
 
บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร 
โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี ดังกลาวจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เกณฑการประเมินผลขององคประกอบตาง ๆ  และการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร เปนวิธีการท่ีใชในการสรางระบบงานทางคอมพิวเตอรมี
อยูหลายวิธี การศึกษาคนควาครั้งนี้ ผูศึกษาเลือกใชวิธีการพัฒนาระบบงานตามวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) เนื่องจากเปนวิธีการท่ีสามารถแกปญหาการ
ทํางานของผูท่ีเกี่ยวของกับระบบ ใชวิธีการทางระบบฐานขอมูลและวิธีการเขียนโปรแกรมแบบไคล
แอนตเซิรฟเวอร ในการจัดการหัวขอการประเมิน การจัดเก็บ การสืบคน การแกไข โดยพัฒนาบน
ระบบเครือขายของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ีผูศึกษาไดทําการศึกษาคนควาขอมูล
ขั้นพ้ืนฐาน จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบงเปน 9 หัวขอดังนี้ 

2.1   การจัดการทรัพยากรมนุษย 
2.2   การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
2.3   ระบบสารสนเทศ 
2.4   การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
2.5   การวิเคราะหระบบงาน 
2.6   ระบบการจัดการฐานขอมูล 
2.7   คูมือปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี

  2.8   เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี
2.9  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.1  การจัดการทรัพยากรมนุษย 
 ณัฐพันธ  เขจรนันทน  (2548)  อธิบายวา  การจัดการทรัพยากรมนุษย เปนหนาท่ีในการ
บริหารจัดการท่ีมีความสําคัญ  ไมแพหนาท่ีทางดานการเงิน  การตลาด  และการปฏิบัติการ  ซ่ึง
ปจจุบันหลายหนวยงานท้ังภายในและตางประเทศ  ตลอดจนภาครัฐและเอกชนไดใหความสนใจ
กับงานทรัพยากรมนุษยเปนอยางมาก  เนื่องจากทรัพยากรมนุษยเปนเครื่องมือสําคัญในการผลักดัน
ใหแตละหนวยงานมีการพัฒนาการ อยางเปนระบบและตอเนื่องตลอดจนมีสวนเสริมสราง
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หลักประกันใหองคกรมีโอกาส ประสบผลสําเร็จในอนาคต   โดยเฉพาะกระแสการตื่นตัวในการ
บริหารทุนมนุษยอยางมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงสงผลใหการศึกษาดานการจัดการทรัพยากรมนุษยไดรับ
การพัฒนาและขยายตัวอยางตอเนื่อง ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการท่ีผูมีหนาท่ีเกี่ยวของกับงานทรัพยากร
มนุษยขององคกร รวมกันใชความรู   ทักษะ  และประสบการณในการดําเนินกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
สมาชิกขององคกร  เชน การสรรหา  การคัดเลือก และการบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมให
เขาปฏิบัติงานในองคกร  พรอมท้ังการพัฒนาใหบุคลากรขององคกรใหมีประสิทธิภาพท่ีเหมาะตอ
การปฏิบัติงาน  และมีคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Work Life : QWL) ท่ีเหมาะสม  ปจจุบัน
งานทรัพยากรมนุษยไดขยายความรับผิดชอบครอบคลุมหลายระดับ  ท้ังดาน  สังคม  องคกร และ
บุคลากร   โดย หนาท่ีดานทรัพยากรมนุษยในแตละองคกร สามารถแบงออกไดเปน 2 ระดับ  คือ  
หนาท่ีเกี่ยวของกับองคกร  ไดแก  การกําหนดนโยบาย  การใหคําแนะนํา   การใหการบริการ  และ
การควบคุมเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษยในองคกร  และหนาท่ีเกี่ยวกับสมาชิก ตั้งแตการวางแผน
ทรัพยากรมนุษย  การรับบุคลากร  การดํารงรักษา  การดูแลใหบุคคลท่ีตองออกจากองคกร สามารถ
ดํารงชีวิตอยางเหมาะสมในสังคม 
 
2.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 ณัฐพันธ  เขจรนันทน  (2548)  อธิบายวา  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  หมายถึง  
กระบวนการท่ีเปนระบบ (Systematic Process)  ซ่ึงถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือวัดคุณคาของผลของการ
ปฏิบัติงานภายในชวงเวลาท่ีกําหนด  วาเหมาะสมกับมาตรฐานท่ีกําหนดและเหมาะสมกับรายไดท่ี
บุคลากรไดรับจากองคกรหรือไม ตลอดจนใชประกอบการพิจารณาศักยภาพของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีสูงขึ้นไป  โดยท่ีวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ดังตอไปนี ้
 1) ใชพิจารณาความเหมาะสมในการใหผลตอบแทนแกบุคลากร   
 2) ใชพิจารณาความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในตําแหนงของบุคลากร 
 3) ใชประกอบการพิจารณาการเปล่ียนตําแหนงของบุคลากร  
 4) ใชประกอบการพิจารณาเพ่ือการฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร   
 5) ใชประกอบการจดบันทึกขอมูลสวนตัวของบุคลากรเพ่ือใหฝายบริหารสามารถนําขอมูล 
ท่ีได ไปใชประโยชนไดตรงตามความตองการ   
 6) ใชประกอบในการบริหารงานในดานตางๆ เชนการสรางความยุติธรรม   การแกปญหา 
ความขัดแยงภายในองคกร  และเสริมสรางศักยภาพโดยรวมขององคกร  
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 หลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ผลลัพธของการประเมินผลการปฏิบัติงานจะมีผลเกี่ยวของกับความรูสึกของ
บุคลากรภายในองคกร  อันจะสงผลกระทบถึงขวัญและกําลังใจของบุคลากร  ตลอดจน
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานขององคกรในอนาคต  ดังนั้น ผู ท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานสมควรท่ีจะตองทําการพิจารณาอยางรอบคอบกอนท่ีจะตัดสินใจ
ดําเนินการ  เพ่ือใหผลลัพธจากการประเมินมีขอบกพรอง  ขอผิดพลาด  และกระทบกระเทือนตอ
ความรูสึกของบุคลากรภายในองคกรนอยท่ีสุด  ดังนั้นเพ่ือใหการประเมินผลการปฏิบัติงานดําเนิน
ไปอยางราบรื่น  ผูท่ีมีหนาท่ีทําการประเมินผลสมควรตองมีความเขาใจในหลักการ ดังตอไปนี ้
  1) ผูทําการประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีความเขาใจในหลักการและเครื่องมือท่ี
ใชในการประเมินผล   วามีขอดี  ขอเสีย  และขอบเขตอยางไร 
  2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน   เปนกระบวนการตอเนื่อง   ตองกระทําอยู
ตลอดเวลา  ตามความเหมาะสม   
  3) การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการประเมินคาของการปฏิบัติงาน  มิใชการ
ประเมินคาบุคคล   
  4) การประเมินผลการปฏิบัติงานเปนหนาท่ี และความรับผิดชอบของหัวหนางาน
ทุกคน  ตลอดจนบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากองคกร 
  5) การประเมินผลการปฏิบัติงานตองมีท้ังความเท่ียงตรง (Validity)  และมีความ
เช่ือถือได (Reliability) เพ่ือใหไดผลลัพธสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว และมีความยุติธรรมกับ
ทุกฝาย 
  6) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  จะตองมีการแจงผลลัพธ   ของการประเมิน 
(Feedback) แกบุคคลท่ีถูกประเมิน 
 ณรงควิทย   แสงทอง (2546)  อธิบายวา  การนําระบบการประเมินผลปฏิบัติงานของ
บุคลากรเขามาใชนั้น   เกิดจากความตองการของบุคคล  3  กลุม ดังนี้ 

1) ผูถือหุน/เจาของกิจการ (Shareholder) 
(1) เพ่ือตองการทราบถึงผลการปฏิบัติงานโดยรวมของทุกคนในองคกร   
(2) เพ่ือตรวจสอบระบบการบริหารภายใน 
(3) เพ่ือใชประกอบการลงทุน  

2) ผูประเมิน (Appraiser) 
   (1)  เพ่ือใชควบคุมและบริหารงานภายในองคกร ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 
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(2)  เพ่ือใชในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารงานภายในองคกร 
(Internal Business Process) ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(3)  เพ่ือใชประโยชนในการกําหนดผลตอบแทน (Compensation) 
(4)  เพ่ือใชในการพัฒนาฝกอบรมบุคลากร (Learning and Growth) 
(5)  เพ่ือใชในการเล่ือนตําแหนง (Promotion) 
(6)  เพ่ือใชในการช้ีแจงพนักงาน 

3) ผูถูกประเมิน (Appraisee) 
(1) เพ่ือใหไดรับผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับผลงานท่ีแทจริง 
(2) เพ่ือใหทราบถึงผลการปฏิบัติงานเทียบกับเปาหมายท่ีไดรับมอบหมาย 
(3) เพ่ือใชในการปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตัวเอง 
(4) เพ่ือใชเปนตัวช้ีวัดความกาวหนาในอาชีพ 

 
2.3  ระบบสารสนเทศ 
 (เอกสารออนไลน http://www.thaigood view.com/library/teachershow/Bangkok/pichai_I/ 
it01/itsystem.htm, วันท่ี 25 สิงหาคม 2550) ระบบสารสนเทศ (Information System)หมายถึงระบบ
ท่ีมีการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับขอมูลขาวสารเพ่ือใหขอมูลนั้น
กลายเปนสารสนเทศท่ีดีสามารถนําไปใชในการประกอบตัดสินใจไดในเวลาอันรวดเร็วและถูกตอง 
  ระบบสารสนเทศประกอบดวยองคประกอบดังนี ้

 1)  Hardware หมายถึง อุปกรณท่ีเกี่ยวของในการจัดกระทํากับขอมูล 
2)  Software หมายถึง ชุดคําส่ัง หรือเรียกใหเขางายวา โปรแกรม  

  3)  User หมายถึง กลุมผูคนท่ีทํางานหรือเกี่ยวของกับสารสนเทศ 
 4)  Data หมายถึง  ขอเท็จจริงตาง ๆ   ท่ีอาจอยูในรูปแบบตาง ๆ  

5)  Procedure  หมายถึง กระบวนการตาง ๆ ในการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ 
 
2.4  การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 กิตต ิภักดีวัฒนะกุล และจําลอง ครูอุตสาหะ (2550: 102-106) อธิบายวา ฐานขอมูลนับเปน 
สวนสําคัญสําหรับระบบสารสนเทศท่ีใชคอมพิวเตอรในการประมวลผล การออกแบบระบบ ระบบ
สารสนเทศ จึงตองใหความสําคัญกับการออกแบบฐานขอมูล เชนเดียวกับการออกแบบในสวน
ประมวลผล 
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วงจรชีวิตของการพัฒนาระบบสารสนเทศ (System Development Life Cycle) ซ่ึงประกอบ 
ดวยขั้นตอนตาง  ๆดังนี ้

1) Feasibility Study  เปนขั้นตอน เพ่ือพิจารณาเลือกทางเลือก ในการพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศท่ีมีความคุมคามากท่ีสุด 

2)  Requirement Collection and Analysis  การเก็บรวมรวมความตองการตาง  ๆ
จากผูใชมาวิเคราะห  ซ่ึงใชกําหนดขอบเขตใหกับระบบสารสนเทศท่ีจะพัฒนาขึ้น 

3)   Design  การออกแบบระบบสารสนเทศ 
4)   Prototyping การพัฒนาตนแบบของระบบงาน (Prototype) เพ่ือนําไปทดลอง

ใชหาขอผิดพลาดตาง  ๆจะถูกนําไปเปนขอมูลสําหรับขั้นท่ี 2 ไดใหม 
5)   Implementation เปนขั้นตอนการทดลองใชงาน 
6)   Validation และ Testing  เปนขั้นตอนการตรวจสอบความถูกตองของระบบ 
7)   Operation เปนขั้นตอนการใชงานจริง 

 
2.5  การวิเคราะหระบบงาน 
 โอภาส  เอ่ียมสิริวงศ (2545)   นําเสนอวา      การวิเคราะหระบบงาน (System Analysis) 
เปนการศึกษาถึงปญหา ท่ีเกิดขึ้นในระบบงานปจจุบัน เพ่ือออกแบบระบบการทํางานใหม  นอกจาก
ออกแบบสรางระบบงานใหมแลว เปาหมายในการวิเคราะหระบบตองการปรับปรุงและแกไขระบบ 
งานเดมิ ใหมีทิศทางท่ีดีขึ้น 
 วงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle) มีกระบวนการอยูดวยกันท้ังหมด 
7 ขั้นตอน ดังตอไปนี ้
 1)  การกําหนดปญหา (Problem Definition) 
 2)  การวิเคราะห(Analysis) 

3)  การออกแบบ (Design) 
 4)  การพัฒนา (Development) 
 5)  การทดสอบ (Testing) 
 6)  การติดตั้ง (Implementation) 
 7)  บํารุงรักษา (Maintenance) 
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2.6  ระบบการจัดการฐานขอมูล (Database Management System : DBMS) 

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2545) ระบบการจัดการฐานขอมูล หรือมักเรียกยอ ๆ วา DBMS คือ
โปรแกรมท่ีใชเปนเครื่องมือในการจัดการฐานขอมูล ซ่ึงประกอบดวยฟงกชันหนาท่ีตาง ๆ ใน การ
จัดการขอมูล รวมท้ังภาษาท่ีใชทํางานกับขอมูล โดยมักจะใชภาษา SQL ในการตอบโตระหวางกัน
กับผูใช เพ่ือใหสามารถทําการกําหนด การสราง การเรียกด ู การบํารุงรักษาฐานขอมูลรวมท้ังการ
จัดการควบคุมการเขาถึงขอมูล ซ่ึงถือเปนการปองกันความปลอดภัยในฐานขอมูลเพ่ือปองกันมิใหผู
ท่ีไมมีสิทธ์ิการใชงานเขามาละเมิดขอมูลในฐานขอมูลท่ีเปนศูนยกลางได นอกจากนี ้ DBMS ยังมี
หนาท่ีในการรักษาความม่ันคงและความปลอดภัยของขอมูล การสํารองขอมูล และการเรียกคืน
ดังนั้นจึงสามารถกลาวโดยสรุปวา DBMS เปนโปรแกรมท่ีใชงานท้ังบนแอพพลิเคชันโปรแกรม
และฐานขอมูล ซ่ึงกอใหเกิดความสะดวกตาง ๆ ดังตอไปนี ้

1) อนุญาตใหผูใชงานสามารถกําหนด   หรือสรางฐานขอมูลเพ่ือกําหนดโครงสรางขอมูล
ชนิดขอมูลรวมท้ังการอนุญาตใหขอมูลท่ีกําหนดขึ้นสามารถบันทึกลงในฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนี ้
เรียกวา Data Definition Language Precompiler (DDL) 

2) อนุญาตใหผูใชงานสามารถทําการเพ่ิม (insert) ปรับปรุง (update) ลบ(delete) และ
เรียกใช (retrieve) ขอมูลจากฐานขอมูลได ซ่ึงในสวนนี้เรียกวา Data Manipulation Language(DML) 

3)  สามารถทําการควบคุมในการเขาถึงฐานขอมูล 
(1)  ความปลอดภัยของระบบ (security system)  
(2)  ความคงสภาพของระบบ (integrity system)  
(3) มีระบบการควบคุมการเขาถึงขอมูลพรอมกัน (concurrency control system) 
(4)  การกูคืนระบบ (recovery control system)  
(5)  การเขาถึงรายการตาง ๆ (user – accessible catalog)  
 

2.7  คูมือปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี  
  ในหมวด 4  เรื่อง การใหผลตอบแทนบุคลากร   ขอ 27   กลาวไววา  การปรับเงินเดือน
ประจําป ใหโรงเรียนพิจารณาจากการประเมินผลงานประจําป ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป 
โดยพิจารณาจากการทํางาน ผลการปฏิบัติงาน สถิติการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปการศึกษาท่ีผานมา
และอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนนับตั้งแตวันท่ี 1 
มิถุนายน ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม บุคลากรท่ีจะไดรับการพิจารณาปรับเงินเดือนประจําปตองเปน
บุคลากรประจําการเทานั้น 
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2.8  เกณฑการประเมินผลปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลย ี
         การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของหนวยงาน มีหลักเกณฑในการคิดคะแนน
เพ่ือใหไดคะแนนเต็ม 100  คะแนน  มีรายละเอียด ดังนี ้       
  2.8.1   การปฏิบัติงาน   60 คะแนน 
  2.8.2 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค      5 คะแนน 
  2.8.3 เวลาปฏิบัติงาน    20 คะแนน 
  2.8.4 การอบรม     5 คะแนน 
  2.8.5 คะแนนกิจกรรม   10 คะแนน 
   1) รวมกิจกรรมภาควิชา    3 คะแนน 
   2) รวมกิจกรรมกิจการนักศึกษา   3 คะแนน 
   3) รวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนกําหนด   2 คะแนน 
   4) รวมกิจกรรมสโมสรอาจารย   2 คะแนน 
  โดยคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  60        คะแนน    ไดมาจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามภาระงาน ท่ีไดรับมอบหมาย ตามแบบประเมินและผูทําการประเมิน ดังนี ้
   1) แบบประเมินผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน             ทําการประเมินโดย
ผูบังคับบัญชา ตามสายงานของผูถูกประเมิน 
   2) แบบประเมินอาจารยประจําวิชา ทําการประเมินโดยหัวหนาภาควิชา 
   3) แบบประเมินอาจารยท่ีปรึกษา    ทําการประเมินโดยหัวหนากลุมงานวินัย 
   4) แบบประเมินอาจารยประจําฝาย ประจําศูนย  ทําการประเมินโดยหัวหนางาน 
   5) แบบประเมินอาจารยสายสนับสนุน ทําการประเมินโดยหัวหนางาน 
   6) แบบประเมินคนงาน นักการ พนักงานขับรถ ทําการประเมินโดยหัวหนางาน 
   7) แบบประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ประเมินโดยหัวหนางาน 
  โดยท่ีบุคลากร แตละคน จะไดรับมอบหมายภาระงาน และจะไดรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  จากผูบังคับบัญชา  แบงเปนกลุมได  10  กลุม ดังนี ้
   1) กลุมผูบริหาร   ไมมีคาบสอน  ทําการประเมิน ตามแบบประเมิน 
    (1) ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน  60 คะแนน 
   2)  กลุมผูบริหาร มีคาบสอน ทําการประเมิน ตามแบบประเมิน 
    (1) ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน  40 คะแนน 
    (2) อาจารยประจําวิชา    20 คะแนน 
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   3)  หัวหนางาน ไมมีคาบสอน ทําการประเมิน ตามแบบประเมิน 
    (1) ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน  60 คะแนน 
   4)  หัวหนางาน มีคาบสอน ทําการประเมิน ตามแบบประเมิน 
    (1) ผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หัวหนางาน  40 คะแนน 
    (2) อาจารยประจําวิชา    20 คะแนน 
   5)  อาจารยผูสอน เปนอาจารยท่ีปรึกษา   ทําการประเมิน ตามแบบประเมิน 
    (1) อาจารยประจําวิชา    30 คะแนน 
    (2) อาจารยท่ีปรึกษา    30 คะแนน 
   6)  อาจารยประจําฝาย ประจําศูนย มีคาบสอน   ทําการประเมิน ตามแบบประเมิน 
    (1) อาจารยประจําฝาย ประจําศูนย   40 คะแนน 
    (2) อาจารยประจําวิชา    20 คะแนน 
   7) อาจารยประจําฝาย ประจําศูนย ไมมีคาบสอน ทําการประเมิน ตามแบบประเมิน 
    (1) อาจารยประจําฝาย ประจําศูนย   60 คะแนน 
   8) อาจารยสายสนับสนุน มีคาบสอน ทําการประเมินตามแบบประเมิน 
    (1) อาจารยสายสนับสนุน    40 คะแนน 
    (2) อาจารยประจําวิชา    20 คะแนน 
   9) อาจารยสายสนับสนุน ไมมีคาบสอน ทําการประเมินตามแบบประเมิน 
    (1) อาจารยสายสนับสนุน    60 คะแนน 
   10) คนงาน นักการ พนักงานขับรถ ทําการประเมินตามแบบประเมิน 
    (1) คนงาน นักการ พนักงานขับรถ  60 คะแนน 
    (2) คุณลักษณะท่ีพึงประสงค       20 คะแนน 
    (3) เวลาปฏิบัติงาน     20 คะแนน 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ของโรงเรียนลําปางพาณิชยการและเทคโนโลยี 
ใชวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยวิธี  การกําหนดมาตราสวน (Graphic Rating Scale) โดยจะ
กําหนดคุณสมบัติท่ีสําคัญ ในการปฏิบัติงานแตละชนิดออกมาเปนหัวขอ  แลวจัดเรียงเปนมาตรา
สวน จากนอยสุดไปหามากสุด  และทําการใหคะแนนแกผูถูกประเมินวามีพฤติกรรมหรือผลการ
ปฏิบัติงานอยูในระดับใด   โดยมีมาตราสวน ดังนี้คือ    แกไข   ปรับปรุง  ปานกลาง  ดี  ดีมาก 
  เกณฑการใหคะแนนการมาปฏิบัติงาน  มีรายละเอียด ดังนี้ คือในแตละ 1  ภาคการเรียน  
บุคลากรแตละคน จะมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน และจะทําการหักคะแนน ตามกรณี ดังนี้ ขาด  1  ครั้ง 
หัก 1 คะแนน    สาย  3  ครั้ง หัก 1  คะแนน ลา มีใบลาไมหักคะแนน 



16 
 
  เกณฑการใหคะแนนในการอบรม  ทางหนวยงานกําหนดใหบุคลากร ตองมีช่ัวโมงการ
อบรมไมนอยกวา  20  ช่ัวโมง ตอภาคการเรียน  ถามากกวา 20 ช่ัวโมงจะคิดเปน  5 คะแนน ถานอย
กวา 20  ช่ัวโมง จะทําการเทียบบัญญัติไตรยางศ   ออกมาเปน คะแนน 
 
2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

สุรชัย  ซาวบุญตัน (2552)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานฝายขายบริษัท เดนชัย เทรดดิ้ง จํากัด”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝายขาย บริษัท เดนชัย เทรดดิ้ง จํากัด ซ่ึงระบบนี้ไดรับการ
ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพ่ือชวยเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการจัดการระบบประเมินผลงาน ของ
พนักงานฝายขาย ของบริษัท เดนชัย เทรดดิ้ง จํากัด โดยระบบจะทําการประเมินศักยภาพการทํางาน
ของพนักงานแตละคน และเพ่ือเปนการวัดผลการทํางานท่ีแทจริงของพนักงาน ซ่ึงสามารถนํามาใช
ประกอบการพิจารณา ผลงานการทํางานของพนักงานแตละคนไดอยางถูกตอง ในแตละปการ
ทํางานของบริษัทระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานฝายขาย บริษัท เดนชัย  เทรดดิ้ง  
จํากัด   
  ชโลบล   สุนันตา  (2545)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานภาคเหนือ ”  ไดทําการศึกษาในเรื่องแนวคิด  หลักการ  
และนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และสอบถามในเรื่องหลักการและวิธีการตางๆ ท่ีใช
ในการแจงผลปฏิบัติงานใหผูถูกประเมินไดทราบ  โดยผลการศึกษาพบวา  ระบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของธนาคารแหงประเทศไทย  สํานักงานใหญท่ีกําหนดขึ้น  เพ่ือใหไดขอมูลเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของพนักงานใหบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของธนาคาร  และเพ่ือนําผลการประเมินมาใชประกอบการพิจารณาในการบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล  ไดแก การพิจารณาความดีความชอบ  การฝกอบรมพัฒนา  สับเปล่ียนหมุนเวียน
งาน การแตงตั้ง  และการเล่ือนระดับ ของพนักงาน    
  อมรรัตน   ปญญานะ (2542)  ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลปฏิบัติงานของ
โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส”    โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ศึกษา
แนวทาง และขอเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
เกี่ยวกับงานวิชาการ   งานบุคคล  งานธุรการ-การเงิน   งานอาคารสถานท่ี   งานกิจการนักเรียนและ
งานชุมชนสัมพันธ พบวาผลการประเมินปฏิบัติงานของโรงเรียนอยูในระดับดี  เรียงตามลําดับคือ  
ดานวิชาการ    ดานบุคลากร    ดานธุรการ-การเงิน  ดานอาคารสถานท่ี  และดานกิจกรรม 

 


