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 การพัฒนาระบบตนแบบสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรผานเว็บ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาตนแบบการใชงานเว็บแอปพลิเคชั่นในกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร กรณีศึกษาบริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด (มหาชน) โดยนํามาใชใน
ขั้นตอนการกรอกคะแนนลงในแบบฟอรม การคํานวณผลคะแนนประเมิน การอนุมัติผลคะแนน
การประเมิน และการจัดทํารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจ

ของผูใชในการใชเว็บแอปพลิเคชั่นที่ไดพัฒนาขึ้น 
 โปรแกรมระบบตนแบบสําหรับประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรผานเว็บ พัฒนาขึ้นใน
รูปแบบของเว็บแอปพลิเคชั่นโดยใชภาษาเจเอสพี  เชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลมายเอสคิวแอล 
ซ่ึงในขั้นตอนการศึกษาไดทําการจําลองฐานขอมูลของพนักงานบริษัท ไทยรุงยูเนี่ยนคาร จํากัด 
(มหาชน) เพื่อทําการทดสอบการใชงานโปรแกรม ซ่ึงหลังจากที่ไดทําการพัฒนาแลว ผูวิจัยไดนํา

โปรแกรมไปทดสอบโดยผูใชซ่ึงไดแกหัวหนาสวนงาน ประจําฝายการผลิต บริษัท ไทยรุงยูเนี่ยน
คาร จํากัด (มหาชน) พบวาผูทดสอบสามารถเรียนรูการใชงานไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากทุกคนมี
พ้ืนฐานในการใชคอมพิวเตอรเบื้องตน แตยังขาดความชํานาญในการใชงานโปรแกรมเพราะไม
คุนเคยกับระบบเว็บแอปพลิเคชั่น ซ่ึงผูทดสอบไดใหความเห็นวา หากนําโปรแกรมมาชวยใน
ระบบงานการประเมินผลการปฏิบัติงานไดจริง จะสามารถชวยใหขั้นตอนของการคํานวณผล

คะแนนการประเมิน การสงขอมูลผลคะแนนเพื่อรอการอนุมัติ และการจัดทํารายงานสรุปผลการ
ประเมินจะใชระยะเวลาในการดําเนินงานนอยลง อีกทั้งยังมีสวนเพิ่มเติมคือ สามารถเรียกดูประวัติ
พนักงาน และขอมูลผลการประเมินยอนหลังได สามารถเพิ่มความถูกตองแมนยําของผลคะแนนที่
คํานวณได และสามารถลดปริมาณการใชกระดาษไดเนื่องจากมีการจัดเก็บขอมูลไวในฐานขอมูล
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 อยางไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ เปนเพียงการพัฒนาระบบตนแบบขึ้นมาเพื่อทดสอบ
แนวทางของการพัฒนาระบบงานบริหารบุคคลเทานั้น ซ่ึงมิไดมีการนําไปใชงานจริงทันที ซ่ึงใน
การประยุกตใหสามารถนําไปใชงานไดจริงนั้น จะตองมีการออกแบบโปรแกรมใหมีการเชื่อมโยง

ขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และแกไขระบบแวดลอมใหสอดคลองกับการนําโปรแกรมมาใช
งาน เพื่อมิใหเกิดผลกระทบกับระบบงานเดิมที่ใชอยูในปจจุบัน  
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The purposes of this study were to develop the model of using web application 

to  evaluate  the  work  of  office  personnel  a  case  of  Thairung  Union  Car  Public 

Company  Limited.  The  web  application  was used  during  the  processes  of  filling  in 

marks in the form, calculating evaluation marks, approving the evaluation marks, and 

making the summary reports. Furthermore, the satisfactions from using the developed 

web application were also studied.  

The  web-based  application  has  been  developed  by  JSP  language  and 

connected to MySQL database in which the simulated of Thairung Union Car Public 

Company  Limited.  The  program  was  tested  by  production  department  officers  of 

Thairung  Union  Car  Public  Company  Limited. As  a  result,  the  tester  could  rapidly 

learn  how  to  use  the  program  thanks  to his  basic  knowledge  of  computer,  but  still 

lacked skills and experience because he was not accustomed to the web application. 

The tester commented on the program that if the program can be used practically, a 

large  amount  of  time  will  be  saved  during the  processes  of  calculating  evaluation 

marks, sending marks information for approval, producing report on the result of the 

evaluation.  In  addition,  the  program  not only  provided  an  additional  part  which 

allowed  users  to  look  up  the  personnel’s biographies  and  previous  appraisal 

information  but  also  increased  the  accuracy  of  marks  calculation  and  reduced  the 

amount of paper used in storing information. 
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However,  as  this  study  was  to  develop the  prototype  system  in  order  to  find 

the  effective  way  to  improve  personnel  management  system,  it  was  not  expected  to 

become  immediately  utilized.  In  order  that  the  program  could  work  efficiently  and 

realistically,  it  needed  to  be  designed  according  to  the  information  of  the  authority. 

Moreover,  the  work  environment  also  needed  to  be  consistent  with  the  use  of  the 

program so that there would not be any undesirable effect on the recent work system. 
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วิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณได เน่ืองจากไดรับความชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน
ที่ไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา ความคิดเห็น และความชวยเหลือตางๆ   

 ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน อาจารยที่ปรึกษา และผศ.ดร.
รวิวรรณ เทนอิสสระ ผูเชี่ยวชาญ ที่ใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะในการแกไขเนื้อหา และปรับปรุง
จุดบกพรองตางๆ จนวิทยานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธอันไดแก ผศ.ดร.กัลยาณี คูณมี รศ.ชมัยพร คุณเขมากรณ และอ.ดร.ปราโมทย ลือ
นาม ที่ใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงขอมูลในรูปเลมวิทยานิพนธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 

 ขอขอบพระคุณบิดามารดา (คุณธีระชัย คุณแววตา เจาสกุล) นองชาย และนองสาว ที่
คอยใหกําลังใจ และเอาใจใสเสมอมา 
 ขอบพระคุณ  คุณไกรเทพ กิติประเสริฐ  สําหรับขอมูลของกรณีศึกษา บริษัท ไทยรุงยู
เน่ียนคาร จํากัด (มหาชน) และขอบพระคุณ คุณนฤพนธ เจริญพืช ที่ใหคําแนะนํา และความ
ชวยเหลือในการพัฒนาระบบตนแบบที่ใชในวิทยานิพนธครั้งนี้  
 ขอบพระคุณเจาหนาที่สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร (พ่ีแอน พ่ีโอ พ่ีแหวว) ที่คอยชวยเหลือ ติดตอประสานงาน จนวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ
ลุลวง 
 ขอบคุณ พ่ีจูน กิ๊บ กั๊ก และชาง(เตอ) สําหรับความชวยเหลือในทุกๆอยาง  ขอบคุณ
เพ่ือนๆรุน 5 (พ่ีตี๋ พ่ีนิน พ่ีปู ปาหลี โหนง หนวด กีวี่ โอค หมูโบ เอกซ กิ่ง) ที่รวมทุกขรวมสุข
กันมา   และพี่นองชาว JIT ทุกคนที่มีสวนชวยในวิทยานิพนธฉบับนี้ และตองขออภัยที่มิไดเอย
นามใน ณ ที่นี้   
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