
 

บทท่ี  1 

บทนํา 

 

1.1 หลักการและเหตุผล 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เหมืองแมเมาะ กอต้ังข้ึนเนื่องดวยพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกลาเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 7 ไดทรงมีพระราชโองการใหสงวนแหลง
ถานหินท่ีมีอยูในประเทศไวเพื่อใหทางราชการเทานั้นเปนผูดําเนินการ  และหามมิใหประทานบัตร
การทําเหมืองแกเอกชนอ่ืนใดอีกตอไปตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2470  และเร่ิมเปดทําการเหมือง           
แมเมาะข้ึนในป พ.ศ.2497 

วันท่ี 1 พฤษภาคม  2512 รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติ จัดต้ัง การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) ข้ึนโดยรวม 3 หนวยงาน คือ การลิกไนต การไฟฟายันฮี และการไฟฟา
ตะวันออกเฉียงเหนือ เปนหนวยงานเดียว กฟผ. ไดทําการศึกษาและสํารวจพบถานลิกไนตเพิ่มมาก
ข้ึน จึงวางโครงการขยายกําลังการผลิตไฟฟา โดยใชถานลิกไนตเปนเช้ือเพลิง 

เม่ือ พ.ศ. 2515 คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติโครงการกอสรางโรงไฟฟาลิกไนตท่ีแมเมาะ จํานวน 
2 เคร่ือง กําลังผลิตเคร่ืองละ 75,000   กิโลวัตต พรอมกับงานขยายเหมืองแมเมาะเพ่ือเพิ่มปริมาณจาก
ท่ีเคยผลิตไดปละแสนกวาตัน เปนลาน ๆ  ตัน หลังจากนั้นมีการกอสรางโรงไฟฟาท่ีแมเมาะ เพิ่มข้ึน 
จนถึง พ.ศ. 2538 กฟผ.ไดกอสรางและติดต้ังหนวยผลิตไฟฟาแลวเสร็จใชงานแลว 13 เคร่ือง รวม
กําลังผลิต 2,625 เมกวัตต 

ปจจุบันเหมืองแมเมาะมีระบบการประเมินสมรรถนะความสามารถสําหรับพนักงานระดับ 
7-11 ของสายงานรองผูวาการเช้ือเพลิง  ซ่ึงเปนไปตามขอกําหนด กฟผ. ท่ี 109/2549 วาดวย การ
ประเมินผลบุคคล กําหนดใหการประเมินสมรรถนะความสามารถมี 3 ประเภท คือ สมรรถนะ
ความสามารถพื้นฐาน (Core Competency) สมรรถนะความสามารถทางการบริหาร (Structural 
Competency)  และสมรรถนะความสามารถตามลักษณะงาน (Functional Competency)  ซ่ึงมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหาร สายงานรองผูวาการเช้ือเพลิง (คบ-รวช.) คร้ังท่ี 2/2550  ลงวันท่ี 23 
กุมภาพันธ 2550 และคร้ังท่ี 6/2550  ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2550 เห็นชอบใหในป 2550 มีการ
ประเมินสมรรถนะความสามารถสําหรับพนักงานระดับ 7 – 11 ตามแนวทางของสายงาน รองผูวา
การเช้ือเพลิง โดยกําหนดใหมีหัวขอประเมินตามขอกําหนด กฟผ.  
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การประเมินสมรรถนะดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบังคับบัญชานําผลการประเมิน
บุคคลไปใชประกอบการพิจารณา  เร่ืองการพัฒนาบุคคล  การข้ึนเงินเดือนประจําป การยาย
พนักงาน การสับเปล่ียนหมุนเวียนผูบังคับบัญชา  การเล่ือนระดับไมอัตโนมัติ  และการแตงต้ัง
ตําแหนงหรือหนาท่ีบังคับบัญชา  และเพื่อใหผูถูกประเมินไดรับทราบระดับสมรรถนะ
ความสามารถของตนเอง 

 จากการดําเนินการดังกลาว พบวา การประเมินสมรรถนะความสามารถของผูปฏิบัติงาน
แตละคร้ังใชเวลานาน เกิดความผิดพลาดในการแจกเอกสาร และส้ินเปลืองกระดาษเปนจํานวนมาก 
เนื่องจากเหมืองแมเมาะมีผูปฏิบัติงานระดับ 7-11 จํานวน  705 คน การสงเอกสารจะตองสงใหผู
ประเมินเปนรายบุคคล  ซ่ึงแตละคนจะมีจํานวนผูถูกประเมินแตกตางกัน คิดเฉล่ียแลวจะมีจํานวน
เอกสารประมาณ 5000 ชุด    

ภายหลังจากรวบรวมขอมูลท่ีเปนเอกสารแลว  หนวยงานดานงานบุคคลจะตองเปนผูนํา
ขอมูลเขาระบบ  แตดวยจํานวนเอกสารท่ีมีเปนจํานวนมาก ทําใหเกิดความผิดพลาดในการนําขอมูล
เขาระบบ สงผลใหการนําผลการประเมินสมรรถนะความสามารถมาใชในการฝกอบรมมีความ
คลาดเคล่ือน  เนื่องจากภายหลังจากการนําขอมูลเขาระบบแลวจะแจงผลการประเมินใหพนักงาน
ทราบเปนรายบุคคล  และจะนําขอมูลการประเมินฯ ในภาพรวมมาประมวลผล โดยหาคาเฉล่ียของ
แตละหัวขอการประเมินมาเปนเกณฑในการพิจารณาหลักสูตรฝกอบรมใหกับพนักงาน  โดย
กําหนดใหพนักงานท่ีไดคะแนนตํ่ากวาคาเฉล่ียของกลุมในแตละขอ ถือเปนผูท่ีจะตองพัฒนาใน
หัวขอนั้น ๆ  ซ่ึงแผนกฝกอบรมจะตองนําขอมูลดังกลาวไปกําหนดหลักสูตรฝกอบรมตอไป 

ดังนั้นเพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงานแผนกงานบุคคล ลด
ปญหาความผิดพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึน และเปนเคร่ืองมือชวยในการประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหารในการพัฒนาบุคลากรเพื่อการฝกอบรม   จึงควรนําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการมาใช
เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง รวดเร็ว และสามารถนําขอมูลดังกลาวมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ อีก
ท้ังยังเปนการประหยัดทรัพยากรใหกับองคกร และนําระบบฐานขอมูลมาชวยในการจัดเก็บขอมูล  
สรางรายงาน วิเคราะหประมวลผล   รวมถึงสามารถชวยใหขอมูลมีความถูกตอง นาเช่ือถือ     

 
1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา  

เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชในการ
ฝกอบรม : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) 
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1.3 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา   
1. ไดระบบสารสนเทศการประเมินสมรรถนะความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรม : การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ)     
2..ทําใหการดําเนินการแตละข้ันตอนของการประเมินสมรรถนะความสามารถของ

พนักงาน มีความถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3. ไดระบบท่ีสามารถใชประโยชนในการวิเคราะหและแกไขปญหาตาง ๆ  ท่ีเปนการพัฒนา

บุคลากรในการฝกอบรม 
 

1.4  แผนดําเนินการ ขอบเขตและวธีิการศึกษา 
1.4.1 แผนดําเนินการ 

1) การศึกษาและรวบรวมขอมูล 
- ความเปนไปไดในการพัฒนาระบบ 
- ศึกษาเทคโนโลยีท่ีนํามาใชในการพัฒนา 

2) วิเคราะหและออกแบบระบบ 
- วิเคราะหปญหารวมถึงแนวทางการแกปญหา 
- ออกแบบการทํางานของระบบ 
- ออกแบบขอมูลนําเขา 
- ออกแบบฐานขอมูล 
- ออกแบบการติดตอกับผูใชงาน 

3) การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต 
4) ทดสอบและปรับปรุงแกไขระบบ 
5) ประเมินผลการใชงานของระบบ 
6) จัดทําคูมือประกอบการใชงานในระบบ 
7) จัดทําเอกสารประกอบการคนควาอิสระ 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 
 จากการรวบรวมและศึกษาคนควาขอมูล ในการพัฒนาระบบประเมินผลสมรรถนะ

ความสามารถเพ่ือใชในการฝกอบรม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) ไดแบง
ขอบเขตงานเปน 3 ดานดังนี้ 

1) ขอบเขตดานผูใชงาน สามารถแบงผูใชไดเปน 3 ระดับ แบงตามหนาท่ีและลักษณะ
งานไดดังนี้ 
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- ระดับเจาหนาท่ีบุคลากร/ผูดูแลระบบ ไดแก ผูท่ีดูแลระบบงานใหเกิดการทํางาน
ดวยความเรียบรอย อํานวยความสะดวกใหผูใชระบบคนอ่ืนๆ มีหนาท่ีจัดเตรียมขอมูลตางๆในการ
ประเมินสมรรถนะความสามารถใหแกพนักงาน 

- ระดับหัวหนางาน  ไดแก  หัวหนางานในแตละแผนก  มีหนาท่ีในการกําหนด           
ผูประเมินใหแกผูใตบังคับบัญชาในสายงานของตน 

- ระดับพนักงาน ไดแก พนักงานทุกคนท่ีมีหนาท่ีในการประเมินสมรรถนะ
ความสามารถของผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน ตามท่ีหัวหนาแผนกงานของตนได
กําหนดไว และการประเมินตนเอง 

2) ขอบเขตดานขอมูล  ขอมูลท่ีใชในการพัฒนาระบบประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถเพื่อใชในการฝกอบรม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (เหมืองแมเมาะ) 
ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

- ขอมูลพนักงาน เปนขอมูลของท่ัวไปของพนักงาน และขอมูลท่ีใชในการเขาสู
ระบบของพนักงาน ไดแก รหัสพนักงาน ช่ือ สกุล รหัสผาน 

- ขอมูลประเภทการประเมิน เปนขอมูลท่ีแบงประเภทหัวขอในการประเมิน ไดแก 
รหัสประเภทการประเมิน และช่ือประเภทการประเมิน 

- ขอมูลหัวขอการประเมิน เปนขอมูลท่ีใชในการเปนหัวขอในการประเมิน
สมรรถนะความสามารถในการทํางาน ไดแก รหัสหัวขอการประเมิน ประเภทการประเมิน และช่ือ
หัวขอการประเมิน 

- ขอมูลการกําหนดการประเมินสมรรถนะประจําป เปนขอมูลท่ีใชในการกําหนด
รายละเอียดในการประเมินสมรรถนะความสามารถในแตละป ไดแก รหัสขอมูลการประเมิน
สมรรถนะ ประเภทการประเมินสมรรถนะ หัวขอการประเมินสมรรถนะ ประเภทผูประเมิน
สมรรถนะ จํานวนผูประเมินสมรรถนะ ช่ือผูทําการประเมินสมรรถนะ 

- ขอมูลคะแนนการประเมินสมรรถนะ เปนขอมูลท่ีพนักงานประเมินผลสมรรถนะ
ความสามารถตามที่หัวหนางานไดกําหนดใหประเมิน ไดแก ขอมูลการกําหนดการประเมิน
สมรรถนะประจําป ขอมูลผูถูกประเมิน ขอมูลคะแนนการประเมิน 

3) ขอบเขตดานระบบงาน 
- ระบบรักษาความปลอดภัย 

• ระบบการเขาถึงขอมูล การเขาใชระบบผูใชมีการปอนช่ือผูใช และรหัสผาน
กอนเขาสูระบบ  
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• ระบบสามารถเพ่ิม ลบ แกไข สืบคนขอมูลผูใชงานระบบ และสามารถกําหนด
ระดับสิทธ์ิการเขาใชงานของผูใชระบบ ไดแก เจาหนาท่ีบุคลากร หัวหนางาน และพนักงาน 

- ระบบจัดการการกําหนดการประเมินสมรรถนะ 

• ระบบจัดการขอมูลพนักงาน ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลพนักงาน 

• ระบบจัดการขอมูลประเภทการประเมิน ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล
ประเภทของหัวท่ีใชในการประเมินสมรรถนะความสามารถในการทํางานของพนักงาน 

• ระบบจัดการหัวขอการประเมิน ระบบสามารถ เพิ่ม ลบ แกไขขอมูลหัวขอท่ี
ใชในการประเมินสมรรถนะความสามารถในการทํางานของพนักงาน 

• ระบบจัดการการกําหนดการประจําป แบงเปนระบบยอยไดแก ระบบจัดการ
กําหนดหัวขอการประเมินประจําป ระบบจัดการประเภทผูประเมินประจําป  ระบบจัดการจํานวน          
ผูประเมินประจําป และระบบจัดการกําหนดผูประเมินประจําป 

• ระบบจัดการขอมูลการแจงอีเมล ระบบสามารถแจงอีเมลเพื่อเตือนใหหัวหนา
งาน และพนักงานทําการดําเนินการประเมินสมรรถนะ 

- ระบบประเมินสมรรถนะ 

• ระบบสามารถประเมินสมรรถนะความสามารถในการทํางานของพนักงาน 
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

• ระบบสามารถออกรายงานการประเมินสมรรถนะความสามารถในการทํางาน
ของพนักงาน 

1.4.3 วิธีการศึกษา 
1) ศึกษาระบบงาน เกี่ยวกับการเก็บขอมูล การบันทึกขอมูล และปญหาจาก

ระบบงานเดิม โดยการสัมภาษณหัวหนาแผนกงานบุคคลและผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
2) วิเคราะหระบบงานเดิม เพื่อศึกษาสารสนเทศข้ันพื้นฐานท่ีผูใชตองการ และ

ออกแบบระบบใหม โดยออกแบบรายละเอียดของข้ันตอนการดําเนินการของระบบ รวมท้ัง
ขอกําหนดตาง ๆ 

3) ออกแบบระบบฐานขอมูล เพื่อใชในการเก็บขอมูล 
4) ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม เพื่อใหตรงตามความตองการมากท่ีสุด 
5) พัฒนาเว็บไซต เพื่อใหตรงตามความตองการมากท่ีสุด 
6) ทดสอบระบบ และประเมินผลในการใช เพื่อหาจุดบกพรองของระบบ แลวนําไป

เปล่ียนแปลง แกไขตอไป 
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1.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนา 
1.5.1 ซอฟตแวร (Software) 

 1) ซอฟตแวรสําหรับเว็บเซิรฟเวอร  
- Microsoft Windows XP SP3 
- IIS (Internet Information Services) 

2) ซอฟตแวรสําหรับดาตาเบส 
- Microsoft SQL Server Express 2008  

3) ซอฟตแวรสําหรับพัฒนาเว็บไซต 
- ASP.net 
- Visual Studio 2008 SP1 
- Adobe Photoshop 7.0 
- Microsoft Office Visio 2003 

1.5.2 ฮารดแวร (Hardware) 
1) เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อใชเปนเคร่ือง Server มีคุณสมบัติดังนี้ 

1.1) หนวยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU ความเร็ว 2 กิกะเฮิรตซ
ข้ึนไป 

1.2) หนวยความจํา 2 กิกะไบต ข้ึนไป 
1.3) ฮารดดิสกขนาดความจ ุ160 กิกะไบต 
1.4) สายและอุปกรณเช่ือมตอสัญญาณเครือขาย 

2) เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคล (Personal Computer) เพื่อใชในการศึกษาและพัฒนา
ระบบ มีคุณสมบัติดังนี ้

2.1) หนวยประมวลผลกลาง Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU ความเร็ว 2 กิกะเฮิรตซ 
2.2) หนวยความจํา 1 กิกะไบตข้ึนไป 
2.3) ฮารดดิสกขนาดความจุ 160 กิกะไบต 
2.4) สายและอุปกรณเช่ือมตอสัญญาณเครือขาย 
2.5) เคร่ืองพิมพ 
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1.6 สถานท่ีท่ีใชในการดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล  
1.6.1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย : เหมืองแมเมาะ 
1.6.2 สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
1.6.3 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
 
 
 


