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การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการ
ของบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน
สุบิน ไชยยะ1
ธวัชชัย อร่ามดิลกรัตน์1
พัชรา รับมา1
บทคัดย่อ
สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน ได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการบันทึกรายงานการเดินทางไป
ราชการของบุคลากรในสังกัดเพื่อนามาใช้ในการปฏิบัติงานบุคลากร โดยในการพัฒนาระบบฯ ใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ PHPMaker v8.0.2 และใช้แนวคิดของ Bigs, Birks, & Atkins (1980) ในการพัฒนาระบบฯ
ผลของการพัฒนาระบบ พบว่า ระบบสารสนเทศของการรายงานผลการเดินทางไปราชการเป็นระบบและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
คาสาคัญ: การพัฒนาระบบสารสนเทศ การบันทึกรายงาน สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน
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Abstract
Lamphun Provincial Office of the Non-Formal and Informal Education was
developed information systems for recording reports to duty of personnel for used in
operations of personnel group. PHPMaker v8.0.2 program was used as tools to
develop systems. The concept of Bigs, Birks, & Atkins (1980) was applied to develop systems. The result of developing information systems for reporting to duty of personnel
were systematic and clear as well.
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บทนา
จากการศึกษาสภาพปัญหาของการรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสั งกัดสานักงาน
กศน.จังหวัดลาพูน พบว่า บุคลากรที่เดินทางไปราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา
ต่างๆ ทั้งที่หน่วยงานของรัฐและเอกชนจัดขึ้น เมื่อได้กลับมาปฏิบัติงานแล้วไม่มีการรายงานผลการเดินทาง
ไปราชการอย่างเป็นระบบและชัดเจน จึงทาให้องค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ รวมทั้งงบประมาณ
ของรัฐสูญเสียไปโดยไม่เกิดการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานบุคคล กลุ่มอานวยการ
ร่วมกับ กลุ่ มงานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงาน กศน.จัง หวัดล าพูน ได้พัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัด
ลาพูนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและนาระบบมาใช้ในการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของ
บุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนทาให้การรายงานผลการเดินทางไปราชการเป็นระบบและ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แนวคิดและทฤษฎีที่นามาใช้ในการพัฒนาระบบ
การสร้างระบบและการพัฒนาระบบ เป็นแนวคิดหนึ่งที่มีความสาคัญที่จะได้สารสนเทศที่สมบูรณ์
เพื่อนาไปติดตั้งระบบหรือพัฒนาระบบงานที่ได้มีการดาเนินการอยู่ ซึ่งการพัฒนาระบบมีแนวคิดและ
ทฤษฎีของนักวิชาการหลายท่านที่ได้ให้ความหมายของคาว่า “ระบบ” ไว้อยู่หลายมิติโดยสามารถสรุปได้
ว่า “ระบบ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “System” มาจากภาษากรีกว่า “Systema” มีความหมายว่า กลุ่ม
ก้อนที่ประกอบด้วยส่วนประกอบย่อยหลายๆ ส่วน (Shrode & Voich, 1974, p.115) ซึ่ง Semprevio
(1976, p.1) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง องค์ประกอบต่างๆ ซึ่งทาหน้าที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เพื่อให้บรรลุผล
อย่างใดอย่างหนึ่ง สาหรับ Smith (1980, p.1130) ให้ความหมายระบบว่าหมายถึง ชุดของส่วนประกอบ
ย่อยที่มีความสัมพันธ์ต่อกันและทาหน้าที่ร่วมกันภายใต้ข้อจากัดของตนเอง โดยมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างใด
อย่างหนึ่งร่วมกัน ส่วน Koontz (1978) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง ชุดหรือการรวมตัวของสรรพสิ่ง (entities) หรือส่วนประกอบย่อยๆ (components) ในลักษณะที่เชื่อมโยงต่อกัน (interconnected) หรือ
พึ่งพาอาศัยกัน(interdependent) โดยจัดให้อยู่ในรูปที่ความซับซ้อนหน่วยหนึ่งเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ FitzGerald and FitzGerald (1987, p.10) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง กลุ่มของ
ส่วนประกอบย่อยต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน เมื่อนามารวมกันก็จะปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่
กาหนดไว้ และ Bedeian (1993, p.712) กล่าวว่า ระบบ หมายถึง ชุดของส่วนประกอบย่อยที่มีการพึ่งพา
อาศัยกัน (interdepend parts) โดยมีการเชื่อมโยงไปสู่การบรรลุผลสาเร็จตามจุดมุ่งหมาย
ดังนั้น อาจสรุปได้ว่า ระบบ หมายถึง การจัดรวมองค์ประกอบย่อยที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในการ
ดาเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
ส าหรั บ การได้ม าซึ่ง ตัว ระบบที่ ส ามารถน าไปใช้แก้ ปัญหาต่างๆ ได้อย่ างมี ประสิ ทธิภ าพนั้ น
จาเป็ นต้องอาศัย กระบวนการพัฒนาที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน ด้ว ยเหตุนี้ จึงมีนักวิชาการหลายท่านได้
นาเสนอกระบวนการพัฒนาระบบไว้ดังนี้
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Smith (1993, pp.81-85) ได้เสนอหลักการพัฒนาระบบไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) ได้แก่ การวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ที่อยู่ในระบบว่า
มีลักษณะอย่างไร มีความสมมากน้อยเพียงใด ควรลดหรือเพิ่มองค์ประกอบใดให้เหมาะสมมากน้อย
เพียงใดควรลดหรือเพิ่มองค์ประกอบใดให้เหมาะสมกับสภาพของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
2. การออกแบบระบบ (System Design) หมายถึง การนาองค์ประกอบต่างๆ ที่ได้วิเคราะห์หรือ
แยกแยะไว้ มาทาการออกแบบระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบเดิมที่มีอยู่
3. การวัดและตรวจสอบระบบ (System Measurement) หมายถึง การนาระบบที่ได้ออกแบบไว้
ไปทาการตรวจสอบว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมและสามารถนาไปใช้จริงได้หรือไม่
Bigs, Birks, and Atkins (1980, pp.45-46) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขั้นตอนของการพัฒนาระบบ
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผนระบบ (System Planning) เป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบโดยการทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงความคิดอย่างเป็นทางการว่า มีการร้องขอให้มีระบบใหม่ประกอบด้วย การสารวจ
เบื้องต้น และการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบ
2. การศึกษาความต้องการของระบบ (System Requirements) เป็นการจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานที่
มีความสาคัญต่อการสร้างแนวทางที่ต้องการพัฒนา ประกอบด้วย การวิเคราะห์ระบบและการปฏิบัติการ
การสารวจความต้องการของระบบผู้ใช้ การใช้วิธีการสนับสนุนในด้านเทคนิค การออกแบบและทบทวน
เกี่ยวกับแนวความคิดที่ต้องการให้เป็นทางเลือกต่างๆ และการประเมินทางเลือกและจัดทาแผนในการ
พัฒนา
3. การพัฒนาระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนที่เริ่มต้นด้วยการยอมรับแนวความคิด
ซึ่งได้มีการออกแบบและประเมินในขั้นตอนที่ผ่านมา และจะจบลงด้วยการพัฒนาให้เป็นระบบที่มีความ
สมบูรณ์ โดยสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ ประกอบด้วย การกาหนดลักษณะเฉพาะทางเทคนิคของระบบ
การพัฒนาเทคนิ คที่ใช้ในการสนั บ สนุน ระบบ การประยุกต์ลั กษณะเฉพาะให้เข้ากับโปรแกรมทาง
คอมพิวเตอร์ การทดสอบโปรแกรม การพัฒนาคู่มือการดาเนินการและการควบคุมระบบ การฝึกฝนผู้ใช้
ระบบ การปฏิบัติตามแผน การทดลองเปลี่ยนแปลงแผน และการทดสอบทั้งระบบ
4. การนาระบบไปปฏิบัติ (System Implementation) เป็นขั้นตอนสาคัญหลังจากที่มีการทดสอบ
ระบบแล้ว ก็จะนาไปสู่การปฏิบัติจริง ในขั้นนี้จะต้องมีการปรับแต่งเพื่อให้ระบบมีความเหมาะสมกับการใช้
งานอีกครั้งหนึ่ง และจะต้องมีการทบทวนผลการปฏิบัติหลังจากที่ได้มีการนาเอาระบบไปสู่การดาเนินการ
จริง ทั้งนี้เพื่อให้ระบบมีการพัฒนาขึ้น มีความสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกทั้งยังเป็นการรักษา
ระบบให้คงอยู่ต่อไปอีกด้วย
Edwards (1985, p.20) ได้กล่าวถึงขั้นตอนที่เป็นวงจรในการพัฒนาระบบไว้ดังนี้
1. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เป็นขั้นตอนที่มีขึ้นหลังจากมีการร้องหรือมีความต้องการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ระบบมีความเหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งเมื่อทาการวิเคราะห์ระบบให้เกิดความเข้าใจ
อย่างชัดเจนแล้ว จะต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ก่อนที่จะมีการออกแบบระบบใหม่
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2. การออกแบบระบบ (System Design) เป็นขั้นตอนของการออกแบบคุณสมบัติของโปรแกรม
หรือคุณสมบัติของระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ก่อนที่จะได้มีการสร้างเป็นต้นแบบของ
ระบบ
3. การพัฒนาระบบ (System Development) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรชีวิตตามระบบ ซึ่งใน
ขั้นนี้จะต้องมีการพัฒนาระบบให้เป็นต้นแบบที่มีความสมบูรณ์ มีการประเมินผลและตรวจสอบข้อมูล
ย้อนกลับเพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนี่จะนาระบบดังกล่าวไปสู่ผู้ใช้
ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบมีขั้นตอนที่สาคัญ ได้แก่ การวิเคราะห์ระบบ การออกแบบ
ระบบ และการพัฒนาระบบ
วิธีดาเนินการพัฒนาระบบ
วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนนั้น ได้นาแนวคิดการพัฒนาระบบของ Bigs, Birks, & Atkins (1980) มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบฯ ดังกล่าว ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. การวางแผนระบบ (System Planning)
กลุ่มงานบุคคลได้ร่วมกับกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยมี นายธวัชชัย อร่ามดิลก
รัตน์ ตาแหน่ ง เจ้าพนักงานโสตฯ ชานาญงาน หัว หน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร
ร่วมกันศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางในการวางแผนออกแบบระบบและศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบฯ
2. การศึกษาความต้องการของระบบ (System Requirements)
กลุ่มงานบุคคลจัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานในการสร้างแนวทางที่ต้องการพัฒนา โดยมีการวิเคราะห์
ระบบและการปฏิบัติการ การสารวจความต้องการของผู้ใช้ระบบ การทดลองใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
การพัฒนาระบบ และการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาระบบฯ
3. การพัฒนาระบบ (System Development)
กลุ่มงานบุคคลขอความร่วมมือไปยังกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาระบบ
ดังกล่าว ซึ่งการพัฒนาระบบนั้นได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ PHPMaker v8.0.2 ในการพัฒนาระบบฯ เมื่อ
ดาเนินการพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้ว กลุ่มงานบุคคลได้นาระบบที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบกับผู้รับผิดชอบใน
การใช้ระบบทั้ง 8 อาเภอในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนก่อนนาไปใช้จริง
4. การนาระบบไปปฏิบัติ (System Implementation)
นาระบบไปใช้จริงกับ กศน. อาเภอทั้ง 8 อาเภอในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน โดยมี
ขั้นตอนการใช้งาน ดังนี้
1. การเข้าสู่ระบบจากหน้าเว็บของสานักงาน กศน. จังหวัดลาพูน ที่ http://lpn.nfe.go.th/lpn/
หรือหน้าเว็บระบบฯโดยตรงที่ http://202.143.134.201/official_59/login.php

68

TLA Research Journal
Vol.10 No.1 Jan –Jun 2017

2. เข้าสู่ระบบโดยใช้รหัสตาบล / รหัสสถานศึกษาในสังกัด
เช่น ชื่อผู้ใช้: รหัสของ กศน. อาเภอเมืองลาพูน ได้แก่ 1251010001
รหัสผ่านผู้ใช้: 123456 (กาหนดไว้เหมือนกันทุก กศน. อาเภอ และ กศน. ตาบล
โดยสามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้ที่เมนู: บันทึก/แก้ไข รหัสผ่าน)

วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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3. คลิกที่ Add เพื่อบันทึก/แก้ไข ไปราชการ

4. บันทึก/แก้ไขการเดินทางไปราชการ
ผู้ใช้ระบบต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกรายการ และในช่องหมายเหตุให้ใส่ประโยชน์ /ความรู้ที่ได้รับ
จากการเดินทางไปราชการครั้งนั้นด้วย และคลิก Add

ตัวอย่าง การบันทึกข้อมูลการเดินทางไปราชการ
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ตัวอย่าง รายละเอียดของการบันทึกข้อมูล
5. เมื่อดาเนินการบันทึกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก Add และผู้ใช้ระบบสามารถคลิกเพื่อ
พิมพ์รายละเอียดของการบันทึกข้อมูลโดยคลิก
หรือจะสืบค้นข้อมูลที่บันทึกไปก่อนหน้านี้ได้
โดยกาหนดคาค้นเป็นวลี หรือชื่อเรื่องทั้งหมด หรือบางคาที่ต้องการสืบค้นได้
ตัวอย่าง การสืบค้นข้อมูล
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สรุปผลจากการนาระบบมาใช้
จากการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบันทึกรายงานการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสังกัด
สานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนนั้น ทาให้ทราบว่าบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนได้เดินทาง
ไปราชการประเภทใดบ้าง เช่น อบรม ประชุม ดูงาน เป็นต้น เรื่องที่ไปราชการ สถานที่จัด วันเดือนปีที่ไป
ราชการ หน่วยงานผู้จัด และประโยชน์ที่ได้รับจากการเดินทางไปราชการในแต่ละครั้ง ซึ่งงานบุคคลจะได้
นาข้อมูลเหล่านั้นมาพิจารณาว่าเรื่องที่ไปราชการเรื่องใดมีความสาคัญและจาเป็นเร่งด่วนในการพัฒนางาน
ในสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูน ซึ่งจะได้เชิญบุคคลที่ได้เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่ได้รับการพิจารณานั้น
มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์โดยจะได้ดาเนินการจัดโครงการและกิจกรรมการ
พัฒนาบุคลากรในสังกัดสานักงาน กศน.จังหวัดลาพูนต่อไป
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