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บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี (Lampang College of Commerce and 
Technology : LCCT )  เปนสถาบันการศึกษา ท่ีสังกัดหนวยงาน อาชีวศึกษาเอกชน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยูเลขท่ี 173  ถนนพหลโยธิน ตําบลชมพู  
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  บริหารงานโดย ประธานคณะกรรมการบริหาร ดร.กรวิก พรนิมิตร รอง
ประธานกรรมการบริหาร  อาจารยนรเศรษฐ  จิวะสันติการ โดยมี  ดร.นิมิตร จิวะสันติการ  เปนผูรับ
ใบอนุญาต ไดจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง   โดย
แบงสวนการเรียนการสอนออกเปน 3 คณะ คือ คณะชางอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ  และคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  ปจจุบันมีนักศึกษาในความดูแลท้ังส้ิน  3,200 คน และมี
บุคลากร ท้ังส้ิน จํานวน 216 คน  โดยแบงเปน  อาจารยชาวไทยจํานวน  152   คน   อาจารยชาว
ตางประเทศจํานวน  7    คน  เจาหนาท่ีสายสนับสนุน จํานวน   29    คน     คนงาน นักการและ
พนักงานขับรถ จํานวน 28  คน 

ในการดําเนินกิจการใด ๆ นั้น ทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญตอการบริหารจัดการ  
ไดแก  บุคคล(Man)   เงินทุน (Money)  วัตถุดิบ  (Material)  และวิธีการ (Method)    โดยท่ี
ทรัพยากรเหลานี้จะมีอยูในองคกร ในปริมาณท่ีจํากัดและแตกตางกัน  ดังนั้นผูบริหารท่ีมีศักยภาพ  
จะตองสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูขององคกรใหเกิดความเหมาะสมเพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และประโยชนสูงสุดขององคกร   โดยทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีเปนสวนขับเคล่ือน
กระบวนการไปในทิศทางท่ีตองการนั้น คือ  “คนหรือทรัพยากรมนุษย”   เพราะถึงแมวาองคกรท่ีมี
เงินทุนมาก   มีวัตถุดิบท่ีดี  มีวิธีการผลิตและกระบวนการท่ีทันสมัยเพียงใด  ถาองคกร ขาดบุคคลท่ี
มีความรู  ทักษะ  ความสามารถ  และทัศนคติท่ีเหมาะสม      เขามาทําหนาท่ีเปนผูใช และบริหาร
ทรัพยากรแลว   ก็อาจสงผลใหองคกรขาดประสิทธิภาพในการทํางาน  ขาดศักยภาพในการแขงขัน
และพัฒนา   อันจะสงผลถึงความลมเหลวในการดําเนินงานขององคกรในระยะยาว  ดังนั้นองคกรมี
ความจําเปนอยางยิ่ง ท่ีจะตองทราบ ถึงศักยภาพขององคกร วาเปนอยางไร   ซ่ึงมีกระบวนการหนึ่งท่ี
เรียกวา  “การประเมินผลการปฏิบัติงาน”  เปนสวนชวยควบคุมใหการดําเนินงานขององคกร 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และยุติธรรม   ตลอดจนสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ
ขององคกรในอนาคต     
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จากการทํางานของสํานักงานทรัพยากรบุคคลและนิติการ ท่ีผานมา ไดทําการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ตามหลักการของการบริหารทรัพยากรมนุษย  ภายใตบริบทขององคกร   
โดยใชวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน  แบบการกําหนดมาตราสวน (Graphic Rating Scale)   จะ
ทําการประเมินผลการปฏิบัติงานภาคการเรียนละ 1 ครั้ง ซ่ึงใชกระดาษในการประเมินผลการปฏิบัติ 
งานของบุคลากร  และขอมูลท่ีไดจะกระจายอยูตามสวนงานตางๆ  ท่ีมีสิทธในการประเมิน   แลว
สงผลมายังสํานักงานทรัพยากรบุคคลและนิติการเพ่ือรวบรวมแลวทําการประมวลผลดวยโปรแกรม  
ไมโครซอฟทเอ็กซเซล (Microsoft Excel)  เพ่ือสรุปผลคะแนน ในแตละภาคการเรียนและจะทําการ
ประมวลผลเม่ือครบ       ปการศึกษา อีกครั้งหนึ่ง    เกิดความยุงยากในการไดมาซ่ึงขอมูล   การ
รวบรวม  การสืบคน และการติดตาม  อีกท้ังไมสนองตอบตอความตองการสารสนเทศ  เพ่ือตอบ
วัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของผูบริหาร ไดทันทวงที   
 จากปญหาดังกลาว  ทางโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  จึงมีแนวคิดท่ีจะนําเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เขามาชวยในการสนับสนุน การประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร ผานระบบออนไลน   ทําการเก็บขอมูล ในระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล (MySQL)    
ขอมูลท้ังหมดสามารถแสดงผลบนโปรแกรมท่ีเปนเว็บบราวเซอร (Web Browser)  ระบบดังกลาว
จะทําใหประหยัดงบประมาณ และลดภาระงาน ดานเอกสาร   การคนหาสารสนเทศท่ีตองการ จะทํา
ไดงายและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น   ทําใหการบันทึกขอมูลเปนปจจุบัน  ชวยใหผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ
ทํางานไดสะดวก  รวดเร็ว ทันเวลา  ลดคาใชจายในการผลิตเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร อีกท้ัง
สนองตอบตอความตองการสารสนเทศ ของผูบริหารได อยางทันทวงที   พรอมกันนี้องคกรยังเปน
สวนหนึ่งท่ีชวยลดภาวะโลกรอน ซ่ึงเปนการแสดงออก ของความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอมโลก ใน
ฐานะประชากรบนโลกใบนี้    
 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1)   เพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร   โรงเรียนลําปางพาณิชย- 
การและเทคโนโลย ี

2)   เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลบุคลากรและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน 
โรงเรียน  ลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี 
 
1.3 ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 

 1) ไดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผานระบบเครือขายอินเทอรเนต็  อยางเปนระบบ 
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 2)  ไดผลการวิเคราะหการปฏิบัติงานของบุคลากรเพ่ือใหผูบริหารใชประกอบการพิจารณา 
การบริหารจัดการดานบุคลากรตอไป 
 
1.4   แผนดําเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษา 

 1.4.1  แผนดําเนินงาน 
 1)  เสนอแนวความคิดตอผูบังคับบัญชาเพ่ือใหเกิดการตระหนักและยอมรับ     การ 

ดําเนินงานในเบ้ืองตนและใหการสนับสนุนในการดําเนินงานท้ังในสวนฮารดแวร    และซอฟตแวร 
 2)  ศึกษาระบบงานปจจุบันในสวน การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร     ของ

โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี   
  3)  ศึกษาขอมูลท่ีนํามาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 4)  ศึกษาหลักการเบ้ืองตน ของการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากร    ตามหลัก
วิชาการ อยางเปนระบบ  

5) ศึกษาความตองการของหนวยงานทรัพยากรบุคคลและนิติการ  และผูบริหาร 
จากการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 

6)   ศึกษาเอกสารคูมือบุคลากร ขององคกร  
7)  ออกแบบระบบการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรทางดานฐานขอมูลและ 

หนาจอติดตอกับผูใชงาน ท้ังขอมูลนําเขา และขอมูลนําออก 
8)   พัฒนาโปรแกรม ท้ัง 4 สวน ดังนี้ โปรแกรมสวนผูจัดการระบบสวนผูประเมิน  

สวนผูถูกประเมิน  และรายงานทางดานสารสนเทศ  
9)   ทําการติดตั้งระบบสารการจัดการสนเทศท่ีพัฒนา 
10) ทําการทดสอบระบบการจัดการระบบสารสนเทศท่ีพัฒนา 
11) ประเมินความถูกตองและความตองการของระบบสารสนเทศ 
12) แกไขขอผิดพลาดและติดตั้งระบบ 
13) จัดการเอกสารประกอบการใชงานระบบสารสนเทศ 
14) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาแบบอิสระ 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี โดยการพัฒนาระบบดังกลาวจะประกอบดวย
ระบบงานตางๆ ท่ีตองทํางานรวมกัน   มีขอบเขต ดังนี ้
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1)   ขอบเขตดานฐานขอมูล  
(1) ขอมูลการกําหนดสิทธิ 
(2) ขอมูลกําหนดผูประเมิน 
(3) ขอมูลรายการประเมิน 
(4) ขอมูลประเภทการประเมิน 

(5) ขอมูลแบบประเมิน 

(6) ขอมูลคะแนนการประเมิน 

(7) ขอมูลเก็บคะแนนการประเมินรวม 

(8) ขอมูลอัตราการปรับฐานเงินเดือน 

                           2)   ขอมูลของระบบงานที่เกี่ยวของเพ่ือนํามาประกอบการพัฒนาระบบ 
(1) ขอมูลบุคลากร 
(2) ขอมูลการเขาสูระบบ User Name , Password 
(3) ขอมูลสังกัด 
(4) ขอมูลการมาปฏิบัติงาน 
(5) ขอมูลการอบรม 

3) ขอบเขตดานระบบงาน 
(1) สวนของผูจัดการระบบ (ฝายทรัพยากรบุคคลและนิติการ) 

        ฝายทรัพยากรบุคคลและนิติการ สามารถทําการจัดการกับขอมูลและ
สวนงาน  ( เพ่ิม  ลบ   แกไข ) ท่ีเกี่ยวของระบบดังนี ้  

-   ขอมูลการะกําหนดสิทธิ ในการเขาถึง สวนยอยของโปรแกรม
และรายงาน ของสารสนเทศ  

- ขอมูลการกําหนดผูประเมิน    
-   ขอมูลรายการประเมิน  ตามชวงเวลา ท่ีกําหนดได  เชน ชวงวัน

เริ่มตน  วันส้ินสุด  ภาคการเรียน ปการศึกษา 
-   ขอมูลประเภทการประเมิน   เชน การประเมินหัวหนางาน  การ

ประเมินประเภทอาจารยผูสอน การประเมินประเภทอาจารยท่ีปรึกษา   การประเมินประเภทอาจารย
ประจําฝาย ประจําศูนย   การประเมินประเภทอาจารยสายสนับสนุน   และการประเมินประเภท
เจาหนาท่ีนักการ พนักงานขับรถ 

-   ขอมูลแบบประเมิน  รายการประเมินในแตละหัวขอท่ีระบุไว
ตาม แบบประเมินท่ีสํานักงานทรัพยากรบุคคลและนิติการกําหนด 
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-   ขอมูลปรับฐานเงินเดือน รายการฐานเงินเดือน ท่ีระบุชวง
เงินเดือน   และผลตอบแทน 

 -    การตรวจเช็คผูท่ียังไมไดทําการประเมินพรอมแจงเตือน 
         -    การปอนคะแนนกิจกรรม ในสวนของการรวมมือของสํานักงาน  

ทรัพยากรบุคคลและนิติการ 
         -    การประมวลผล  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรแบงเปน   

3  ครั้ง   คือ  1. ภาคการเรียน ท่ี 1  2. ภาคการเรียน ท่ี 2   3. ปการศึกษา 
(2) ผูประเมิน  (หัวหนาศูนย   หัวหนางาน  หัวหนาภาค) 

- ทําการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามท่ีสํานักงาน 
บุคคลและนิติการกําหนด ตามชวงระยะเวลา และรายการผูถูกประเมิน 

- ทําการประเมินในสวนของกิจกรรม   ท่ีแยกออกท้ัง  4 ดาน    คือ                
หนวยงานสังกัดหลัก สํานักงานกิจการนักศึกษา สํานกังานทรัพยากรบุคคลและนิติการ และ  
สโมสรอาจารย 

- สามารถตรวจเช็คผลการประเมินโดยรวมและแยกสวนตามสังกัด 
ท่ีระบุไว ขางตน  ตามแบบประเมิน ของบุคลากรท่ีสังกัด  

(3) ผูถูกประเมิน 
- สามารถตรวจสอบผลประเมิน โดยรวม และแยกสวน 
- ตรวจสอบหัวขอท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพตัวเอง 
- ตรวจสอบจุดเดนของตนเอง 
- ตรวจสอบจุดดอยท่ีควรพัฒนาของตนเอง 

(4) ขอบเขตรายงาน  (มีการกําหนดสิทธ์ิในการเขาถึงระบบ) 
-   คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
-   รายงานผูไมผานเกณฑการประเมิน 
-   รายงานหัวขอท่ีควรจัดฝกอบรมจากผลการประเมิน 
-   รายงานจุดเดนขององคกร ตามรายการประเมิน 
-   รายงานจุดดอยขององคกรท่ีควรปรับปรุงโดยเร็ว 
-   รายงานภาพรวมของการประเมินผล 
-   รายงานจุดเดนแยกตามหนวยงาน 
-   รายงานจุดดอยแยกตามหนวยงาน 
-   รายงานงบประมาณดานการเงินในการปรับคาตอบแทน 
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4)   การประเมินผลระบบงาน      ใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ ของการ
ใชระบบงานโดยใชหลัก ของการเลือกขนาดของกลุมตัวอยาง ของเครซ่ีและมอรแกน  สอบถาม 
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง 3 กลุม คือ 1. กลุมผูบริหาร จํานวน 10  คน 2. กลุมผูประเมิน จํานวน 28  คน    
3. กลุมผูถูกประเมิน  จํานวน  118  คน        

1.4.3  วิธีการศึกษา 
(1) วิธีการดําเนินการ 

-  นําเสนอแนวคิดตอผูบังคับบัญชา    เพ่ือใหเกิดการยอมรับหลักการของ
ระบบในเบ้ืองตน เพ่ือใหการสนับสนุนการดําเนินงาน 

-   ศึกษาระบบงานปจจุบัน ในการประเมินผลงานของบุคลากร   โดยการ
สัมภาษณ และศึกษาเอกสารชนิดทุติยภูมิ  ท่ีเกี่ยวของในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
พรอมท้ังศึกษาความตองการของผูบริหาร  ผูประเมิน  และผูถูกประเมิน 

-  ออกแบบฐานขอมูลท่ีเกี่ยวของกับระบบ และทําการ Normalization   
-  ออกแบบหนาจอ   รูปแบบรายงาน และนําเสนอตอผูใชงาน เพ่ือใหเกิด

ระบบงาน ท่ีสนองตอบตอการใชงาน มากท่ีสุด 
-  พัฒนาโปรแกรมท้ัง 4 สวน ดังระบุไวในขอบเขตงาน ขางตน 
-  ทําการติดตั้งระบบสารสนเทศ  เพ่ือทดสอบขอผิดพลาด  และประเมิน

ความถูกตองของระบบ พรอมท้ังแกไขขอผิดพลาดของระบบ 
-  จัดทําเอกสารประกอบการใชงานของระบบสารสนเทศ 
-  จัดทําเอกสารประกอบและนําเสนอการคนควาแบบอิสระ 

1.4.4  เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา  
(1)   ซอฟตแวร ที่ใชในการพัฒนาระบบ 

- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟทวินโดวส 7 (Microsoft  Windows7) 
   - โปรแกรมพัฒนาระบบ ภาษาพีเอชพี (PHP) 

- โปรแกรม XAMPP V. 1.7.1  สําหรับ  วินโดวส ประกอบดวย  Apache 
2.2.11, MySQL 5.1.33 (Community Server), PHP 5.2.9, phpMyAdmin 3.1.3.1 

-  เครื่องพิมพเลเซอร (Laser Printer) 
(2)    ฮารดแวร ที่ใชในการพัฒนาระบบ 

- เครื่องคอมพิวเตอรรุน คอรทูดูโอ (Cor2Duo) ความเร็วหนวย
ประมวลผลกลาง 2.0 อุปกรณบันทึกผล ฮารดดิสก (Hard Disk) ขนาด 80 กิกะไบต หนวยความจํา 
สํารอง (RAM) ขนาด 2.0 กิกะไบต 
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   -  ระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในองคกร (Local Area Network)  ของ
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี
 -  เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย  เพ่ือรองรับระบบท่ีพัฒนา 
 
1.5  สถานที่ ทีใ่ชในการดําเนินการศกึษาและรวมรวมขอมูล 
  1) โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี   จังหวัดลําปาง 
  2) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  3) หองสมุดวิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง   จังหวัดลําปาง 
  4) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ  บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 


