ่มโครงการ 
(Project Kick off 
Meeting) 

  

- กําหนดผู้เข้าร่วม
ประชุม 

เ น่ื อ ง จ ากก า ร พัฒนาและ ติ ด ต้ั ง
ระบบงาน MUERP ประกอบด้วย
ระบบงานท่ีเกี่ยวข้องหลายระบบงาน และ
ครอบคลุมหลายส่วนงานในมหาวิทยาลัย
ซ่ึงมีผู้เกี่ยวข้องกับโครงการจํานวนมาก 
มหาวิทยาลัยและบริ ษัท ท่ีปรึกษาจึง
กําหนดให้มีการประชุมเริ่มโครงการเป็น 2 
ครั้ง ตามระยะเวลาการดําเนินการของ
โครงการ ครั้งที่ 1 สําหรับระบบการเงิน
การบัญชี การจัดซ้ือจัดหา  

- การได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหาร 

- ความร่วมมือและ
การประสานงาน
ระหว่างผู้รับผดิชอบ
หลักของมหาวิทยาลัย
และบริษัทท่ีปรึกษา 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

 การบริหารพัสดุ และคร้ังท่ี 2 สําหรับ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงการ
ประ ชุ ม เ ร่ิ ม โ ค ร งก า ร ร ะบบบริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคล(MU– HR Project Kick-
Off Meeting) กําหนดให้จัดประชุมใน
วันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ.2552  

คณะผู้บริหารโครงการให้ความสําคัญ
กั บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม เ ริ่ ม โ ค ร ง ก า ร  แล ะ
มอบหมายให้ผู้แทนจากฝ่ายบริหารเป็น
ประธานเปิดการประชุมเริ่มโครงการ  

สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมเริ่มโครงการ
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล 
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการกองทรัพยากร
บุคคล หัวหน้าส่วนงาน เลขานุการส่วน
งาน หรือผู้แทน หัวหน้างานกองทรัพยากร
บุคคล ผู้ใช้งานหลักกองทรัพยากรบุคคล 
และผู้ใช้งานหลักของส่วนงาน  

 

- กําหนดหัวข้อการ
ประชุมและจัดเตรียม
เอกสาร 

การประชุมเริ่มโครงการประกอบด้วย
ประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

- วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(Project Objective)  

- ขอบเขตของโครงการ (Project 
Scope) 

- โครงสร้างทีมงาน (Project 
Organization) 

- แนะนําคณะทาํงานมหิดล 
(Mahidol Team) 

- ความร่วมมือและ
การประสานงาน
ระหว่างผู้รับผดิชอบ
หลักของมหาวิทยาลัย
และบริษัทท่ีปรึกษา 

- การเตรียมการของ
มหาวิทยาลัยในการ
แต่งต้ังคณะทํางาน และ
พิจารณาให้ความ 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

 - แนะนําคณะทาํงานของบริษัทที่
ปรึกษา (Consultant Team) 

- บทบาทหน้าที่ของทีมงาน (Role & 
Responsible) แผนการดําเนินงานใน
ภาพรวม (Project Time Line) 

- ขั้นตอนการทํางานโครงการ 
(Methodology) 

- การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
(Change Management Plan) 

- ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key 
Success Factor) 

- การติดต่อกับโครงการ (Project 
Contact Information) 

ท้ัง น้ีบริษัทท่ีปรึกษาเป็นผู้นําเสนอ
ประเด็นการประชุมดังกล่าวและจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุม 

เห็นชอบแผนการ
ดําเนินการของบริษัทท่ี
ปรึกษา 

- การให้ความรู้
ความเข้าใจกับแผนการ
ดําเนินงานและข้ันตอน
การทํางานของโครงการ
จะทําให้โครงการดําเนิน
ไปในทิศทางเดียวกัน 

- แนะนําบริษัทท่ีปรึกษา ในการประชุมเริ่มโครงการกําหนดให้
บริษัทท่ีปรึกษาแนะนําข้อมูลของบริษัท 
รวมถึงความชํานาญและประสบการณ์ของ
หัวหน้าโครงการ และทีมงาน เพ่ือให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงการของมหาวิทยาลัย
ได้รับทราบและประสานงานได้อย่าง
ถูกต้องในแต่ละระบบงาน 

- ความพร้อมของ
บริษัทท่ีปรึกษาในการ
รวบรวมประวัติและ
ประสบการณ์ของทีมที่
ปรึกษา 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

5. การจัดอบรมเบ้ืองต้น 
(Overview Training) 

  

- กําหนดผู้เข้าร่วมอบรม มหาวิทยาลัยกําหนดจัดอบรมเบ้ืองต้น 
(Overview Training) สําหรับระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล  ซ่ึ ง จัดอบรม
ต่อเน่ืองจากการประชุมเร่ิมต้นโครงการใน
วันที่ 27 กรกฎาคม  พ .ศ .2552 โดย
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยหัวหน้างาน
กองทรัพยากรบุคคล ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน ผู้ใช้งาน
หลักกองทรัพยากรบุคคล และผู้ใช้งาน
หลักของส่วนงาน เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจในภาพรวมการทํางานของระบบ 
และวางพ้ืนฐานให้บุคลากรมีความพร้อม
สําหรับการเข้าประชุมการออกแบบระบบ 
(Business Blueprint) 

- การได้รับความ
ร่วมมือจากส่วนงานใน
การส่งผูแ้ทนเข้ารับการ
อบรม 

- กําหนดหัวข้อการ
อบรมและจัดเตรียม
เอกสาร 

การอบรมเบื้องต้น (Overview 
Training) กําหนดหัวข้อการอบรมไว้ดังน้ี 

1) ภาพรวมระบบงาน SAP ERP 6.0 
- ขั้นตอนการทํางานของระบบ 

SAP-ERP 6.0 (Process Flow) 
- ความสามารถในการทํางาน

มาตรฐานของระบบ SAP-ERP 6.0 
(Function and Feature) 

- เข้าใจคําศัพท์ต่างๆ ของระบบ 
SAP-ERP 6.0 (ERP 6.0 Terminology) 

- ความร่วมมือและ
การประสานงาน
ระหว่างผู้รับผดิชอบ
หลักของมหาวิทยาลัย
และบริษัทท่ีปรึกษา 

- ความร่วมมือจาก
ส่วนงานในการส่ง
บุคลากรเข้ารับการ
อบรม 
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 ตารางท่ี 2 (ต่อ) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

 2) ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
(MUERP-HR)  

3) ระบบงานการจัดการโครงสร้าง
องค์กร (OM: Organization 
Management) 

4) ระบบงานทะเบียนประวัติ
บุคลากร (PA: Personnel 
Administration) 

5) ระบบงานบริหารเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน (Payroll Administration)
 การอบรมเบื้องต้นในข้อ 2) – 5) 
กําหนดหัวข้อการอบรมไว้ดังนี้ 

- คําศัพท์ต่างๆ ของระบบ 
(Terminology) 

- ลักษณะขั้นตอนการทํางานของ
ระบบ (Process Flow) 

- ความสามารถในการทํางาน
มาตรฐานของระบบ (Function and 
Feature) 

ท้ังนี้บริษัทท่ีปรึกษาเป็นวิทยากรใน
ก า ร อ บ ร ม แ ล ะ จั ด เ ต รี ย ม เ อ ก ส า ร
ประกอบการอบรม  โ ดยผ่ านความ
เห็นชอบจากผู้ รับผิดชอบหลักระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

- การให้ความสําคัญ 
กับการอบรมเบ้ืองต้น
ของผู้รับการอบรม
เน่ืองจากการอบรม
ดังกล่าวจะเป็นความรู้
พ้ืนฐานที่จะนําไปใช้
ในการออกแบบระบบ
ต่อไป 
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2.2. ขั้นตอนการวิเคราะหแ์ละออกแบบระบบ (Design Phase) ระยะต้ังแต่ 1 สิงหาคม ถึง 24 
พฤศจิกายน 2552 (รวมประมาณ 4 เดือน) 
ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Design Phase) เป็นขั้นตอนสําคัญในการพัฒนา

และติดต้ังระบบงานซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างบริษัทท่ีปรึกษาและผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละ
ระบบงานเป็นอย่างมาก เน่ืองจากในข้ันตอนดังกล่าวบริษัทที่ปรึกษาจําเป็นต้องทําความเข้าใจกับ
กระบวนการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบงาน (Business Function)  เพ่ือ
พัฒนาเป็นความต้องการของระบบ (System Requirement) ซ่ึงผู้รับผิดชอบหลักหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าวของมหาวิทยาลัยต้องถ่ายทอดความต้องการ และข้อมูลต่าง ๆ อย่าง
ถูกต้อง ชัดเจน รวมทั้งต้องทุ่มเทเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือให้ข้อมูลกับบริษัทที่ปรึกษา ซ่ึงข้อมูลดังกล่าว
จะส่งผลให้การออกแบบการทํางานของระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ และมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด  

ท้ังนี้กิจกรรมและปัจจัยสําคัญในการดําเนินการให้สําเร็จตามขั้นตอนดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4: สรุปกิจกรรมท่ีดําเนินการในขั้นตอนออกแบบระบบ (Design Phase) 

กิจกรรมท่ี 1 
การวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) 

กิจกรรมที่ 2 
การออกแบบระบบงาน 
(Business Blueprint) 

กิจกรรมท่ี 3 
การเตรียมการโอนย้ายข้อมูล 

(Conversion Data Preparation) 

ศึกษาลักษณะการทํางานและรวบรวมความต้องการ 

(Requirement Gathering) 

วิเคราะห์ความต้องการ (Requirement Analysis) 

วางแผนการโอนย้ายข้อมูล 

ออกแบบวิธีการโอนย้ายข้อมูล 

ออกแบบโปรแกรมการโอนย้ายข้อมูล 

กําหนดกระบวนการทํางาน (Business Process) 

ออกแบบขั้นตอนการทํางาน (Business Flow) 

ออกแบบโครงสร้างข้อมูลหลัก (Master Data) 

ออกแบบรายงาน โปรแกรมเสริม และโปรแกรมเชื่อมโยง 
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จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ดําเนินการในขั้นตอนออกแบบระบบ (Design 
Phase) ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก และสามารถวิเคราะห์งานท่ีต้องปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมได้ดัง
ภาพ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดําเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ สรุปได้ดังน้ี 

 
ตารางที่ 3 การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนออกแบบระบบ (Design Phase) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

1. การวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) 

  

- ศึกษาลักษณะการ
ทํางานและรวบรวมความ
ต้องการ (Requirement 
Gathering) 

มหา วิทยาลั ยกํ าหนดใ ห้บริ ษัท ท่ี
ปรึกษาศึกษาการทํางานและรวบรวม
ความต้องการของระบบ โดยมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนกลาง (สํานักงานอธิการบดี) เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการให้ข้อมูล และ
ประสานกับส่วนงานในการดําเนินการ
ดังกล่าว ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ระยะคือ 

ระยะท่ี  1 การศึกษาลักษณะการ
ทํางาน และรวบรวมความต้องการระหว่าง
บริษัทท่ีปรึกษากับผู้รับผิดชอบงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลของส่วนกลาง (สํานักงาน
อธิการบดี) 

ระยะที่ 2 นําลักษณะการทํางานและ
ความต้องการที่ได้ศึกษาแล้ว ช้ีแจงต่อ
ผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคลของ
ส่วนงาน เพ่ือให้ความเห็น หรือเพ่ิมเติม
ตามบริบทของส่วนงาน 

- ความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทท่ีปรึกษา
และผู้เกี่ยวข้อง 

- ความพร้อมของ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
ทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในการให้
ข้อมูลด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

2) ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงาน 

3) ความต้องการใน
การปรับปรุงระบบงาน
ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
ย่ิงขึ้น 

4) เอกสาร ระเบียบ 
ข้อบังคับ รายงานต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในข้ันตอนออกแบบระบบ (Design Phase) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

- วิเคราะห์ความ
ต้องการ (Requirement 
Analysis) 

บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้วิเคราะห์ความ
ต้องการ (Requirement Analysis) ของ
ระบบ โดยนําลักษณะการทํางานและ
ความต้องการจากผู้ใช้งานหลักที่รวบรวม
ได้มาวิเคราะห์ กําหนดสาระสําคัญของ
ความต้องการ และคัดเลือกความต้องการ
ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการออกแบบ
และพัฒนาระบบ มาสรุปเป็นข้อกําหนด
ความต้องการท่ีชัดเจน โดยผ่านความ
เ ห็นชอบจากผู้ รั บผิ ดชอบห ลักของ
มหาวิทยาลัย 

- ความชํานาญและ
ประสบการณ์ของบริษัท
ท่ีปรึกษาในการ
วิเคราะห์ความต้องการ 

- ข้อสรุปความ
ต้องการควรผา่นความ
เห็นชอบร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยและบริษัท
ท่ีปรึกษา รวมถึงหาก
เกี่ยวข้องกับระดับ
นโยบาย ควรได้รับ
ความเห็นชอบเชิง
นโยบายจากผู้บริหาร
ด้วย เพ่ือให้ระบบงานที่
จะออกแบบและพัฒนา
ต่อไปดําเนินไปได้อย่าง
ถูกต้อง ตรงตาม
วัตถุประสงค์ 

- การจัดทํา
ข้อกําหนดความ
ต้องการควรจัดทําใน
รูปแบบเอกสารและลง
นามร่วมกันท้ังสองฝ่าย 
(บรัษัทที่ปรึกษาและ
มหาวิทยาลัย) เพ่ือใช้ใน
การอ้างอิงการ
ดําเนินการในอนาคต 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในข้ันตอนออกแบบระบบ (Design Phase) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

- กําหนดกระบวนการ
ทํางาน (Business Process) 

ใ น ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร กํ า ห น ด
กระบวนการทํางาน (Business Process) 
เ ป็นขั้นตอนท่ี ต้องดําเ นินการร่วมกัน 
ระหว่างบริษัทท่ีปรึกษากับผู้รับผิดชอบ
งานด้านทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 
โดยผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล
ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ ใ ห้ข้อมูลหลัก 
เกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ที่ดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน อาทิ การบรรจุ
แต่งต้ัง การสรรหาผู้บริหาร การแต่งต้ังให้
ดํารง ตําแหน่งสู งขึ้ น  เป็น ต้น  เ ม่ือไ ด้
รายการกระบวนงานหลักแล้ว บริษัทท่ี
ปรึกษาจะพิจารณาความเป็นไปได้ในการ
นํากระบวนการดังกล่าวมากําหนดเป็น
กระบวนการทํางาน (Business Process) 
ในแต่ละระบบงานของโครงการ โดย
พิ จ า รณาก ร ะบวนก า รทํ า ง า นขอ ง
มหาวิทยาลัยเทียบกับกระบวนการทํางาน
ที่สามารถกําหนดในระบบ MUERP – HR 
ได้ 

- ความรู้และ
ประสบการณ์ของ
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
ทรัพยากรบุคคล 
ความชํานาญและ
ประสบการณข์องบริษัท
ท่ีปรึกษาในการ
วิเคราะห์กระบวนการ
ทํางานท่ีควรจะกําหนด
เป็นกระบวนการทํางาน
ของระบบงานท่ีจะ
ดําเนินการพัฒนา 

- การสื่อสาร ทาํ
ความเข้าใจ และการ
ร่วมมือของบริษัทที่
ปรึกษากับผู้รับผิดชอบ
งานด้านทรัพยากร
บุคคลของมหาวิทยาลัย 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในข้ันตอนออกแบบระบบ (Design Phase) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

2. การออกแบบ
ระบบงาน (Business 
Blueprint) 

 
 

- ออกแบบข้ันตอนการ
ทํางาน (Business Flow) 

ก า ร อ อ ก แ บบ ข้ั น ต อ น ก า ร ทํ า ง า น 
(Business Flow) เป็นขั้นตอนสําคัญท่ี
เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่างบริษัทที่
ปรึกษากับมหาวิทยาลัย โดยผู้รับผิดชอบ
การปฏิบั ติงานในแต่ละกระบวนการ
ทํางานช้ีแจง และอธิบายถึงขั้นตอนการ
ทํางานในปัจจุบัน กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีต้อง
ปฏิบัติในแต่ละขั้นตอน หน่วยงานหรือ
ผู้ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงระยะเวลา
ที่ดําเนินการในแต่ละกิจกรรม  เพ่ือให้
บริษัทที่ปรึกษาเข้าใจข้ันตอนการทํางาน
ของมหาวิทยาลัย เ พ่ือนําไปออกแบบ
ขั้นตอนการทํางานท่ีสอดคล้องกับระบบ 

ระหว่างประชุมหรือหลั งจากการ
ประชุมร่วมกันเพ่ือออกแบบข้ันตอนการ
ทํางาน บริษัทที่ปรึกษาจะวิเคราะห์และ
จัดทําแผนผังลําดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(Work Flow) ของแต่ละกระบวนการ
ทํางาน โดยนําการทํางานท่ีสามารถ
ดําเนินการได้ในระบบมาเขียนไว้ในแผนผัง
ลํ า ดับขั้ นตอนการปฏิ บั ติ งาน  (Work 
Flow) 

 

- ความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทท่ีปรึกษา 
และผู้เกี่ยวข้อง 

- การออกแบบ
ขั้นตอนการทํางานใน
แต่ละกระบวนการ
ทํางานของระบบงาน 
ผู้เกี่ยวข้องควร
ดําเนินการดังน้ี 

1) ผู้ให้ข้อมูลขั้นตอน
การทํางานของ
มหาวิทยาลัย 
 ไม่ควรยึดติดกับ

การทํางานในระบบงาน
หรือขั้นตอนการทํางาน
แบบเดิม  
 ควรทบทวนการ

ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึง
ขั้นตอนการทํางานที่
ควรจะเป็น 
 กําหนดขั้นตอน

การทํางานโดยพิจารณา
จากการลดขั้นตอน หรือ 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในข้ันตอนออกแบบระบบ (Design Phase) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

 

เม่ือบริษัทที่ปรึกษาจัดทําแผนผังลําดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ของ
แต่ละกระบวนการทํางานแล้วเสร็จ จะนํา
แผนผังดังกล่าวมานําเสนอผู้รับผิดชอบแต่
ละกระบวนงานอีกครั้ง เพ่ือทําความเข้าใจ 
รวมท้ังปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมให้เป็นไป
ในแนวทางท่ีควรจะเป็นในอนาคต 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยกําหนดให้นํา
แผนผังดังกล่าวเสนอส่วนงานเพ่ือความ 

การลดความซํ้าซ้อนใน
การปฏิบัติงานเพ่ือช่วย
ให้งานมีประสทิธิภาพ
มากขึ้น 

2) บริษัทที่ปรึกษา 
 ให้คําแนะนําท่ี

ถูกต้องเกี่ยวกับ
ความสามารถในการ
ทํางานของระบบ 

- ออกแบบรายงาน 
โปรแกรมเสริม และโปรแกรม
เช่ือมโยง 

บริษัที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
กา รออกแบบ โปรแกรม เส ริ ม  และ
โปรแกรมเช่ือมโยง ซ่ึงวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การศึกษาความต้องการ กระบวนการและ
ขั้นตอนการทํางานของมหาวิทยาลัย โดย
มหาวิทยาลัยกําหนดบริษัทที่ปรึกษาช้ีแจง
ความจําเป็น ข้อจํากัด และผลกระทบใน
การออกแบบ โปรแกรม เส ริ ม  และ
โปรแกรมเช่ือมโยงต่อผู้รับผิดชอบหลัก
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหาร
โครงการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ดําเนินการ 

สําหรับการออกแบบรายงาน ในระยะ
ของการออกแบบระบบงานเป็นการ
ดําเนินการในระยะเริ่มต้น ซ่ึงเป็นการ
รวบรวมรายงานตามความต้องการของ 

- ความชํานาญและ
ประสบการณ์ของบริษัท
ท่ีปรึกษาในการ
วิเคราะห์ความจําเป็นใน
การออกแบบรายงาน 
โปรแกรมเสริม และ
โปรแกรมเช่ือมโยง 

- ความรู้และ
ประสบการณ์ของ
ผู้รับผิดชอบด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในการ
รวบรวมและวิเคราะห์
รายงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานใน
อนาคต 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในข้ันตอนออกแบบระบบ (Design Phase) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 

 
ผู้ใช้งานหลัก เพ่ือให้บริษัททีป่รึกษานําไป
วิเคราะห์และกําหนดรูปแบบของรายงาน
ที่สามารถพัฒนาและติดต้ังในระบบงานได ้

 

3. การเตรียมการโอนย้าย
ข้อมูล (Conversion Data 
Preparation) 

 
 

- วางแผนการโอนย้าย
ข้อมูล 

การโอนย้ายข้อมูลเป็นการนําข้อมูลท่ี
มีอ ยู่ ในรูปแบบต่าง  ๆ  เ ช่น  ข้อมูลใน
ลักษณะอิเล็คทรอนิกส์ในระบบงาน PIS 
ระบบงาน MUFIS ในเอกสาร
อิเล็คทรอนิกส์รูปแบบอ่ืน ๆ เข้าระบบ 
MUERP – HR ซ่ึงบริษัทท่ีปรึกษาร่วมกับ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บห ลั ก ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยในการ
วางแผนการโอนย้ายข้อมูลโดยผ่านความ
เ ห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โครงการ 

ในการวางแผนการโอนย้ายข้อมูลได้
ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานบุคลากร 
(PIS: Personnel Information System) 
ซ่ึ ง ใ ช้งานอยู่ในปัจจุ บัน  รวมถึงความ
เป็นไปได้ในการโอนย้ายข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
MUERP – HR  เพ่ือกําหนดรายการข้อมูล
สํ าคัญ ท่ี ต้อ งการ โอน ย้ าย เข้ า ร ะบบ 
MUERP – HR   

- ความรู้และความ
เช่ียวชาญของ
ผู้รับผิดชอบหลักด้าน
ทรัพยากรบุคคลของ
มหาวิทยาลัยในการ
วิเคราะห์ข้อมูลสําคัญใน
ระบบงานท่ีใช้ใน
ปัจจุบัน 

- ความชํานาญและ
ประสบการณ์ของบริษัท
ท่ีปรึกษาในการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการ
โอนย้ายข้อมูลเข้าระบบ
ใหม่ (MUERP – HR) 
และการกําหนดรายการ
ข้อมูลท่ีถูกต้อง 
ครบถ้วน 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในข้ันตอนออกแบบระบบ (Design Phase) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

- ออกแบบวิธีการ
โอนย้ายข้อมูล 

ในก าร โอน ย้ ายข้ อ มู ล เ ข้ า ร ะบบ 
MUERP – HR มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย
มอบหมายใ ห้ ทีมงานกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ซ่ี ง รับผิดชอบฐานข้อมูล
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นทีมงานที่
รับผิดชอบในการบริหารข้อมูล (Data 
Conversion Team) และบริษัทท่ีปรึกษา
รับผิดชอบในการโอนย้ายข้อมูล ซ่ึงข้อมูล
ที่ ต้ อง ดํ า เ นินการ จัด เตรี ยม เ พ่ือการ
โอนย้ายประกอบด้วยข้อมูล 3  ส่วนหลัก
ของระบบงานได้แก่  

1) ข้อมูลโครงสร้างองค์กร ในช่วง
ระยะเวลา ดังกล่ าวมหาวิทยาลั ยอ ยู่
ระหว่างการปรับโครงสร้างส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย ซ่ึง เ ป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดต้ังส่วน
ง า นขอ ง มห า วิ ท ย า ลั ย  พ .ศ . 2 5 5 2 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 
พฤศจิกายน 2552) ซ่ึงการปรับโครงสร้าง
ส่วนงานครั้ง น้ีส่งผลให้ส่วนงานต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยต้องพิจารณาทบทวน
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในของ
ส่วนงานด้วย  ดังนั้ นมหาวิทยาลัย จึ ง
กําหนดให้ส่วนงานต่าง ๆ เร่งดําเนินการ
ในเรื่องการปรับโครงสร้างภายในให้แล้ว
เสร็จโดยเร็ว และในการโอนย้ายข้อมูล 

- ความร่วมมือจาก
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ดําเนินการเทคนิค 

- ความร่วมมือจาก
ส่วนงานดําเนินการและ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ให้กับบุคลากรภายใน
ส่วนงาน 

- การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในข้ันตอนออกแบบระบบ (Design Phase) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 

 

โครงสร้างองค์กรเข้าระบบให้นําโครงสร้าง
เดิมโอนย้ายเข้าระบบเพ่ือใช้เป็นตัวอย่าง
ข้อมูลในการพัฒนาและติดต้ังระบบงานใน
ระยะต่อไปจนกว่าการจัดทําโครงสร้าง
ส่วนงานใหม่จะดําเนินการเสร็จสิ้น 

2) ข้ อ มู ล ป ร ะ วั ติ บุ ค ล า ก ร 
มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําข้อมูล
ประวัติบุคลากร จากฐานข้อมูลของใน
ระบบงาน PIS สําหรับบุคลากรเงิน
งบประมาณ และระบบงาน FIS สําหรับ
บุคลากรเงินรายได้ และส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้แต่ละส่วนงานตรวจสอบ พร้อมท้ัง
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมข้อมูลดังกล่าวให้
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยให้
บุคลากรยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ก่อนโอนย้ายเข้าระบบ 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับเงินได้ เงินหัก และ
ข้อมูลการคํานวนภาษีเงินได้รายบุคคล 
มหาวิทยาลัยดําเนินการส่งข้อมูลเงินเดือน 
เงินประจําตําแหน่งและค่าตอบแทนที่จ่าย
ตามคําสั่งหรือประกาศของมหาวิทยาลัย
ซ่ึ ง เป็ น เ งิ น ไ ด้ พ้ื นฐาน ใ ห้   ส่ วนงาน
ดําเนินการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข
รวมถึงเพ่ิมเติมเงินได้หรือรายการหักอ่ืน ๆ 
ท่ีดําเนินการโดยส่วนงานเพ่ือให้ข้อมูล
ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
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ตารางที่ 3 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในข้ันตอนออกแบบระบบ (Design Phase) ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

 ก่อนโอนย้ายข้อมูลเข้าระบบ 
สําหรับข้อมูลการคํานวณภาษีเงินได้

รายบุคคล ซ่ึงมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญ
กับการบันทึกข้อมูลรายการลดหย่อนภาษี
ของบุคลากร เน่ืองจากปัจจุบันการคํานวน
ภาษีของบุคลากรเป็นการคํานวนอัตรา
เดียวเท่ากันทุกเดือน ซ่ึงต่างจากระบบ 
MUERP – HR ซ่ึงจะคํานวนภาษีอัตรา
ก้ าวหน้าตามกฎหมาย  อาจส่งผลใ ห้
บุคลากรบางรายถูกหักภาษีในอัตราสูงขึ้น
มหาวิทยาลัยจัดทําระบบบันทึกข้อมูลการ
ลดหย่อนภาษีในรูปแบบ webpage และ
ข อ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ จ า ก ส่ ว น ง า น
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ และให้
บุ ค ล าก รบั น ทึ ก ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ ก า ร
ลดหย่อนภาษี  และพิมพ์เอกสารการ
บั น ทึ ก ค่ า ล ด ห ย่ อ น จ า ก ร ะ บ บ ส่ ง
ผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลของ  
ส่วนงานให้ครบถ้วนก่อนโอนย้ายข้อมูล
เข้าระบบ 

 

- ออกแบบโปรแกรม
การโอนย้ายข้อมูล 

บริษัทที่ปรึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบ
หลักจากส่วนกลาง (สํานักงานอธิการบดี) 
ออกแบบ Template ท่ีใช้ในการโอนย้าย
ข้อมูลในรูปแบบของอิเล็คทรอนิกส์ เพ่ือ
ส่งให้ส่วนงานหรือบุคลากรตรวจสอบและ
ยืนยันข้อมูล ให้สอดคล้องกับรายการ
ข้อมูลที่จําเป็นในระบบ MUERP – HR  

- กําหนดให้มีการ
ประชุมช้ีแจงแนว
ทางการบันทึกข้อมูลใน 
Template หรือ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสื่อสารให้เกิดความ
เข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน 
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2.3. ขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization Phase) ระยะต้ังแต่ 4 ธันวาคม 2552 ถึง        
29 เมษายน 2553 (รวมประมาณ 5 เดือน) 

ขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization Phase) เป็นขั้นตอนท่ีบริษัทท่ีปรึกษาเป็น
ผู้ดําเนินการหลัก โดยบริษัทท่ีปรึกษานําข้อมูลข้อสรุปความต้องการ และข้อมูลท่ีได้ดําเนินการ
ออกแบบไว้มาปรับแต่งระบบและออกแบบโปรแกรมเพื่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะ และรูปแบบ 
ต่าง ๆ ท่ีได้กําหนดไว้ รวมถึงการดําเนินการสาธิตระบบ การอบรมผู้ใช้งานหลัก และการทดสอบระบบ
โดยผู้ใช้งาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการใช้งานระบบจริง ท้ังนี้กิจกรรมและปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จตามขั้นตอนดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5: สรุปกิจกรรมท่ีดําเนินการในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization Phase) 

กิจกรรมที่ 1 
การออกแบบและพัฒนา

โปรแกรม 
(Development Program) 

กิจกรรมท่ี 2 
การสาธิตระบบ 

(System Prototype) 

การปรับแต่งระบบต้นแบบและทดสอบความถูกต้อง
ของระบบต้นแบบ (Prototype System) 

การเตรียมข้อมูลเพื่อการสาธิตระบบ  
(Prototype Data Preparation) 

การสาธิตระบบ (System Prototype Demonstration) 

การจัดเตรียมเอกสารวิธีการปรับแต่งระบบ 
(Configuration Document) 

พัฒนาและทดสอบโปรแกรมแบบฟอร์ม รายงาน 
โปรแกรมเช่ือมโยงและโปรแกรมเสริม 

วางแผนการดําเนินการอบรมผู้ใช้งานหลักและการ
ทดสอบระบบงาน 

กิจกรรมที่ 3 
การอบรมผู้ใช้งานหลัก 
(Train the Trainer) ฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User Training) 

กําหนดแนวทางและเตรียมเอกสารการฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก 

กิจกรรมท่ี 4 
การทดสอบการใช้งาน 

(User Acceptant Test) ผู้ใช้งานหลักทดสอบระบบ  
(Key User Acceptant Test) 

กําหนดแนวทางและจัดเตรียมข้อมูลและเง่ือนไข 
การทดสอบระบบ (Test Script Preparation) 



  

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล : มหาวิทยาลัยมหิดล  46 
 

จากภาพท่ี 5 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมท่ีดําเนินการในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ 
(Realization Phase) ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก และสามารถวิเคราะห์งานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละ
กิจกรรมได้ดังภาพ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดําเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization Phase) 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

1. การออกแบบและพัฒนา
โปรแกรม(Development 
Program) 

  

- การปรับแต่งระบบ
ต้นแบบและทดสอบความ
ถูกต้องของระบบต้นแบบ 
(Prototype System) 

บริษัทท่ีปรึกษาดําเนินการปรับแต่ง
ระบบต้นแบบและทดสอบความถูกต้อง
ของระบบต้นแบบโดยจําลองระบบเพ่ือให้
ผู้ใช้งานหลักได้ทดลองและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงต้นแบบให้มีความ
เหมาะสม โดยร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก
จากส่วนกลาง (สํานักงานอธิการบดี) ใน
การทดลองใช้ระบบต้นแบบ  และให้
ข้อเสนอแนะในเบ้ืองต้น เพ่ือเตรียมระบบ
ดังกล่าวให้ส่วนงานทดสอบต่อไป 

- ความชํานาญและ
ประสบการณ์ของบริษัท
ท่ีปรึกษาในการ
ปรับแต่งระบบต้นแบบ 

- การทดสอบระบบ
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
โดยผู้รับผิดชอบหลัก
จากส่วนกลาง เพ่ือให้ได้
ระบบที่สามารถใช้งาน
ได้ตามความต้องการ
ของระบบ (System 
Requirement) 

- การจัดเตรียมเอกสาร
วิธีการปรับแต่งระบบ
(Configuration 
Document) 

บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการจัดเตรียม
เ อ ก ส า ร วิ ธี ก า ร ป รั บ แ ต่ ง ร ะ บ บ 
(Configuration Document) ซ่ึงเป็น
เอกสารท่ีอธิบายวิธีการกําหนดค่าเริ่มต้น
ของระบบ MUERP – HR ให้สอดคล้อง
กับข้อกําหนดความต้องการของระบบ 
(System Requirement) โดย 

- ความชํานาญและ
ประสบการณ์ของบริษัท
ท่ีปรึกษาในการจัดทํา
เอกสารวิธีการปรับแต่ง
ระบบ 

- เน่ืองจากการ
ปรับแต่งระบบเป็นการ 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization 
Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

 มหาวิทยาลัยกําหนดให้บริษัทที่ปรึกษาสง่
มอบเอกสารให้มหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการ
อ้างอิงการปรบัแต่งระบบในอนาคต 

ดําเนินการทางเทคนิคที่
เก่ียวข้องกับการ
ปรับแต่งระบบซ่ึง
จําเป็นต้องอาศัยผู้มี
ความรู้ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงควรขอ
ความร่วมมือจาก
ผู้รับผิดชอบงานด้าน
สารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยในการ
ตรวจสอบเอกสาร
ดังกล่าว 

- มหาวิทยาลัยควร
กําหนดให้บริษัทที่
ปรึกษาดําเนินการอบรม
ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปรับแต่งระบบเพ่ือให้
สามารถปรับแต่งระบบ
ได้ต่อไปในอนาคต 

- พัฒนาและทดสอบ
โปรแกรมแบบฟอร์ม รายงาน 
โปรแกรมเช่ือมโยงและ
โปรแกรมเสริม 

บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการพัฒนาและ
ทดสอบโปรแกรมแบบฟอร์ม รายงาน 
โปรแกรมเช่ือมโยง และโปรแกรมเสริมให้
สอดคล้องกับข้อกําหนดความต้องการของ
ร ะ บ บ ( System Requirement) โ ด ย
ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักจากส่วนกลาง 
(สํานักงานอธิการบดี) ในการพัฒนาและ 

- ความชํานาญและ
ประสบการณ์ของบริษัท
ท่ีปรึกษาในการพัฒนา
โปรแกรม 

- ความรว่มมือจาก
ผู้รับผิดชอบหลักจาก
ส่วนกลาง (สํานักงาน- 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization 
Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

 ทดสอบโปรแกรมดังกล่าว  เ พ่ือให้ ไ ด้
โปรแกรมที่ถูกต้อง ครบถ้วนและใช้งานได้
เหมาะสมตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

อธิการบดี) ในการให้
ข้อมูลเพ่ิมเติม และ
ทดสอบโปรแกรมให้
ถูกต้อง ครบถ้วน 

- วางแผนการ
ดําเนินการอบรมผู้ใช้งานหลกั
และการทดสอบระบบงาน 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
ผู้รับผิดชอบหลักจากส่วนกลาง (สํานักงาน
อธิการบดี) ร่วมกับบริษัทท่ีปรึกษาในการ
วางแผนดําเนินการอบรมผู้ใช้งานหลัก 
โดยกําหนดหัวข้อในการอบรม ระยะเวลา
ในการอบรม  และผู้ เ ข้ า ร่ วมอบรม ท่ี
เหมาะสม เพ่ือให้ผู้ใช้งานหลักได้ทดสอบ
ระบบต้ นแบบ ท่ี บ ริ ษั ทที่ ป รึ ก ษ า ไ ด้
ดําเนินการปรับแต่งระบบให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน
หลักของส่วนงาน 

- ความร่วมมือ
ระหว่างผู้รับผดิชอบ
หลักจากส่วนกลาง 
(สํานักงานอธิการบดี) 
และบริษัทท่ีปรึกษาใน
การวางแผนการ
ดําเนินการ 

- แผนการ
ดําเนินการควรได้รับ
ความเห็นชอบและได้รับ
การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารในการ
ดําเนินการตามแผน 

2. การสาธิตระบบ
(System Prototype) 

  

- การเตรียมข้อมูลเพ่ือ
การสาธิตระบบ (Prototype 
Data Preparation) 

การเตรียมข้อมูลเพ่ือการสาธิตระบบ 
(Prototype Data Preparation) เป็น
การนํากระบวนการทํางานต่าง ๆ ในระบบ
ที่บริษัทท่ีปรึกษาร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก
จากส่วนกลาง (สํานักงานอธิการบดี) ได้
ดํ า เ นินการ นํ าข้ อ มูลสมม ติจากการ
ปฏิบัติงานท่ีสําคัญมากําหนดเป็น 

- ความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทท่ีปรึกษา
ผู้รับผิดชอบหลักจาก
ส่วนกลาง (สํานักงาน
อธิการบดี) 

- ผู้รับผิดชอบหลัก
จากส่วนกลาง  
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ตารางที่ 4 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization 
Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

 กรณีศึกษาในการสาธิตระบบ (Prototype 
Case) ให้ครบถ้วนทุกระบบงานย่อย 
(ระบบงานโครงสร้างองค์กร ระบบงาน
ทะเบียนประวัติบุคลากร  และระบบ
บริหารเงินเดือน) เพ่ือให้ผู้ใช้งานหลักของ
ส่วนงานได้ศึกษาการทํางานในระบบที่
ครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ 

(สํานักงานอธิการบดี) 
ควรศึกษา ทําความ
เข้าใจ และทดสอบการ
ทํางานของระบบตาม
กระบวนการปฏิบัติงาน
ท่ีสําคัญที่จะนาํมาสาธิต
ระบบก่อนล่วงหน้า 

- การสาธิตระบบ 
(System Prototype 
Demonstration) 

บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้รับผิดชอบในการ
สาธิตระบบงาน โดยผู้รับผิดชอบหลักจาก
ส่วนกลาง (สํานักงานอธิการบดี) ร่วม
ประชุมช้ีแจงสาธิตระบบงาน เพ่ือให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมในกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
ที่ได้กําหนดเป็นกรณีศึกษาในการสาธิต
ระบบ (Prototype Case) ซ่ึงบริษัทที่
ปรึกษาได้ดําเนินการแสดงขั้นตอนการ
ทํางานในระบบตามฟังก์ช่ันการทํางาน
ของระบบที่พัฒนามาจากการออกแบบ
ระบบ (Business Blueprint) 

มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ผู้ใช้งานหลัก
ของแต่ละส่วนงานเข้าประชุมช้ีแจงการ
ส า ธิ ต ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ  (System 
Prototype Demonstration) เพ่ือให้
ผู้ใช้งานหลักของส่วนงานได้ศึกษา ทํา
ความเข้าใจกระบวนการทํางานในระบบ
จากข้อมูลท่ีเป็นกรณีศึกษาที่กําหนดขึ้น 

- ความร่วมมือจากผู้
ท่ีเกี่ยวข้องในการเข้า
ร่วมประชุมช้ีแจงการ
สาธิตระบบ 

- การสาธิตระบบ
เป็นการเตรียมความ
พร้อมของผู้ใช้งานหลัก
ก่อนที่จะเข้ารบัการ
อบรมการใช้งานระบบ
เน่ืองจากผู้ใช้งานหลัก
จะเห็นภาพการทํางาน
จริงบนระบบ MUERP 
– HR ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้งานหลกัเห็น
ความสําคัญและเข้าร่วม
ประชุมให้ครบทุก   
ส่วนงาน 

- ผู้เข้าร่วมประชุม 



  

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล : มหาวิทยาลัยมหิดล  50 
 

ตารางที่ 4 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization 
Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

  ควรให้ความสําคัญกับ
การทําความเข้าใจใน
ขั้นตอนการทํางาน 
(Business Process) 
และการเช่ือมโยงของ
ข้อมูลมากกว่าการจดจํา
หน้าจอการทํางาน
เพ่ือให้เข้าใจ
กระบวนการทํางานใน
ภาพรวมของระบบ 

3. การอบรมผู้ใช้งานหลัก 
(Train the Trainer) 

  

- กําหนดแนวทางและ
เตรียมเอกสารการฝึกอบรม
ผู้ใช้งานหลกั 

มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการ
อบรมผู้ใช้งานหลัก โดยกําหนดให้อบรม
เชิงปฏิบัติการซ่ึงผู้ใช้งานหลักจะได้ทดลอง
การใช้งานระบบ MUERP - HR โดยใช้
เครื่อง Computer ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้ 
(1 เครื่อง/ผู้ใช้งานหลัก 1 คน) 

บริษัทที่ปรึกษาได้ร่วมกับผู้รับผิดชอบ
หลักจากส่วนกลาง (สํานักงานอธิการบดี) 
ในการเตรียมเอกสารประกอบการอบรม 
รวมท้ังแบบฝึกหัดท่ีให้ผู้ใช้งานหลักตอบ
คําถามหลังจากการทดลองใช้งานระบบ
ตามหัวข้อการอบรม และดําเนินการ
ประเมินผลการอบรมจากแบบฝึกหัด
ดังกล่าวเพ่ือให้สามารถประเมินความรู้  

- การสื่อสาร และ
ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้บริหารส่วนงานและ
ผู้ใช้งานหลกัของส่วน
งานเห็นความสําคัญของ
การอบรมผู้ใช้งานหลกั 
เน่ืองจากผู้ใช้งานหลัก
จะเป็นผู้นําความรู้ท่ีได้
จากการอบรมไปใช้ใน
การทดสอบระบบและ
เป็นท่ีปรึกษาให้กับ
ผู้ใช้งานจรงิของส่วน
งานในการใช้งานระบบ
ต่อไป 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization 
Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

 ความเข้าใจของผู้ใช้งานหลัก หลังจาก
เสร็จสิ้นการอบรม 

- ผู้เข้าอบรมผู้ใช้งาน
หลัก ควรมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 
 เข้าร่วมการอบรม

เบ้ืองต้น (Overview 
Training) 
 เข้าร่วมการ

นําเสนอการออกแบบ
ระบบ (Business 
Blueprint 
Presentation) 

- เข้าร่วมการสาธิต
ระบบ (Prototype) 

- ฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก 
(Key User Training) 

มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้ใช้งานหลัก 
(Key User) ของส่วนงานระบบงานละ 2 
คน เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key 
User Training) โดยบริษัทท่ีปรึกษาเป็น
วิทยากรในการอบรม  ซ่ึ ง ไ ด้กํ าหนด
ระยะเวลาการอบรมไว้ดังนี้ 

1) ระบบการจัดการโครงสร้างองค์กร 
(HR-OM) ระยะเวลา 2 วัน (12 ช่ัวโมง) 

2) ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร 
(HR-PA) ระยะเวลา 3 วัน (18 ช่ัวโมง) 

3) ร ะ บบบ ริ ห า ร เ งิ น เ ดื อ น แ ล ะ
ค่าตอบแทน (HR-PY) ระยะเวลา 5 วัน 
(30 ช่ัวโมง) 

- ความร่วมมือจาก
ผู้ใช้งานหลกัของส่วน
งานในการเข้าอบรม
ตลอดหลักสูตร 

- การช้ีแจง ทําความ
เข้าใจให้ผูใ้ช้งานหลัก
เห็นความสําคัญของการ
เข้าร่วมอบรม เนื่องจาก
การจัดอบรมผู้ใช้งาน
หลักได้ดําเนินการ
ล่วงหน้าก่อนทีร่ะบบจะ
ใช้งานจริง ซ่ึงผู้ใช้งาน
หลักจําเป็นต้องศึกษา  
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ตารางที่ 4 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization 
Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

 การอบรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมอบรมจะ
ได้ User ID ในการใช้งานระบบซ่ึงเตรียม
ไว้สําหรับการอบรม และได้เรียนรู้ถึง
ภาพรวมของระบบ กลุ่มข้อมูลในระบบ 
กระบวนการทํางาน รวมถึงรายงานต่าง ๆ 
เ พ่ือให้ผู้ เข้ าร่ วมอบรมมีความเ ข้า ใจ 
ความสามารถ และความพร้อมที่จะใช้
ระบบงาน MUERP – HR  ในการ
ปฏิ บั ติงานจริงไ ด้อ ย่างถูก ต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

และเตรียมความพร้อม
เพ่ือจะทดสอบระบบใน
ระยะต่อไป 

- การกําหนดวัน 
และเวลาในการอบรม
ควรแจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้
ผู้ใช้งานหลกัได้เตรียม
ความพร้อมในการเข้า
อบรมได้ตลอดหลักสูตร 

- ควรแจ้งผลการ
ประเมินผลการอบรมให้
ผู้บริหารรับทราบ 
เพ่ือให้ผู้บริหารเห็น
ความสําคัญและติดตาม
ผลการอบรม 

4. การทดสอบการใช้งาน
(User Acceptant Test) 

  

- กําหนดแนวทางและ
จัดเตรียมข้อมูลและเง่ือนไข
การทดสอบระบบ (Test 
Script Preparation) 

มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาใน
การกําหนดแนวทางการทดสอบระบบโดย
ใ ห้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก จ าก ส่ วนกล า ง 
(สํานักงานอธิการบดี) เป็นผู้รับผิดชอบ
เพ่ือประสานงานแยกตามระบบงาน โดย
รวบรวมหัวข้อการทดสอบ (Test Case)
จากกระบวนการปฏิบัติงานจริงและตัว
แบบทดสอบ (Test Script) ท่ี
ประกอบด้วยขั้นตอนและตัวอย่างข้อมูลท่ี 

 
- หัวข้อท่ีควรนํามา

ทดสอบอย่างน้อยควร
ทําการทดสอบทุก 
Case ตามการสาธิต
ระบบ (Prototype) 

- ผู้รับผิดชอบหลัก
จากส่วนกลาง
(สํานักงานอธิการบดี)  
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ตารางที่ 4 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization 
Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย 
ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

 จะดําเนินการทดสอบการทํางานของ
ระบบ คําอธิบายข้อมูลและผลลัพธ์ ท่ี
คาดหวัง เพ่ือเตรียมข้อมูลให้ผู้ใช้งานหลัก
ของส่วนงานทดสอบระบบให้ครบถ้วน 
ครอบคลุ ม ทุ ก ก ร ะบวนก า ร ใ นก า ร
ปฏิบัติงาน 

ควรดําเนินการทดสอบ
ระบบจากหัวขอ้การ
ทดสอบ (Test Case) 
และตัวแบบทดสอบ 
(Test Script) ใน
เบ้ืองต้นก่อนเพ่ือให้
ม่ันใจได้ว่าข้อมูลและ
เงื่อนไขในการทดสอบ
ระบบดําเนินการใน
ระบบได้จริง 

- ควรเตรียมเอกสาร
เพ่ือการสรุปรายงานผล
การทดสอบโดยผู้ใช้งาน
หลักเพ่ือประเมินผลการ
ทดสอบระบบ 

- ผู้ใช้งานหลกัทดสอบ
ระบบ (Key User 
Acceptant Test) 

มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้ใช้งานหลัก
ของส่วนงาน (Key User) เป็นผู้ทดสอบ
ระบบตามหัวข้อการทดสอบ (Test Case)
และตัวแบบทดสอบ (Test Script)  
พร้อมกันที่ส่วนกลาง โดยบริษัทท่ีปรึกษา
เป็นผู้ ช้ีแจงแนวทางการทดสอบระบบ 
(UAT Strategy) ซ่ึงได้กําหนดประเภท
การทดสอบระบบไว้ดังน้ี 

1) Unit Testing คือการทดสอบใน
แต่ละระบบงาน ซ่ึงการทดสอบดังกล่าว
ดําเนินการโดยผู้ ใช้งานหลักของแต่ละ
ระบบงาน 

- ควรกําหนด
คุณสมบัติของผู้ทดสอบ
ระบบ ไว้ดังน้ี 
 เป็นผู้ใช้งานหลัก

ซ่ึงเข้าร่วมประชุมสาธิต
ระบบ (Prototype)  
 ผ่านการอบรม

ผู้ใช้งานหลกั(Key User 
Training) 

- ควรสรุปผลการ
ทดสอบในแต่ละวัน 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization 
Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 
- ผู้ใช้งานหลกัทดสอบ

ระบบ (Key User 
Acceptant Test) (ต่อ) 

2) End to End Testing คือการ
ทดสอบในลักษณะการเ ช่ือมโยงการ
ทํ า ง าน เ ป็ นขั้ น ตอน ต้ั ง แ ต่ ต้นจนจบ
กระบวนการทํางาน  ซ่ึงการทดสอบ
ดังกล่าวจําเป็นต้องให้ผู้ใช้งานหลักของทุก
ระบบงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันทดสอบระบบ 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังกําหนดให้
ผู้ ใ ช้งานหลักของส่วนงานยืนยันหรือ
เพ่ิมเติมหัวข้อการทดสอบระบบ เพ่ือให้
หัวข้อท่ีจะนํามาทดสอบระบบครอบคลุม
การปฏิ บั ติ งานของส่ วนงาน  โดยให้
ผู้ ใ ช้ ง านหลั กของส่ วนง านสามารถ
จัดเตรียม Test Case และ Test Script 
ของส่วนงานได้อีกด้วย 

ท้ังน้ีการประเมินผลการทดสอบระบบ
ดํ า เ นิ นก า ร โ ดย ใ ห้ ผู้ รั บ ใ ช้ ง านหลั ก
ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบระบบ
ในแต่ละหัวข้อการทดสอบ (Test Case)  
เ พ่ื อสรุ ปผลการทดสอบรายงาน ใ ห้
ผู้บริหารทราบ 

- เพ่ือให้ทราบ
ปัญหาและหาแนว
ทางแก้ไขในการ
ดําเนินการทดสอบใน
หัวข้อการทดสอบ 
(Test Case) อ่ืน ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ควรแจ้งผลการ
ทดสอบระบบของแต่ละ
ส่วนงานให้ผู้บริหาร
รับทราบเพ่ือการกํากับ
ดูแลและประเมินผลการ
ทดสอบระบบ  
ความร่วมมือของ
ผู้ใช้งานหลกัในการ
ทดสอบระบบให้
ครบถ้วน ถูกต้องตาม
หัวข้อการทดสอบ (Test 
Case) และตัว
แบบทดสอบ (Test 
Script)  ซ่ึงครอบคลุม
การปฏิบัติงานจริงให้
ครบถ้วนทุก
กระบวนการทํางาน 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ (Realization 
Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 
- ผู้ใช้งานหลกัทดสอบ

ระบบ (Key User 
Acceptant Test) (ต่อ) 

 - การทดสอบระบบ
ในลักษณะเช่ือมโยงการ
ทํางานเป็นขั้นตอน
ต้ังแต่ต้นจนจบ
กระบวนการทาํงาน 
(End to End Testing) 
ซ่ึงเป็นการดําเนินการท่ี
ต้องประสานงานกับ
ผู้รับผิดชอบระบบงาน
อ่ืน ๆ ท้ังในระบบงาน
ย่อยของระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบ
งบประมาณ และบัญชี
การเงิน ดังนั้นจึง
จําเป็นต้องประสานงาน
กับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย
เพ่ือให้การทดสอบ
ครอบคลุมทุกขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 

 
2.4. ขั้นตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final Preparation Phase) ระยะต้ังแต่ 1 พฤษภาคม 

2553  ถึง 30 ธันวาคม 2553 (รวมประมาณ 8 เดือน) 
ขั้นตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final Preparation Phase) เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัย

ความร่วมมืออย่างสูงของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการทุกฝ่าย ต้ังแต่ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร
โครงการ ผู้ใช้งานหลัก (Key User) ผู้ใช้งานระบบ (End User) และบริษัทท่ีปรึกษาในการโอนย้าย
ข้อมูลเข้าระบบ การอบรมผู้ใช้งานระบบ (End User) การกําหนดสิทธิการใช้งาน การจําลองการใช้
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งานระบบ และเตรียมความพร้อมระบบและอุปกรณ์สารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมขั้น
สุดท้ายในการใช้งานระบบจริงเม่ือระบบเร่ิมใช้งานแล้ว ท้ังนี้กิจกรรมและปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จตามขั้นตอนดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6: สรุปกิจกรรมท่ีดําเนินการในขั้นตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final Preparation Phase) 

กิจกรรมท่ี 1 
การโอนย้ายข้อมูล 

(Data Conversion) 

จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการโอนย้าย 
 (Conversion Data Preparation) 

โอนย้ายข้อมูลเข้าระบบ (Data Conversion) 

กิจกรรมท่ี 3 
การกําหนดสิทธิการใช้งานระบบ 

(Authorization Setup) 

กิจกรรมท่ี 4 
การจําลองการใช้งานระบบ 

(Simulation) จําลองการใช้งานระบบโดยผู้ใช้งาน (Simulation) 

กําหนดแนวทางและจัดเตรียมข้อมูลการจําลอง 
การใช้งานระบบ (Simulation Preparation) 

ยืนยันข้อมูลท่ีจะทําการโอนย้าย 
(Data Verification) 

กิจกรรมท่ี 2 
การอบรมผู้ใช้งานระบบ 
(End User Training) 

ฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ (End User Training) 

กําหนดแนวทางและเตรียมเอกสารการฝึกอบรมผู้ใช้งานหลัก 

ยืนยันสิทธิการใช้งานระบบ  
(Authorization Verification) 

ตั้งค่าสิทธิการใช้งานระบบ (Authorization Setup) 

ทดสอบสิทธิการใช้งานโดยผู้ใช้งานหลัก  
(Key User Authorization Acceptant Test) 

กิจกรรมท่ี 5 
การเตรียมความพร้อมของ

ระบบงานและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

เตรียมความพร้อมของระบบงานจริง  
(Production System Preparation) 

เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
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จากภาพท่ี 6 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ดําเนินการในข้ันตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ 
(Realization Phase) ประกอบด้วย 5 กิจกรรมหลัก และสามารถวิเคราะห์งานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละ
กิจกรรมได้ดังภาพ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดําเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5 การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final Preparation 
Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

1. การโอนย้ายข้อมูล 
(Data Conversion) 

 
 

 

- จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือ
การโอนย้าย (Conversion 
Data Preparation) 

มหาวิทยาลัยดําเนินการตามแผนการ
โอนย้ายข้อมูลท่ีได้กําหนดไว้ในขั้นเตรียม
ความพร้อมในการโอนย้ายข้อมูลโดย
ที ม ง านกอ ง เทค โน โ ล ยี ส า รสน เทศ 
ดําเนินการจัดเตรียมข้อมูลโดยนําข้อมูล
จากระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน
บุคลากร (PIS: Personnel Information 
System) ซ่ึงใช้งานอยู่ในปัจจุบัน (เฉพาะ
ข้อมูลบุคลากรท่ีจ้างจากเงินงบประมาณ)
มาจัดทํารายงานตามรูปแบบที่บริษัทท่ี
ปรึกษาใช้ในการโอนย้าย (Conversion 
Template) เ พ่ื อส่ งข้ อ มูล ให้ส่ วนงาน
ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพ่ิมเติม
ข้อ มูลใน รูปแบบอ่ืน  ๆ  ท่ี ไ ม่สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้จากระบบ PIS พร้อมท้ัง
ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือนําข้อมูล
ดังกล่ าว โอนย้ายเข้ าระบบหลักจาก
ส่วนกลาง (สํานักงานอธิการบดี) ซ่ึงเป็นผู้
ป ร ะ ส า น ง า น ร ะ ห ว่ า ง ที ม ง า น กอ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศและบริษัทที่ปรึกษา 

- ความร่วมมือจาก
ทีมงานกองเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จัดเตรียมข้อมูล 

- การประสานงาน
ระหว่างบริษัทท่ีปรึกษา
ผู้รับผิดชอบหลักจาก
ส่วนกลาง (สํานักงาน
อธิการบดี) และทีมงาน
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ผู้รับผิดชอบหลัก
จากส่วนกลาง 
(สํานักงานอธิการบดี) 
ควรตรวจสอบข้อมูล
จากรายงานทีที่มงาน
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดทําขึ้น 
เพ่ือความครบถ้วน 
ถูกต้องก่อนส่งบริษัทที่
ปรึกษา 
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ตารางที่ 5 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final 
Preparation Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
กิจกรรม / งานท่ีต้องปฏิบัต ิ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 
- ยืนยันข้อมูลท่ีจะทํา

การโอนย้าย (Data 
Verification) 

มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการ
ยืนยันข้อมูลที่จะทําการโอนย้าย ไว้ดังน้ี 

1) การยืนยันข้อมูลก่อนนําขึ้นระบบ 
โดยส่งมอบ CD ที่มีรายการข้อมูลสําคัญ
ท่ี จ ะ ทํ า ก า ร โ อ น ย้ า ย ใ ห้ ส่ ว น ง า น
ตรวจสอบ และรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูลก่อนนําขึ้นระบบ 

2) การยืนยันข้อมูลหลังขึ้นระบบ 
บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการโดยส่วนงาน
ประมวลผลข้อมูลจากระบบ MUERP-
HR ซ่ึงบริษัทท่ีปรึกษาร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบหลักจากส่วนกลางในการ
ช้ีแจงแนวทางการประมวลผลข้อมูลและ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
ระบบ กับข้อมูลท่ีส่วนงานยืนยันความ
ถูกต้องของข้อมูลก่อนขึ้นระบบ 

ท้ังนี้มหาวิทยาลัยกําหนดให้หัวหน้า
ส่ ว น ง าน พิ จ า รณามอบ อํ าน าจ ให้
ผู้รับผิดชอบในการจัดทําข้อมูลของส่วน
งานในแต่ละระบบงาน ได้แก่ ระบบงาน
โครงสร้างองค์กร ระบบงานทะเบียน
ประวัติบุคลากร และระบบงานบริหาร
เงินเดือน เป็นผู้มีอํานาจในการลงนาม
รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของ
ข้อมูลก่อนนําขึ้นระบบ และหลังนําขึ้น
ระบบ ระบบงานละ 1 คน 

- ความร่วมมือจากส่วน
งานในการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล 

- นโยบายที่ชัดเจนจาก
ผู้บริหารส่วนงานในการ
ยืนยันข้อมูลสําคัญบาง
รายการ เช่น โครงสร้าง
ส่วนงาน ศูนย์ต้นทุน 
ผลผลิต เป็นต้น 

- การกําหนดให้มีการ
ยืนยันข้อมูลก่อนนําขึ้น
ระบบ และหลงันําขึ้น
ระบบซ่ึงเป็นขอ้มูลที่บริษัท
ท่ีปรึกษาได้ดําเนินการ
โอนย้ายข้อมูลเข้าระบบ
ระบบเพ่ือใช้ในระบบงาน
จริงต่อไปโดยกําหนดให้
ตรวจสอบกับข้อมูลก่อนนํา
ขึ้นระบบ ทําให้มีระบบการ
ตรวจสอบข้อมูลท่ีนําเข้า
ระบบอย่างได้ถูกต้อง 
ครบถ้วน 

- ความร่วมมือระหว่าง
ผู้รับผิดชอบหลักจาก
ส่วนกลาง (สํานักงาน
อธิการบดี)  กับบริษัทท่ี
ปรึกษาในการกําหนดแนว
ทางการประมวลผลข้อมูล 
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ตารางที่ 5 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนขั้นตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final 
Preparation Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 
- โอนย้ายข้อมูลเข้า

ระบบ (Data Conversion) 
บริษัทที่ปรึกษานําข้อมูลท่ีส่วนงานต่าง 

ๆ ได้ยืนยันข้อมูลก่อนนําขึ้นระบบโอนย้าย
ข้อมูลเข้าระบบ (Data Conversion) 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานหลักได้ตรวจสอบข้อมูลจาก
การประมวลผลในระบบงานที่จะใช้จริง
หลังจากบริษัทท่ีปรึกษาได้โอนย้ายข้อมูล
เข้าระบบแล้ว 

- ความชํานาญและ
ประสบการณ์ของบริษัท
ท่ีปรึกษาในการโอนย้าย
ข้อมูลเข้าระบบ (Data 
Conversion) 

2. การอบรมผู้ใช้งานระบบ
(End User Training) 

  

- กําหนดแนวทางและ
เตรียมเอกสารการฝึกอบรม
ผู้ใช้งานหลกั 

มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการ
อบรมผู้ใช้งานระบบ โดยกําหนดให้มีการ
อบรมเชิงปฏิบัติการซ่ึงผู้ใช้งานระบบจะได้
ทดลองการใช้งานระบบ MUERP - HR 
โดยใช้เครื่อง Computer ท่ีมหาวิทยาลัย
จัดให้ (1 เครื่อง/ผู้ใช้งานหลัก 2 คน) ซ่ึง
ในการอบรมผู้ใช้งานระบบได้ขอความ
ร่วมมือให้ส่วนงานส่งผู้แทนท่ีรับผิดชอบ
แต่ละระบบงานย่อยเข้าร่วมอบรมดังนี้ 

1) ผู้ใช้งานหลัก (Key User)  1 คน 
2) ผู้ใช้งานระบบ (End Users) 2 คน 
การอบรมผู้ใช้งานระบบกําหนดให้

ผู้รับผิดชอบหลักจากส่วนกลาง (สํานักงาน
อธิการบดี) เป็นวิทยากรอบรม รวมถึงการ
เตรียมเอกสารประกอบการอบรม และ
แบบฝึกหัดท่ีใช้ โดยบริษัทท่ีปรึกษาเป็น
ผู้ให้คําปรึกษาในการเตรียมข้อมูลดังกล่าว 

- การเตรียมความ
พร้อมของผู้รับผิดชอบ
หลักจากส่วนกลาง 
(สํานักงานอธิการบดี) 
ในการอบรม 

- ความร่วมมือ
ระหว่างบริษัทท่ีปรึกษา
กับผู้รับผิดชอบหลักจาก
ส่วนกลาง (สํานักงาน
อธิการบดี) ซ่ึง
กําหนดให้มีการฝึกซ้อม
การใช้งานและฝึกอบรม 
(Train the trainer)  
ก่อนการอบรมจริง เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของผู้
ท่ีจะเป็นวิทยากรอบรม
ผู้ใช้งานระบบ 



  

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล : มหาวิทยาลัยมหิดล  60 
 

ตารางที่ 5 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในข้ันตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย  
 (Final Preparation Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

- ฝึกอบรมผู้ใช้งาน
ระบบ (End User Training) 

ผู้ รั บผิ ดชอบห ลักจ ากส่ วนกลา ง 
(สํานักงานอธิการบดี) ได้กําหนดหัวข้อ
และระยะเวลาการอบรม  โดยไ ด้รับ
คําแนะนําจากบริษัทที่ปรึกษา และผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โครงการ ซ่ึงมีระยะเวลาการอบรมเท่ากับ
การอบรมผู้ใช้งานหลัก (Key User 
Training) ดังน้ี 

1) ระบบการ จัดการ โครงสร้ า ง
องค์กร (HR-OM) ระยะเวลา 2 วัน (12 
ช่ัวโมง) 

2) ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร 
(HR-PA) ระยะเวลา 3 วัน (18 ช่ัวโมง) 

3) ระบบบริ ห า ร เ งิ น เ ดื อนและ
ค่าตอบแทน (HR-PY) ระยะเวลา 5 วัน 
(30 ช่ัวโมง) 

การอบรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมอบรมจะ
ได้ User ID ในการใช้งานระบบซ่ึงเตรียม
ไว้สําหรับการอบรม และได้เรียนรู้ถึง
ภาพรวมของระบบ กลุ่มข้อมูลในระบบ 
กระบวนการทํางาน รวมถึงรายงานต่าง ๆ 
เ พ่ือให้ผู้ เข้ าร่ วมอบรมมีความเ ข้า ใจ 
ความสามารถ และความพร้อมที่จะใช้
ระบบงาน MUERP – HR  ในการ
ปฏิ บั ติงานจริงไ ด้อ ย่างถูก ต้องและมี
ประสิทธิภาพ 

- ความร่วมมือจาก
ผู้ใช้งานหลกัของส่วน
งานในการเข้าอบรม
ตลอดหลักสูตร 

- การกําหนดวัน 
และเวลาในการอบรม
ควรแจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้
ผู้ใช้งานหลกัได้เตรียม
ความพร้อมในการเข้า
อบรมได้ตลอดหลักสูตร 

- ควรแจ้งผลการ
ประเมินผลการอบรมให้
ผู้บริหารรับทราบ 
เพ่ือให้ผู้บริหารเหน็
ความสําคัญและติดตาม
ผลการอบรม 

- ควรกําหนดให้มี
การประเมินผลวิทยากร
เพ่ือปรับปรุงการอบรม
ให้มีประสทิธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น 
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ตารางที่ 5 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final 
Preparation Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จ 

3. การกําหนดสิทธิการใช้
งานระบบ (Authorization 
Setup) 

  

- ยืนยันสิทธิการใช้งาน
ระบบ (Authorization 
Verification) 

มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการ
ยื น ยั น สิ ท ธิ ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ 
(Authorization Verification) โดยให้
หัวหน้าส่วนงานพิจารณายืนยันสิทธิการใช้
งานระบบ จากรายช่ือผู้บริหารส่วนงานท่ี
รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ผู้ใช้งานหลัก (Key User) และ
ผู้ใช้งานระบบ (End User) โดยยืนยันสิทธิ
การใช้งานระบบจากตารางสิทธิการใช้งาน
ระบบ (Authorization Matrix) ในแต่ละ
ระบบงาน (Module) ซ่ึงบริษัทท่ีปรึกษา
ได้จัดทําตารางสิทธิการใช้งานระบบตาม
จํานวนผู้ใช้งานที่ส่วนงานสามารถใช้งาน
ได้สูงสุดในระบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(User License) 

- การช้ีแจง ทําความ
เข้าใจ การยืนยันสิทธิ
การใช้งานระบบจาก
ตารางสิทธิการใช้งาน
ระบบ (Authorization 
Matrix) 

- ความร่วมมือจาก
ส่วนงานในการพิจารณา
สิทธิการใช้งานระบบท่ี
ครบถ้วน ถูกต้อง เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความ
ยุ่งยากในการแก้ไข
เพ่ิมเติมในภายหลัง 

- ต้ังค่าสิทธิการใช้งาน
ระบบ (Authorization 
Setup) 

บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดําเนินการต้ังค่า
สิทธิการใช้งานระบบ (Authorization 
Setup) ในระบบงานตามการยืนยันสิทธิ
การใช้งานจากส่วนงานต่าง ๆ  และเตรียม
ระบบสําหรับการทดสอบการกําหนดสิทธิ
การใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
(HR Authorization Testing) เพ่ือให้
ผู้ใช้งานหลักได้ทดสอบตามตารางสิทธิการ
ใช้งานระบบ (Authorization Matrix) 

- ความชํานาญและ
ประสบการณ์ของบริษัท
ท่ีปรึกษาในตั้งค่าสิทธิ
การใช้งานระบบ 
(Authorization 
Setup) 
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ตารางที่ 5 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final 
Preparation Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 
- ทดสอบสิทธิการใช้งาน

โดยผู้ใช้งานหลัก (Key User 
Authorization Acceptant 
Test) 

บ ริ ษัทที่ ป รึ กษา กํ าหนดให้ มี ก าร
ทดสอบสิ ท ธิ ก าร ใ ช้ ง านระบบ  โ ดย
มหาวิทยาลัยกําหนดให้ผู้ใช้งานหลักเป็นผู้
ทดสอบสิท ธิการ ใ ช้ งานตามที่ แ ต่ละ  
ส่วนงานกําหนด เพ่ือให้ผู้ใช้งานหลักของ
ส่วนงานได้ทดสอบการกําหนดสิทธิการใช้
งานในระบบ พร้อมทั้งตรวจสอบว่าสิทธิท่ี
กําหนดในระบบเป็นไปตามที่ส่วนงาน
กําหนดมาหรือไม่ 

บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดําเนินการหลัก
ในการทดสอบสิทธิการใช้งานโดยผู้ใช้งาน
หลัก (Key User Authorization 
Acceptant Test)  โดยกําหนดให้มีการ
ประชุมช้ีแจงแนวทางการทดสอบสิทธิการ
ใช้งานระบบ  ซ่ึง ในการประชุมช้ีแจง
ดังกล่าวผู้ใช้งานหลักจะได้รับ  User ID 
และ Password สําหรับการทดสอบสิทธิ
การใช้งาน และลงนามรับรองผลการ
ทดสอบเม่ือดําเนินการทดสอบสิทธิการใช้
งานในแต่ละรายการ 

- ควรกําหนดให้มี
การประชุมช้ีแจง ทํา
ความเข้าใจแนวทางใน
การทดสอบสทิธิการใช้
งานระบบ เพ่ือให้
ผู้ใช้งานหลกัทดสอบ
สิทธิการใช้งานได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 

- ความร่วมมือของ
ผู้ใช้งานหลกัในการ
ทดสอบสิทธิการใช้ให้
ครบถ้วนทุกรายการ 

- เอกสารลงนาม
รับรองผลการทดสอบ
สทิธิสามารถใช้เป็น
เอกสารอ้างอิงในการ
เพ่ิมเติม แก้ไขสิทธิใน
ระยะต่อไป 

4. การจําลองการใช้งาน
ระบบ (Simulation) 

  

- กําหนดแนวทางและ
จัดเตรียมข้อมูลการจําลอง
การใช้งานระบบ 
(Simulation Preparation) 

บริษัทท่ีปรึกษาได้กําหนดให้มีการ
จําลองการใช้งานระบบเพ่ือให้ผู้ใช้งานได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบุคลากร
ของแต่ละส่วนงาน และทดสอบ 

- การกําหนดให้มี
การประชุมเพ่ือช้ีแจง 
ทําความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการ 
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ตารางที่ 5 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final 
Preparation Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 
 ประมวลผลเงินเดือนเสมือนการใช้งานจริง 

เพ่ือเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการ
ใ ช้ งานจริ ง  โดยบริษัทที่ ปรึ กษา เ ป็น
ผู้ ดํ า เ นิ น ก า ร ห ลั ก  แ ต่ เ นื่ อ ง จ า ก
มหาวิทยาลัยเห็นว่าการจําลองการใช้งาน
ระบบจะทําให้ผู้ใช้งานของส่วนงานได้
ทราบถึงปัญหาในการใช้งานระบบ และ
สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ก่ อ น ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ จ ริ ง  จึ ง ไ ด้
กําหนดการจําลองการใช้งานระบบครั้งท่ี 
2 โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักจากส่วนกลาง 
(สํานักงานอธิการบดี) เป็นผู้ดําเนินการ
หลัก เพ่ือให้ผู้ใช้งานของแต่ละส่วนงานได้
จําลองการประมวลผลเงินเ ดือนและ
ทดสอบผลการประมวลผลเงินเดือนได้
ครบถ้วน ถูกต้องย่ิงขึ้นโดยใช้ข้อมูลเสมือน
จริง ซ่ึงจะเป็นการลดผลกระทบท่ีอาจ
เกิดขึ้นในการจ่ายเงินเดือนท่ีถูกต้องให้กับ
บุคลากรเม่ือระบบเริ่มใช้งานจริง (Go 
Live) 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังกําหนดให้มี
การจัดประชุมช้ีแจงเพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการจําลองการใช้งานระบบเพ่ือให้
ผู้ ใ ช้ ง า น ขอ ง ส่ ว น ง า น  ไ ด้ ท ร าบ ถึ ง
วัตถุประสงค์ของการจําลองการใช้งาน
ระบบและแนวทางในการดําเนินการด้วย 

จําลองการใช้งานระบบ
เพ่ือผู้ใช้งานของส่วนงาน 
เข้าใจวัตถุประสงค์
สามารถเตรียมการ และ
เตรียมเอกสารท่ี
เก่ียวข้องในการ
ตรวจสอบข้อมูลได้
ล่วงหน้า 

- ควรดําเนินการแจ้ง
หัวหน้าส่วนงานเพ่ือ
รับทราบกําหนดการใน
การดําเนินการเพ่ือขอ
ความร่วมมือให้หัวหน้า
ส่วนงานส่งผู้ใช้งานเข้า
ร่วมกิจกรรม และ
ติดตามผลการ
ดําเนินการเพ่ือ
เตรียมพร้อมใช้งาน
ระบบจรงิ 
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ตารางที่ 5 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final 
Preparation Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 
- จําลองการใช้งาน

ระบบโดยผู้ใช้งาน 
(Simulation) 

ในการจําลองการใช้งานระบบท้ัง 2 
ครั้ง กําหนดให้จําลองการประมวลผล
เงินเดือนของเดือนท่ีระบบเริ่มใช้งานจริง 
(มกราคม 2554) เ พ่ือตรวจสอบความ
ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล โดยข้อมูล
ที่สามารถตรวจสอบ คือ ข้อมูลเงินได้/เงิน
หักท่ีเกิดขึ้นประจําและคงที่เท่าน้ัน เช่น 
เงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง ค่าตอบแทน
รายเดือน ประกันสังคม กองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ กบข. เป็นต้น สําหรับเงินได้/เงิน
หักท่ีเกิดขึ้นไม่ประจํา หรือไม่คงท่ี เช่น 
เงินหักสหกรณ์ออมทรัพย์ เงินหักกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินอ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อมูลท่ี
ส่วนงานได้โอนย้ายเข้าระบบ 

การตรวจสอบข้อมูลในข้ันตอนของ
การจําลองระบบมหาวิทยาลัยกําหนดให้
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

- การตรวจสอบข้ อ มู ล ในการ
ประมวลผล อาทิ วันเริ่มงาน วันลาออก 
ค่าลดหย่อน สมาชิกประกันสังคม สมาชิก
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 

- การออกรายงานต่าง ๆ  
- การผ่านรายการเอกสารไปยัง

ระบบบัญชี (Posting Run) 
- การกระทบยอดเงินเดือนและ

ค่าตอบแทน 

- ความร่วมมือใน
การเตรียมการจําลอง
การใช้งานระบบ
ระหว่างบริษัทท่ีปรึกษา
และผู้รับผิดชอบหลัก
จากส่วนกลาง 
(สํานักงานอธิการบดี) 
ในการชี้แจงขัน้ตอนใน
การจําลองการใช้งาน
ระบบ และเตรยีมความ
พร้อมด้านสิทธิการใช้
งานระบบของแต่ละ
ส่วนงาน 

- ดําเนินการจัดทํา
แบบสรุปผลการจําลอง
การใช้งานระบบแต่ละ
ขั้นตอนเพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาและสามารถ
กําหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหาได้ก่อนใช้
งานจริง 

- ควรกําหนดให้มี
การประชุมร่วมกันกับ
ส่วนงานเพ่ือสรุปผลและ
แนวทางในการ
ดําเนินการ 
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ตารางที่ 5 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในข้ันตอนการเตรียมการข้ันสุดท้าย (Final 
Preparation Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 
5. เตรียมความพร้อมของ

ระบบงานและอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวข้อง 

  

- เตรียมความพร้อมของ
ระบบงานจรงิ (Production 
System Preparation) 

บริษัทที่ปรึกษาเป็นผู้ดําเนินการหลัก
ในการเตรียมความพร้อมของระบบงาน
จริง โดยนําข้อมูลท่ีได้เตรียมไว้ในระบบ
เครือข่ายที่ใช้ในการพัฒนา เข้าสู่เครื่องแม่
ข่ายของระบบจริง (Production) โดยให้
ผู้รับผิดชอบหลักจากส่วนงาน (สํานักงาน
อธิการบดี) ดําเนินการทดสอบการใช้งาน
ตามสิทธิการใช้งาน เพ่ือให้ผู้ใช้งานของ
ส่วนงานต่าง ๆ สามารถใช้งานระบบได้
ทันทีท่ีระบบใช้งานจริง 

- ความชํานาญและ
ประสบการณ์ของบริษัท
ท่ีปรึกษาในการ
ดําเนินการ 

- ความร่วมมือจาก
ผู้รับผิดชอบหลักจาก
ส่วนกลาง (สํานักงาน
อธิการบดี) ในการ
ดําเนินการทดสอบการ
ใช้งานในระบบงานจริง 
(Production) 

- เตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ทีมงาน
จากกอง เทคโนโล ยีสารสนเทศ เ ป็น
ผู้รับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมของ
อุ ป ก รณ์ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  ไ ด้ แ ก่  เ ค รื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ระบบเครือข่าย 
และการควบคุมสิทธิการใช้งานระบบ โดย
กองเทคโนโลยีสารสนเทศได้ประสานงาน
กับผู้ใช้งานหลัก (Key User) ในการ
สํ ารวจ  และ เต รียมความพร้ อมของ
อุปกรณ์ดังกล่าว 

- ความร่วมมือ
ระหว่างกองเทคโนโลยี
สารสนเทศและผู้ใช้งาน
หลัก (Key User) 

- ควรกําหนดแบบ
ตรวจสอบรายการ
อุปกรณ์ที่จะดําเนินการ
สํารวจ ให้ผู้ใช้งานหลัก
ของส่วนงานดําเนินการ
ตามรายการ 
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2.5. ขั้นตอนการขึ้นระบบ และการสนับสนุนการใช้ระบบงาน (Go Live and Support Phase) 
ระยะตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป 
ขั้นตอนการขึ้นระบบ (Go Live and Support Phase) เป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความ

ร่วมมือจากผู้บริหารในการประชาสัมพันธ์โครงการ ความร่วมมือจากผู้ใช้งานหลัก (Key User) ผู้ท่ีทํา
หน้าท่ีเป็นทีมสนับสนุน (Support Team) จากส่วนกลาง (สํานักงานอธิการบดี) และบริษัทที่ปรึกษา
ในสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้งานเม่ือระบบเร่ิมใช้งานจริง ท้ังน้ีกิจกรรมและปัจจัยสําคัญในการ
ดําเนินการให้สําเร็จตามขั้นตอนดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7: สรุปกิจกรรมที่ดําเนินการในการขึ้นระบบ และการสนับสนุนการใช้ระบบงาน  
(Go Live and Support Phase) 

 
จากภาพท่ี 7 แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมท่ีดําเนินการในขั้นตอนการพัฒนาและติดต้ังระบบ 

(Realization Phase) ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก และสามารถวิเคราะห์งานที่ต้องปฏิบัติในแต่ละ
กิจกรรมได้ดังภาพ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมหิดลได้ดําเนินการตามกิจกรรมต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 

กิจกรรมที่ 1 
การใช้งานระบบจริง 

(Go Live) 

การส่ือสาร (Communication) 

กิจกรรมท่ี 2 
การสนับสนุนการใช้งาน

ระบบ (Support) กําหนดบทบาทหน้าท่ีของทีมสนับสนุน 
 (Responsibility of Support Team) 

กําหนดโครงสร้างการทํางานของทีมสนับสนุน 
(Support Team Structure) 

กําหนดแนวทางการสนับสนุน 
(Supporting Procedure) 
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ตารางที่ 6 การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการข้ึนระบบ และการสนับสนุนการใช้ระบบงาน  
(Go Live and Support Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 
1. การใช้งานระบบจริง 

(Go Live) 
 
 

 

- การสื่อสาร 
(Comunication) 

มหาวิทยาลัยดําเนินการสื่อสารเพ่ือ
ประกาศการใช้งานระบบจริง 2 ช่องทาง 
ดังน้ี 

1) การแจ้งในท่ีประชุม 
มหาวิ ทยาลั ย ไ ด้แ จ้ ง หั วหน้ า -  

ส่วนงานในท่ีประชุมคณบดีเพ่ือสื่อสารให้
บุคลากรภายในส่วนงานรับทราบ และ
ผู้รับผิดชอบจากส่วนกลาง (สํานักงาน
อธิการดี) ได้แจ้งผู้ใช้งานหลัก ตรวจสอบ
ความพร้อมของอุปกรณ์และสิทธิการใช้
งานระบบของผู้ใช้งานจริง (End User) 
ในส่วนงานอีกครั้ง และประชาสัมพันธ์ให้
ผู้ใช้งานจริงรับทราบ และขอความร่วมมือ
จากผู้ใช้งานหลัก (Key User) ในการ
สนับสนุนการใช้งานเบ้ืองต้นท่ีระดับส่วน
งาน 

2) การประชาสัมพันธ์ใน Website 
มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์การ

ใช้งานจริงโดยประชาสัมพันธ์ในหน้าแรก
ของ Website ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
บุคลากรได้รับทราบข้อมูลผ่านช่องทาง
ดังกล่าวอีกช่องทางหนึ่ง 

- นโยบายที่ชัดเจน 
และความร่วมมือจาก
ผู้บริหารทุกส่วนงาน 

- ความร่วมมือจาก
ผู้ใช้งานหลกั (Key 
User) ในการตรวจสอบ
ความพร้อมการใช้งาน
จริง และการสนับสนุน
การใช้งานเบ้ืองต้นที่
ระดับส่วนงาน 

- ความร่วมมือจาก
กองเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ทาง  Website 
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ตารางที่ 6 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการข้ึนระบบ และการสนับสนนุการใช้
ระบบงาน (Go Live and Support Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 
- กําหนดแนวทางการ

สนับสนุน (Supporting 
Procedure) 

มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางในการ
สนับสนุนไว้ 3 แนวทาง ดังน้ี 

1) การมาติดต่อโดยตรงจากผู้ใช้งาน 
(Walk In) โดยจัดหาห้องให้ทีมสนับสนุน
ปฏิ บั ติงาน  เ พ่ือรองรับการมาติดต่อ
โดยตรงของผู้ใช้งาน 

2) การติดต่อทางโทรศัพท์  โดยมี
หมายเลขโทรศัพท์สําหรับติดต่อในการ
ขอรับการสนับสนุนเป็นการเฉพาะ 

3) ระบบสนับสนุนการใ ช้ ง านใน
รูปแบบของ Webpage โดยมอบหมายให้
ที มกอ ง เทค โน โล ยี ส า รสน เทศ เป็ น
ผู้ ดํ า เนิ นการ  เ พ่ื อ เ พ่ิมระบบในการ
ติดต่อสื่อสารและเก็บบันทึกปัญหาและ
แนวทางแก้ไขของผู้ใช้งาน 

- นโยบายที่ชัดเจน
ของผู้บริหารโครงการ 

- ความร่วมมือจาก
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 

2. การสนับสนุนการใช้งาน
ระบบ (Support) 

  

- กําหนดโครงสร้างการ
ทํางานของทีมสนับสนุน 
(Support Team 
Structure) 

มหาวิทยาลัยกําหนดโครงสร้างทีม
สนับสนุนไว้ดังน้ี 

1) หัวหน้าทีมสนับสนุน  (Support 
Team Leader) ระบบงานละ 1 คน และ
หัวหน้าทีมจากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 คน 

2) ทีมสนับสนุน (Support Staff) ซ่ึง
เป็นผู้ใช้งานหลัก (Key User) ของ
สํานักงานอธิการบดี หรือส่วนงานที่มี 

- นโยบายที่ชัดเจน
ของผู้บริหารโครงการ 

- ความร่วมมือจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใน
การกําหนดโครงสร้าง 
และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 
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ตารางที่ 6 (ตอ่) การดําเนินการตามกิจกรรมในขั้นตอนการข้ึนระบบ และการสนับสนนุการใช้
ระบบงาน (Go Live and Support Phase) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
กิจกรรม / งานที่ต้องปฏิบัติ การดําเนินการของมหาวิทยาลัย ปัจจัยสําคัญในการ

ดําเนินการให้สําเร็จ 
 ความเช่ียวชาญ อย่างน้อย 1 คน ต่อ

ระบบงานย่อย และผู้รับผิดชอบระบบงาน
จากกองเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย
ระบบงานละ 1 คน 

3) ผู้รับข้อมูลการขอใช้บริการ (Call 
Center) จํานวน 2 คน ซ่ึงเป็นบุคลากร
จากกองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

- กําหนดบทบาทหน้าท่ี
ของทีมสนับสนุน  
(Responsibility of 
Support Team) 

 

มหาวิทยาลัยกําหนดบทบาทหน้าท่ี
ของทีมสนับสนุนไว้ดังน้ี 

1) หัวหน้าทีมสนับสนุน (Support 
Team Leader) มีหน้าท่ีจัดสรรงาน
ให้กับ Support Staff แต่ละคน ตาม
ความเหมาะสม และสนับสนุนการใช้
งานระบบ 

2) ทีมสนับสนุน (Support Staff) มี
หน้าท่ีสนับสนุนการใช้งานระบบตามความ
เร่งด่วนของปัญหา 

3) ผู้ รับข้อ มูลการขอใ ช้บริการ 
(Call Center) มีหน้าท่ีรับแจ้งปัญหา
ทางโทรศัพท์ จัดลําดับของผู้ขอใช้
บริการ และยืนยันการปิดสถานะการ
แจ้งปัญหาในระบบกับผู้ใช้งาน  

- นโยบายที่ชัดเจน
ของผู้บริหารโครงการ 

- การประสานงาน
และความร่วมมือของ
ทีมสนับสนุนทกุฝ่าย 
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2.2 การจัดทํารายงานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลจากระบบ MUERP – HR  
สําหรับรายงานข้อมูลสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล เพ่ือรองรับการรายงานข้อมูลต่อ

ผู้บริหาร บุคลากร หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกในระบบ MUERP – HR โดยได้พัฒนา
รูปแบบมาจากโปรแกรมรายงานในการจัดทํารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานตามความเหมาะสมและความจําเป็น เน่ืองจากการพัฒนารูปแบบรายงานที่ไม่ใช่รายงาน
มาตรฐาน (Standrad Report) จากระบบเป็นการกําหนดค่าในระบบเพ่ิมเติม (Customize) ซ่ึงอาจมี
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมในการดําเนินการและเกิดความยุ่งยากในการดําเนินการปรับเปลี่ยนรายงานใน
อนาคต  

ดังนั้นเพ่ือให้สามารถประมวลผลและจัดทํารายงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ผู้รับผิดชอบหลักจากส่วนกลางจึงขอความร่วมมือให้บริษัทที่ปรึกษาจัดทํารายงานจากระบบ
ในรูปแบบของรายงานท่ีเลือกข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้ (Ad Hoc Query Report) ซ่ึง
ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลจากทุกกลุ่มข้อมูลในระบบ โดยระบบจะแสดงรายงานรายบุคคลท่ี
ประกอบด้วยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลน้ัน ๆ ท่ีผู้ใช้งานเลือก ซ่ึงผู้ใช้งานต้องนําข้อมูลดังกล่าวมา
จัดทํารายงานตามรูปแบบท่ีต้องการจากโปรแกรมสําเร็จรูปอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
3. ข้อมูลบุคลากรท่ีสําคัญเพ่ือใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจของมหาวทิยาลัย 

มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลจากทุกส่วนงานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
บริหารและการตัดสินใจ เน่ืองจากระบบ MUERP – HR ไม่ครอบคลุมส่วนงาน 4 ส่วนงานได้แก่ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
และคณะทันตแพทยศาสตร์ ซ่ึงการดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลดําเนินการโดยพัฒนาระบบเช่ือมโยง
ข้อมูล (Consolidate) ท่ีมีลักษณะเป็นระบบฐานข้อมูล (Database Server) ในการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากทุกส่วนงานเพ่ือนํามาจัดทํารายงานในรูปแบบต่าง ๆ  

การวิเคราะห์ข้อมูลสําคัญด้านทรัพยากรบุคคลในระบบ MUERP-HR ท่ีใช้ในการวางแผนต้ัง
งบประมาณด้านบุคลากร การจัดลําดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) และการบริหารทรัพยากร
บุคคลด้านอ่ืน ๆ จําเป็นต้องรวมท้ังข้อมูลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ซ่ึงเป็นส่วนงานที่ดําเนินการพัฒนาและติดต้ังระบบงาน ERP แล้ว และศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก ซ่ึงอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงพยาบาล เพ่ือการ
รวบรวมข้อมูล (Consolidate) ในระดับมหาวิทยาลัย  

ระบบการเช่ือมโยงข้อมูล (Consolidate System) มีแนวทางการดําเนินการดังภาพ 
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ภาพท่ี 8: ระบบการเช่ือมโยงข้อมูล (Consolidate System) ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
จากภาพที่ 8 สรุปได้ว่ามหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลโดยกําหนด

รูปแบบข้อมูลที่ต้องการและให้ส่วนงานที่อยู่นอกระบบ MUERP – HR ส่งรายงานในรูปแบบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือนําข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย สําหรับส่วนงานท่ีอยู่ในระบบ 
MUERP – HR ให้ดําเนินการประมวลผลรายงานจากระบบซึ่งบริษัทท่ีปรึกษาจะเป็นผู้ดําเนินการสร้าง
รายงานตามรูปแบบท่ีจะใช้ในการนําเข้าข้อมูล 

การดําเนินการเช่ือมโยงข้อมูลตามแนวทางดังกล่าวจําเป็นต้องมีการกําหนดรูปแบบข้อมูลที่
จําเป็นต้องนําเข้าระบบ ซ่ึงผู้วิเคราะห์ได้ร่วมกับผู้รับผิดชอบฐานข้อมูลบุคลากร กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ใช้งานหลักจากกองทรัพยากรบุคคล และบริษัทท่ีปรึกษา ในการวิเคราะห์รายการข้อมูล
ท่ีจําเป็นต้องมีในระบบ และกําหนดรูปแบบและเงื่อนไขต่าง ๆ ของข้อมูล โดยให้ส่งข้อมูลในรูปแบบ
ข้อมูลรายบุคคล ประกอบด้วย 5 ตารางข้อมูลหลักสรุปได้ดังน้ี 

- ตารางที่ 1 : ข้อมูลประวัติบุคลากร ประกอบด้วยกลุ่มข้อมูล ดังน้ี 

 ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน เพศ ศาสนา เป็นต้น 

 ข้อมูลที่อยู่ ประกอบด้วย บ้านเลขที่ ถนน แขวง เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์ 

 ข้อมูลวันที่ อาทิ วันเดือนปีเกิด วันท่ีเริ่มรับราชการ วันท่ีเกษียณอายุ เป็นต้น 

 ข้อมูลเงินเดือนและประเภทบุคลากร อาทิ เงินเดือน เงินอ่ืน ๆ ท่ีจ่ายพร้อมกับ
เงินเดือน กลุ่มบุคลากร และกลุ่มย่อยบุคลากร เป็นต้น 

 ข้อมูลสังกัด ประกอบด้วย ส่วนงาน ภาควิชา ฝ่าย งาน หน่วย 

 ข้อมูลตําแหน่งบริหาร/วิชาการ/ชํานาญการฯ อาทิ ช่ือตําแหน่งบริหาร ช่ือตําแหน่ง
ทางวิชาการ สาขาที่แต่งต้ัง วันท่ีดํารงตําแหน่ง วันท่ีครบวาระ เป็นต้น 
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- ตารางที่ 2 : ข้อมูลเงินได้บุคลากร ประกอบด้วย กลุ่มข้อมูลประเภทเงินได้ ข้อมูลแหล่งเงิน
และจํานวนเงิน 

- ตารางท่ี 3 : ข้อมูลการลาของบุคลากร อาทิ วันท่ีเริ่มลา วันสิ้นสุดการลา เลขท่ีคําสั่ง
เกี่ยวกับการลา กลุ่มข้อมูลประเภทการลา เป็นต้น 

- ตารางที่ 4 : ข้อมูลการพ้นจากงาน ประกอบด้วย วันท่ีพ้นจากงาน สาเหตุท่ีพ้นจากงาน 
เลขที่คําสั่งพ้นจากงาน และเงินชดเชยการพ้นจากงาน  

- ตารางที่ 5 : ข้อมูลวุฒิสูงสุดของบุคลากร อาทิ ระดับการศึกษาสูงสุด สาขาวิชา เป็นต้น 
ท้ังนี้กําหนดให้ส่งข้อมูลเพ่ือนําเข้าระบบทุกสิ้นเดือน เพ่ือใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการ

ดําเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลในทุกกระบวนการต้ังแต่การวางแผน การบรรจุและแต่งต้ัง การบริหาร
ค่าตอบแทน สวัสดิการต่าง ๆ รวมถึงการพ้นจากงานด้วย เพ่ือช่วยสนับสนุนให้การบริหารทรัพยากร
บุคคลดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลยังสามารถนําไป
วิเคราะห์ในการสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร และการ
ปรับปรุงนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกด้วย  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงระยะเวลา
ต้ังแต่ปี พ.ศ.2545 – 2553 เป็นระบบที่ออกแบบและพัฒนาระบบเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานของ
ส่วนกลาง (กองทรัพยากรบุคคล) เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการดําเนินการด้านทรัพยากรบุคคล ต้ังแต่
เดือนเมษายน ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้พัฒนาระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลท่ีกระจายอํานาจไปยังส่วนงาน เพ่ือให้ส่วนงานรับผิดชอบปรับปรุงข้อมูลบุคลากรใน
สังกัดของแต่ละส่วนงาน ภายใต้ชื่อโครงการ MUERP (Mahidol University Enterprise Resource 
Planing) ซ่ึงในส่วนของการบริหารทรัพยากรบุคคล MUERP – HR ได้เริ่มใช้งานจริงสําหรับระบบงาน
ทะเบียนประวัติบุคลากร ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 และระบบบริหารค่าตอบแทน ต้ังแต่
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2554 เป็นต้นมา ซ่ึงสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

 
5.1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบ PIS และ MUERP – HR  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคลท้ัง 2 ระบบ 
มีความแตกต่างกันหลายประเด็น ซ่ึงสามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบ PIS และ 
MUERP – HR ได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 7 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบ PIS และ MUERP – HR  
 

ระบบ PIS ระบบ MUERP – HR 
1. ระบบงานแบบศูนย์กลาง (Centerize 

System) ซ่ึงกองทรัพยากรบุคคลเป็นผู้ใช้งาน
ระบบส่วนใหญ่ 

1. ระบบงานแบบกระจาย  (Decenterize 
System) ซ่ึงกระจายความรับผิดชอบในการ
ดําเนินการให้ผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรของ
แต่ละส่วนงานเป็นผู้ใช้งานระบบ 

2. ออกแบบพัฒนาระบบโดยผู้รบัผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. จ้างบริษัทที่ปรึกษา ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอก
เป็นผู้ดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ โดย
นําระบบงานมาตรฐานสากล (SAP) มากําหนดค่า
ต่าง  ๆ  ท่ีสอดคล้องกับการดํา เนินการด้าน
ทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัย 

3. ประกอบด้วยข้อมูลบุคลากร 3 ประเภท 
(เฉพาะทีจ้่างจากเงินงบประมาณ) ได้แก่ 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ 
และลูกจ้างประจําเงินงบประมาณ 

3. ประกอบด้วยข้อมูลบุคลากร 7 ประเภทหลัก
ซ่ึ ง ค ร อ บ ค ลุ ม บุ ค ล า ก ร ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง
มหา วิทยาลัย  ไ ด้แก่  ข้ าราชการ  พนักงาน
มห า วิ ท ย า ลั ย เ งิ น ง บป ร ะม าณ  พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย (ช่ือส่วนงาน) พนักงานเงินรายได้ 
พนักงานวิทยาลัย ลูกจ้างเงินงบประมาณ และ
ลูกจ้างเงินรายได้ 

4. การบันทึก ปรับปรุง และแก้ไขข้อมูล
ดําเนินการโดยผู้ปฏิบัติงาน กองทรัพยากรบุคคล 
สํานักงานอธิการบดี 

4. การบันทึก  ปรับป รุง  และแก้ ไขข้อ มูล
ดําเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล
ของแต่ละส่วนงาน 

5. เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบติังาน ผู้มีสิทธิ
ใช้งานจะเป็นผู้ปฏิบัติงานกองทรัพยากรบุคคลซ่ึง
ได้รับสิทธิในการใช้งานระบบ และมีระบบงานให้
ผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคลของส่วนงาน
เรียกดูข้อมูลได้เฉพาะบุคลากรในสงักัดส่วนงาน
น้ัน ๆ แต่ไม่ได้รับสิทธิในการแก้ไขข้อมูล 

5. เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน ผู้มีสิทธิ
ใช้งานเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล
ของส่วนงาน ซ่ึงสามารถเรียกดูข้อมูล บันทึก 
เพ่ิมเติม แก้ไขข้อมูลได้เฉพาะบุคลากรในสังกัด 
สําหรับผู้ใช้งานกองทรัพยากรบุคคลสามารถ
เรียกดูข้อมูล บันทึก เพ่ิมเติม แก้ไขข้อมูลได้ทุก
ส่วนงาน 
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ตารางที่ 7 (ต่อ) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบ PIS และ MUERP – HR  
 

ระบบ PIS ระบบ MUERP – HR 
6. มีข้อมูลบุคลากรทั้ง 3 ประเภทครบทุก 

ส่วนงาน 
6. มีข้อมูลไม่ครบทุกส่วนงาน เนื่องจากการ

ออกแบบและพัฒนาระบบไม่ครอบคลุมส่วนงานท่ี
ใช้งานระบบงาน ERP อยู่แล้ว ได้แก่ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่วนงานที่อยู่ระหว่าง
ดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบ ได้แก่ ศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก และส่วนงานที่แยกออก
จากระบบ MUERP เพ่ือนําระบบไปพัฒนาต่อ 
ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

7. การออกแบบระบบสะดวกกับผู้ใช้งาน (User 
friendly) มีเมนูการใช้งานภาษาไทยอ่านเข้าใจ
ง่าย หน้าจอการทํางานมีรูปภาพที่สื่อความหมาย
ตรงกับการใช้งานและมีคําอธิบายรูปภาพ 

7. การใช้งานยากเนื่องจากการดําเนินการ  
ต่าง ๆ ในระบบต้องใช้คําสั่งเป็นภาษาอังกฤษ 
แยกข้อมูลเป็นกลุ่มข้อมูล (Infotype) หลายกลุ่ม
ซ่ึงยากต่อการจดจํา 

8. การประมวลผลและจัดทํารายงานจากระบบ 
ต้องดําเนินการโดยวิธีการเขียนคําสั่งเพ่ือคดักรอง
ข้อมูล (Query) จากฐานข้อมูล (Database) 
เฉพาะข้อมูลทีต้่องการให้แสดงผล และนํามา
จัดทําตามรูปแบบรายงานจากโปรแกรมสําเร็จรูป 

8. การประมวลข้อมูลและจัดทํารายงานจาก
ระบบ สามารถเรียกใช้งานรายงานจากรายงาน
มาตรฐานของระบบและเรียกใช้งานรายงานท่ี
เลือกข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้ (Ad 
Hoc Query Report) โดยแสดงข้อมูลรายบุคคล
เพ่ือนําข้อมูลรายบุคคลดังกล่าวมาจัดทํารายงาน
ตามรูปแบบที่ต้องการจากโปรแกรมสําเร็จรูป 

9. การพัฒนาระบบ เปลี่ยนค่าต่าง ๆ ของ
ระบบ อาทิ เปลี่ยนโครงสร้างเงินเดือน โครงสร้าง
ตําแหน่ง ดําเนินการได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ซ่ึงผู้รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดําเนินการ 

9. การพัฒนาระบบ เปลี่ยนค่าต่าง ๆ ของ
ระบบ อาทิ เปลี่ยนโครงสร้างเงินเดือน โครงสร้าง
ตําแหน่ง มีความซับซ้อน เกี่ยวข้องกับหลาย
ระบบงานย่อย ซ่ึงผู้ รับผิดชอบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ต้องใช้เวลาใน
การศึ กษาข้ อ มูลมากและหาก ไ ม่สามารถ
ดําเ นินการไ ด้จํ า เ ป็น ต้อง จ้างที่ปรึกษาเ ป็น
ผู้ดําเนินการ ทําให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
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5.2 ปัญหา/อุปสรรค ข้อควรระวัง และแนวทางการแก้ไขในการพัฒนาและออกแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล 

จากการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรค ข้อควรระวัง และแนวทางการแก้ไขในการพัฒนาและออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังน้ี 

5.2.1 ปัญหา/อุปสรรค และข้อควรระวัง 
1) การกําหนดโครงสร้างองค์กร ระยะเวลาของการออกแบบและพัฒนาระบบเป็น

ช่วงเวลาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยใหม่ เน่ืองจากการเปลี่ยน
สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ส่งผลให้นําข้อมูลโครงสร้างองค์กรเข้าระบบล่าช้ากว่า
แผนงานท่ีกําหนดไว้ 

2) การเตรียมผู้รับผิดชอบหลักที่มีหน้าท่ีในการร่วมดําเนินการออกแบบและพัฒนา
ระบบซ่ึงองค์กรได้พิจารณาเลือกจากผู้มีความรู้ความสามารถ แต่มีภาระงานอื่น ๆ ท่ีต้องทําเป็นจํานวน
มาก ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าร่วมดําเนินการได้อย่างเต็มที่ เต็มเวลา 

3) การเปลี่ยนแปลงบุคลากรในคณะทํางานระหว่างการออกแบบและพัฒนาระบบ 
ส่งผลบุคลากรใหม่ที่เข้ามาในโครงการต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาทําความเข้าใจกับระบบงาน อาจ
ทําให้การพัฒนาระบบล่าช้ากว่าแผนงานท่ีกําหนด 

4) บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง และผู้รับผิดชอบในการร่วมกําหนดความต้องการในการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ ถ้าไม่ตระหนักถึงการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการทํางานในระบบซ่ึงเป็นระบบมาตรฐานสากล อาจส่งผลให้ต้องมีการกําหนดค่าใน
ระบบเพิ่มเติม (Customize) ซ่ึงอาจทําให้เกิดความยุ่งยากในการพัฒนาและปรับปรุงระบบในระยะ
ต่อไป และมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น 

5) ในระบบงาน SAP มาตรฐาน กําหนดให้ระบบบริหารค่าตอบแทน (PY : 
Payroll Administration) เป็นระบบงานย่อยในระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบุคลากรท่ีต้องรับผิดชอบปฏิบัติงานด้านการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนจากเดิมท่ีเป็น
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานด้านการคลัง เปลี่ยนแปลงเป็นผู้รับผิดชอบด้านทรัพยากรบุคคล จึง
จําเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษา ทําความเข้าใจขั้นตอน และกระบวนการทํางานใหม่ทุกกระบวนการ
และต้องอาศัยความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลตามเป้าหมาย 

6) ระบบบริหารค่าตอบแทน (PY : Payroll Administration) ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการได้รับเงินเดือนของบุคลากร อาทิ การคํานวณภาษีซ่ึง
คํานวณตามกฎหมาย ซ่ึงแต่เดิมคํานวณในอัตราเท่ากันทุกเดือน การจ่ายค่าล่วงเวลาพร้อมกับเงินเดือน 
การจ่ายเงินสวัสดิการพร้อมกับเงินเดือน ซ่ึงแต่เดิมเป็นการจ่ายนอกรอบการจ่ายเงินเดือน และ
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สามารถยืมเงิน   ทดรองจ่ายของส่วนงานได้ เป็นต้น อาจทําให้บุคลากรถูกหักภาษีเพ่ิมขึ้นกรณีไม่ได้
แจ้งรายการลดหย่อนภาษี หรือได้รับเงินสวัสดิการและค่าล่วงเวลาช้ากว่าการจ่ายในระบบเดิม 

7) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบที่ดําเนินการจัดทําโดย
บริษัทท่ีปรึกษา หรือเอกสารสรุปรายงานการประชุมท่ีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการออกแบบระบบ 
ไม่ได้จัดเก็บไว้เป็นระบบที่ดี และบางเร่ืองไม่ได้รับการปรับปรุงให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
ส่งผลให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการไม่สามารถศึกษาข้อมูลบางส่วนจากเอกสารได้อย่างครบถ้วน 

5.2.2  แนวทางแก้ไข 
1) โครงสร้างองค์กรควรกําหนดให้แล้วเสร็จและมีความชัดเจนก่อนการพัฒนา

ระบบ หากมาดําเนินการในช่วงการพัฒนาและขึ้นระบบใหม่ จะทําให้ข้อมูลไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจน
พอที่จะนําไปเป็นข้อมูลหลักในการขึ้นระบบ 

2) ควรเตรียมผู้รับผิดชอบหลักที่มีหน้าท่ีในการร่วมดําเนินออกการแบบและพัฒนา
ระบบก่อนเริ่มต้นโครงการ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับผู้รับผิดชอบหลักในการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นและจัดสรรเวลาในการปฏิบัติงานล่วงหน้า  

3) ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในคณะทํางานระหว่างการออกแบบและ
พัฒนาระบบ ท้ังฝ่ายของผู้ให้ข้อมูลและบริษัทที่ปรึกษา หากมีความจําเป็นเร่งด่วนควรมีการจัดทํา
เอกสารการดําเนินการโครงการท่ีมีคุณภาพ ถูกต้อง และครบถ้วน ซ่ึงบุคลากรใหม่ที่เข้ามาในโครงการ
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองภายในระยะเวลาจํากัด 

4) ให้ความสําคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยการการช้ีแจง ทําความเข้าใจ 
และสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงผู้รับผิดชอบในการร่วมกําหนดความต้องการในการออกแบบและพัฒนาระบบ โดยปรับปรุง
กระบวนการและวิธีการปฏิบั ติงานให้สอดคล้องกับการทํางานในระบบใหม่ซ่ึงเป็นระบบ
มาตรฐานสากล 

5) ควรมีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านทรัพยากรบุคคลท่ีต้องรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานในระบบบริหารค่าตอบแทน (PY : Payroll Administration) ล่วงหน้าก่อนโครงการ
เริ่มต้น เพ่ือให้บุคลากรดังกล่าวได้ศึกษา ทําความเข้าใจขั้นตอน และกระบวนการในการปฏิบัติงานใน
ระบบงานเดิมก่อนการเริ่มโครงการเพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีความ
เหมาะสม หรืออาจต้องมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตําแหน่งจัดอัตรากําลังคนให้เหมาะสมกับงาน โดยการ
ให้ผู้รับผิดชอบงานเดิมถ่ายทอดงานให้แก่ผู้รับผิดชอบใหม่ 
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6) ควรมีการสื่อสารแนวทางการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนในระบบ MUERP – 
HR เพ่ือช้ีแจง ทําความเข้าใจ ให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึงและให้เห็นความสําคัญของการปฏิบัติท่ี
ถูกต้องตามมาตรฐานและตามที่กฎหมายกําหนด 

7) ควรกําหนดผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ติดตามบริษัทท่ีปรึกษาในการจัดทํา
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาระบบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน นอกจากน้ี
หากมีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายที่ส่งผลกระทบถึงระบบควรมีการบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์
อักษรเพ่ือสามารถติดตามความคืบหน้า ข้อสรุปในประเด็นต่าง ๆ แนวทางการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือ
เป็นหลักฐานในการสืบค้นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการได้ในระยะต่อไป 

 
5.3 ปัจจัยสําคัญในการดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากร

บุคคลให้สําเร็จ 
จากการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยมหิดล 

สามารถวิเคราะห์ปัจจัยสําคัญในการดําเนินการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้สําเร็จได้ดังน้ี 

5.3.1 มหาวิทยาลัยได้มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารโครงการท่ีชัดเจน  
5.3.2 มหาวิทยาลัยได้กําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะทํางานในโครงการท่ีชัดเจน 
5.3.3 ผู้บริหารระดับสูงให้การสนับสนุน กําหนดทิศทาง และนโยบายการดําเนินการท่ี

ชัดเจน 
5.3.4 บริษัทที่ปรึกษาได้ดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน และ

ดําเนินการตามแผนการดําเนินการโครงการ 
5.3.5 บริษัทที่ปรึกษา หรือผู้ท่ีทําหน้าท่ีในการออกแบบและพัฒนาระบบควรมีความรู้ 

ความชํานาญ และประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบงานในมหาวิทยาลัย 
5.3.6 การมอบหมายหน้าที่ท่ีเหมาะสมกับบุคลากรที่ร่วมรับผิดชอบในการออกแบบและ

พัฒนาระบบ 
5.3.7 ผู้รับผิดชอบหลักของแต่ละระบบงานมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการออกแบบและ

พัฒนาระบบต้ังแต่เริ่มต้นจนส้ินสุดโครงการ 
5.3.8 การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทที่ปรึกษาและผู้รับผิดชอบหลักของ

มหาวิทยาลัย ส่งผลให้การประสานงานในการดําเนินโครงการเป็นไปอย่างราบรื่น และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน 



  

การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล : มหาวิทยาลัยมหิดล  79 
 

5.3.9 ให้ความสําคัญกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง การสื่อสาร ทําความเข้าใจ ให้ทราบข้อมูลความคืบหน้าของ
การดําเนินโครงการ การขอความร่วมมือในการดําเนินโครงการ 

5.3.10 มหาวิทยาลัยมีการกํากับ ติดตามการดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ โดย
กําหนดให้มีการประชุมระหว่างผู้บริหาร บริษัทที่ปรึกษา และผู้รับผิดชอบระบบงานหลักจากส่วนกลาง 
(สํานักงานอธิการบดี) ทุกสัปดาห์ เดือนละ 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ เดือนละ 
2 ครั้ง เพ่ือรายงานสถานภาพของโครงการ กํากับ ติดตาม และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณี
โครงการไม่สามารถดําเนินการได้ตามแผนการดําเนินงาน 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลควรมีการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน 
ถูกต้อง และสอดคล้องกับระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคลากรแต่ละประเภท โดยเช่ือมโยงข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลของทุกส่วนงานใน
มหาวิทยาลัย และออกแบบให้ระบบมีขั้นตอนการทํางานที่คล่องตัว และยืดหยุ่น เพ่ือให้สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และควรเป็นระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลท่ี
เป็นระบบหลักของมหาวิทยาลัย ลดความซํ้าซ้อนและภาระของส่วนงานต่าง ๆ ท่ีต้องดําเนินการบันทึก
ข้อมูลหลายฐานข้อมูล 

5.4.2 ควรกําหนดให้มีการประชุมร่วมกันในการพัฒนาและติดต้ังระบบงาน เพ่ือติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการในทุก ๆ ด้าน กําหนดแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงานรวมท้ัง
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องของโครงการ 

5.4.3 ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล คือ
ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับโครงการต้ังแต่ระดับบริหารจนถึงระดับปฏิบัติการ 

5.4.4 ให้ความสําคัญกับด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยผู้บริหารต้องให้ความสําคัญ
ในการบริหารจัดการกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สื่อสารทําความเข้าใจผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ทราบ
ถึงแนวทางการปฏิบัติงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนที่ระบบจะใช้งานจริง ร่วมแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคและลดผลกระทบในเชิงลบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง 

5.4.5 ควรมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อควรระวัง และแนวทางแก้ไขเป็นระยะ ๆ
เพ่ือใช้ในการวางแผนและพัฒนาการดําเนินงานในระยะต่อไป 
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