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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรม : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) ระบบนี้
ไดออกแบบและพัฒนาข้ึนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดข้ันตอนการทํางานท่ีซํ้าซอนของ
ระบบงานเอกสาร อีกท้ังชวยลดปญหาการจัดเก็บ การสืบคน การสูญหายของเอกสาร และการ
ส้ินเปลืองทรัพยากรกระดาษ 

ระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรม : การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)ไดพัฒนาข้ึนบนระบบปฏิบัติการวินโดวสเอ็กซพี โปรเฟส
ชันแนล เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาประกอบดวยโปรแกรมไมโครซอฟท วิชวลสตูดิโอ ดอตเน็ต 
เวอรชัน 2008  สําหรับติดตอกับผูใชงานและประมวลผลขอมูล และโปรแกรมไมโครซอฟท เอสคิว
แอล เซิรฟเวอร 2008 ใชสําหรับระบบฐานขอมูล 

ระบบการประเมินสมรรถนะความสามารถฯแบงผูใชงานเปน 4 สวน ไดแก เจาหนาท่ีงาน
บุคคล  ผูบริหาร  ผูประเมิน และผูรับการประเมิน ซ่ึงเจาหนาท่ีงานบุคคล มีหนาท่ีในการจัดการขอมูล 
ในฐานขอมูล จัดการผูใชในระบบและขอมูลพื้นฐานท่ัวไป ตลอดจนการรายงานผลการประเมิน  
ผูบริหารมีหนาท่ีในการเขาไปกําหนดผูประเมิน 



 จ

 ผูใชงานระบบจํานวน 28  คน ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 8 คน ผูประเมินจํานวน 9  
คน  ผูถูกประเมินจํานวน 9 คน และเจาหนาท่ีงานบุคคล จํานวน 2 คน ไดทดลองใชงานและประเมิน
ระบบดวยแบบสอบถาม   ผลการประเมินพบวาผูใชงานมีความพึงพอใจเกี่ยวกับความสะดวกรวดเร็ว
ในการเขาใชงานในระบบ  ในระดับมากท่ีสุดท่ีคาเฉล่ีย 4.57 สําหรับผลการประเมินระบบทุกดานใน
ภาพรวม ผูประเมินมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีคาเฉล่ีย 4.29 แสดงวาระบบท่ีพัฒนาข้ึนนี้ใชงานได
จริงและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
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ABSTRACT 
 
The objective of this independent study was to develop an information system for 

evaluating competency utilized in training : Electricity Generating Authority of Thailand (Mae Moh 
Mine). The system was designed and developed to increase an efficiency and reducing working 
processes. Additionally, the system would be able to decrease problems on causing a large number 
of wasted materials. 

The researcher utilized the following softwares to develop the system. They were : 
Microsoft Windows XP Professional as operating system ; Microsoft Visual Studio.NET 2008 for 
connecting users and data processing as well as Microsoft SQL Server 2008 as a database server.  

Four groups of users are prepared to use the developed system. They are human resource 
(HR) staff, administrators, assessors and personnels who are assessed. Each group can access the 
system at different levels. Upon the system implementation, twenty eight users had tested and 
evaluated through questionnaires. Resultedly, the users agreed that the system could decrease the 
usual working processes. They were satisfied with the convenience of accessing the system at the 
highest level (average point 4.57 ). 
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Moreover, the users were very satisfied with the overall system at the average point 4.29. 
The researcher could conclude that the system could be real used and the objective of the study was 
fulfilled. 
 

 


