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บทคัดย่อ 
 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย และแบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยวิธีดังนี้ ศึกษาวิธีการเขียนแบบ
ประเมินของบุคคลากรสายวิชาการ ศึกษาโปแกรมที่เขียนแบบฟอร์มต่างๆเพื่อเลือกให้เหมาะสมกับแบบประเมินของ
บุคลากรสายวิชาการและทดลองการใช้งานโปรแกรม เพื่อประเมินประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ผู้เช่ียวชาญด้าน
โปรแกรมทลองใช้เพื่อท่ีจะน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง แก้ไขโปรแกรม ข้ันตอนการพัฒนาเครื่องมือหลังจากปรับปรุง
โปรแกรมตามที่ผู้เช่ียวชาญด้านโปรแกรมเสนอแนะ ก็ให้ทอลองใช้งานกับบุคลากรเพื่อความถูกต้องด้านเนื้อ เมื่ อ
ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนเว็ปแล้วก็น าไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อที่จะน าผลการทดลองมาสรุปในข้ันต่อไป 
 
ค าส าคัญ: โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ,การประเมินผล 
 
Abstract 
 Web-based application development for staff performance evaluation form in King 
Mongkut's University of Technology North Bangkok. This time there is a purpose. to develop web-
based applications for employee performance, appraisals and to study the satisfaction of using 
web-based applications for staff performance evaluation. 
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 The population and sample used in the study included: Academic Staff Industrial 
Technology College King Mongkut's University of Technology North Bangkok. To be acquired by a 
specific random method. The instruments used in this research were web-based applications for 
evaluation form of university personnel. And the satisfaction rating. It is a 5-level scale. 
 This research The researcher conducted the data collection process. Here's How to: 
study the method of writing evaluation form of academic staff. Study the form of the program to 
select appropriate to the evaluation of the academic staff and try to use the program. To 
evaluate performance Also, let the program experts try to get feedback on how to improve the 
software development process, after the program is updated, as suggested by the program 
experts. To be used to work with personnel for meat accuracy. When updating the application on 
the web, it was experimented with the samples to bring the results to the next step. 
 
Keywords: Web application, evaluation. 
 
1.  บทน า 
 ความเป็นมาของการประเมินผลการปฏิบัติงานปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า การมีระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ ความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การ เพราะเมื่อระบบได้
ถูกจัดวางอย่างดีแล้วผลที่ตามมาจะดีตามไปด้วย แต่ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่าแม้จะมีระบบที่ดี แต่หากคนไม่สามารถ
ท างานตามระบบนั้นได้อย่างเต็มที่ ก็จะไม่สามารถสร้างประสิทธิภาพของการบริหารจัดการหรือผลงาน ออกมาได้
อย่างสูงสุด จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการวัดประสิทธิภาพของผลงาน ของแต่ละบุคคลให้เห็นเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน ด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงานซึ่งเป็นเครื่องมือทางการบริหารที่ผู้บังคับบัญชาและบุคลากร หรือพนักงาน
มีส่วนรวมในการก าหนดเป้าหมายทั้งในระดับบุคคลและองค์การซึ่งเป็นตัวช้ีวัดว่าบุคลากรในองค์การนั้นมีความ
เชี่ยวชาญหรือช านาญงานในด้านใด ใครสามารถผลิตผลงานให้มีคุณภาพในระดับดีเด่นบุคลากรแต่ละคนควรได้รับ
การพัฒนาในด้านใดอย่างไร หรือผลงานของบุคคลคนนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การหรือหน่วยงานอย่างไร ซึ่งผลที่
ได้จากการด าเนินการตามแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของบุคลากรทั้งในระดับบุคคลทีมงานและองค์การซึ่งจะ
ช่วยน าพาให้ภารกิจขององค์การบรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (อนุชา ศิริบวรเดช, 2555) 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการหนึ่งของระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและเป้าหมายขององค์การ หน่วยงานอีกทั้งเป็นการพัฒนาตนเองในระยะยาวเพื่อให้สามารถเติบโตไปใน
เส้นทางสายอาชีพ นอกจากน้ัน การประเมินผลการปฏิบัติงานยังสามารถใช้ในการพิจารณาเลื่อนขั้นต าแหน่งท่ีสูงขึ้น
ได้ด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ดีจะต้องสามารถประเมินได้อย่างถูกต้อง ตรงกับข้อมูลและสภาพความเป็น
จริง ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับของบุคลากรส่วนใหญ่ มีความโปร่งใสและยุติธรรม และผลของการประเมิน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรได้อย่างแท้จริง (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2548) 
 อย่างไรก็ตามการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Appraisal) เป็นกระบวนการ
ที่ช่วยให้พนักงานด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในการท างานให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ของกิจกรรมนั้น โดยมุ่งสนับสนุนต่อ
เป้าหมายขององค์การ โดยใช้ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicators) ที่สะท้อนถึงงานของพนักงานแต่ละคนว่าจะ
ท าอะไรให้ได้ผลอย่างไรในระดับใดเป็นอย่างต่าง การวัดผลงานจึงเป็นการวัดที่ตัวงานเป็นหลัก อันเป็นแนวทางการ
บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในขณะเดียวกันยังมีการประเมินวิธีการท างานที่สนับสนุนให้พนักงานท างานได้ผล
ส าเร็จตามเป้าหมาย หรือท างานได้ผลดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นหลักประกันถึงความส าเร็จของงานท่ีจะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
มีการน าเอาสมรรถนะหลัก (Core Competency) ได้แก่ พฤติกรรมหรือทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานให้ประสบ
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ผลส าเร็จ มาเป็นปัจจัยหนึ่งในการประเมินรวมถึงน ามาเป็นข้อมูลส าคัญในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานใน
อนาคต ท าให้รักษาระดับผลการปฏิบัติงานที่ดีได้ตลอดไป และเพิ่มโอกาสให้พนักงานสร้างผลงานท่ีดีขึ้น (จิรประภา 
อัครบวร, 2549) 
 การศึกษาผลการวิจัยพบว่าวิธีการประเมินที่เน้นคุณลักษณะของบุคคลหรือบุคลิกลักษณะนอกจากจะไม่
ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการยกระดับการผลิตและแรงจูงใจของพนักงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังเป็นการไม่พัฒนาบุคลากรอีก
ด้วย  ต่อมาจึงได้มีการศึกษาถึงวิธีการประเมินและปัญหาทางวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ประเมินกับผู้รับการประเมิน  โดยใช้วิธีการบริหารแบบก าหนด
วัตถุประสงค์ร่วมกัน (Management by objective) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานตามผลส าเร็จของงานตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ที่ เน้นพฤติกรรมการปฏิบัติงาน หรือผลส าเร็จของงานเป็นส าคัญ ( result based 
approach) 
 
 โดยสรุป แนวความคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่วิวัฒนาการมี 3 แบบคือ (อลงกรณ์ มี
สุทธา และสมิต สัชฌุกร, 2546) 
 1.  แบบไม่เป็นระบบ ไม่มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน  
 2.  การประเมินแบบมีระบบและเป็นแบบดั้งเดิม (traditional) ซึ่งประเมินทั้งคุณลักษณะ ประจ าตัว 
ผลงาน หรือท้ังสองอย่าง 
 3.  วิธีการทางพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งเน้นการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน (mutual goal setting) ในการ
พิจารณาความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงานนั้น  อาจสรุปได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
กระบวนการประเมินค่าของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ทั้งผลงานและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อการ
ปฏิบัติงานภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้อย่างแน่นอน  ภายใต้การสังเกต  จดบันทึกและประเมินโดยหัวหน้างาน  
โดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นระบบและมีมาตรฐานแบบเดียวกัน มีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพในทาง
ปฏิบัติให้ความเป็นธรรมโดยทั่วกัน (อลงกรณ์ มีสุทธา และสมิต สัชฌุกร, 2546) 
 จากผลการศึกษา การพัฒนาโปรแกรมระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เฉพาะในหน่วยงานนั้น ๆ 
มีข้อดีกว่าการการใช้งานโปรแกรมด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน  สรุปว่าโปรแกรมต่างๆที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันมีข้อดีคือสามารถใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่
ยังพบข้อเสียคือ ในบางโปรแกรมไม่มีฟังก์ช่ันการใช้งานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  เนื่องจาก
โปรแกรมทั่วๆไปนั้นอาจไม่สามารถออกแบบให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานของหน่วยงานที่น าไปใช้  ท าให้
ผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินอาจไม่ตรงตามความต้องการซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละ
หน่วยงาน จะมีความแตกต่างกัน ออกไปตามประเภทของธุรกิจของหน่วยงานนั้นๆ  ดังนั้นการพัฒนาระบบ
ประเมินผลการ ปฏิบัติงานขึ้นเพื่อใช้เฉพาะในหน่วยงานของตน จะท าให้ผลลัพธ์ที่ได้มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ ใน
การบริหารบุคคลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการพัฒนาระบบงานขึ้นเองเพื่อใช้ภายในองค์กรนั้นยัง สามารถออกแบบให้มี
ความเหมาะสมกับการเช่ือมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า เมื่อเทียบกับโปรแกรมส าเร็จรูปซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกออกแบบให้มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบต่างๆภายในหน่วยงานได้ท าให้ประสิทธิภาพการท างานลดน้อยลง (ณัฐวร เจ้าสกุล, 2551 
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือก าหนดให้บุคลากรสายวิชาการ กรอก
แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในรูปแบบฟอร์มของเอกสาร แบ่งเป็น 2 รอบ โดยรอบท่ี 1 เริ่ม
วันที่     1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม และรอบท่ี 2 เริ่มวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี  จากการ
ส ารวจจากบุคลากรสายวิชาการของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม อย่างไม่เป็นทางการของผู้วิจัยพบว่า
บุคลากรสายวิชาการ ยังขาดความเข้าใจในวิธีการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ในแบบฟอร์มโดยเฉพาะใน
องค์ประกอบที่  1 ในส่วนของการคิดภาระงานสอน  ที่บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจในการกรอก  
รวมถึงการคิดภาระงานสอนที่มีทั้งวิชาที่สอนทฤษฎี และวิชาที่สอนปฏิบัติ ที่มีการค านวณภาระงานที่แตกต่างกัน 
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และค่อนข้างยุ่งยากในการค านวณหาภาระงานสอนจาก  section ที่มีจ านวนนักศึกษามากกว่าที่ภาระงานก าหนด  
อีกทั้งยังไม่แน่ใจว่าควรน า section ไหนมาคิดเป็นภาระงานสอน ส่งผลให้เกิดการค านวณที่ผิดพลาด และบุคลากร
ต้องเสียเวลาในการแก้ไข  ซึ่งจะส่งผลเสียให้ท าให้เกิดความล่าช้าในการส่งแบบประเมินเพื่อให้ทันตามก าหนด
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด อีกทั้งบุคลากรยังอาจจะเสียโอกาสในการประเมินจากการที่กรอกข้อมูลที่ผิดพลาด 
 จากปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะน าระบบโปรแกรมประยุกต์
บนเว็บและเข้ามามีส่วนช่วย ในออกแบบโปรแกรมเฉพาะงานส าหรับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จะ
ช่วยให้การด าเนินการมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นย าและมีความเช่ือถือได้มากขึ้นกว่าเดิม และเพื่อให้
บุคลากรเกิดความเข้าใจที่ง่าย  เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกแบบประเมิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการส่ง
แบบประเมินให้ทันตามก าหนดระยะเวลา  และยังสามารถคิดภาระงานสอนเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง  อีกทั้งยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานที่ใช้งานโปรแกรมในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยคาดหวังว่าการใช้
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร จะมีประโยชน์แก่บุคลากรสายวิชาการ
ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และยังสามารถรักษาสิทธิประโยชน์ต่อผลตอบแทนที่ควรจะได้รับจากการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรร่วมถึง ท าให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจหลังการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอีกด้วย 
 
2.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมออนไลน์ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ” มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 
 1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 2. เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
 3. เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
 4. เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) 
 5. พื้นฐานการพัฒนาโปรแกรมด้วยไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ 
 6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 2.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  ค าว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” ในภาษาอังกฤษใช้แตกต่างกันตามแต่นักวิชาการต้องการจะใช้ 
เช่น Performance Appraisal, Staff Appraisal, Performance   Evoluationและ Performance Assessment ซึ่งมี
ความหมายคล้ายคลึงกัน แต่ค าที่ใช้กันมากคือ “Performance Appraisal” และ “Performance Evaluation” ซึ่ง
ตรงกับความหมายในภาษาไทย คือ “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” 
  ส าหรับความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้มีนักวิชาการทางด้านการบริหารงานบุคคลให้
ความหมายไว้ดังต่อไปนี ้
  พนิตา งามประเสริฐ (2553, หน้า 12) ให้ความหมาย การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง 
กระบวนการประเมินค่าพฤติกรรมของบุคคลผู้ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นระบบ และมีมาตรฐาน
แบบเดียวกันมีเกณฑ์การประเมินที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติ  
  ผุสดี รุมาคม (2551) กล่าวว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ กระบวนการที่ดาเนินไปอย่าง 
ต่อเนื่องในการประเมินและบริหารพฤติกรรมและผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน  
  วีระวัฒน์ ปันนิตามัย (2551) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360 องศา หรือ การ
ประเมินจากหลายแหล่งนั้น เป็นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน โดยเก็บ ข้อมูลทั้งจากการประเมิน
ตนเอง (self-assessments) และผู้ร่วมประเมิน (others-assessments)  
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  อลงกรณ์ มีสุทธา และ สมิต สัชฌุกร (2554) กล่าวว่า การประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 360องศา
เป็นกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสมผสาน(hybrid system) อีก ประเภทหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ทราบถึง
สมรรถนะ (ได้แก่ ความรู้ ทักษะความสามารถ และพฤติกรรม) ในการปฏิบัติงานของพนักงานผู้รับการประเมิน จาก
หลายแหล่งข้อมูล เพื่อให้มีความถูกต้อง แม่นย าและเช่ือถือได้มากกว่าการประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (superior) เพียง
ลาพัง 
  จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่าการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ วิธีการที่เป็นระบบที่จัดขึ้นอย่าง
เป็นทางการเพื่อประเมินค่าการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน โดยใช้หลักเกณฑ์เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่
หน่วยงานก าหนดไว้ เป็นเครื่องมือช้ีวัดที่ครอบคลุมทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณและประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้ โดยอาศัยความยอมรับซึ่งกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ปฏิบัติ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและการ
ตรวจสอบปริมาณงานและคุณภาพของบุคคลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการให้
รางวัล หรือลงทัณฑ์ตลอดจนในการพัฒนาบุคคลต่อไปในอนาคต 
 
 2.2 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 
  การท างานของ Web Application นั้น โปรแกรมส่วนหนึ่งจะวางตัวอยู่บน Rendering Engine 
ซึ่งตัวRendering Engine จะท าหน้าที่หลักๆ คือน าเอาชุดคาสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผล 
น ามาแสดงผลบนพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ โปรแกรมส่วนท่ีวางตัวอยู่บน Rendering Engine จะท าหน้าที่หลักๆ คือ
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่แสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้น และการประมวลบางส่วน แต่ส่วน
การท างานหลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์ ในลักษณะ Web Application แบบเบื้องต้น ฝั่งเซอร์เวอร์จะประกอบ
ไปด้วยเว็บเซอร์เวอร์ ซึ่งท าหน้าที่เช่ือมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/HTTPS โดยนอกจากเว็บเซอร์เวอร์จะ
ท าหน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทั่วไปแล้ว เว็บเซอร์เวอร์จะมีส่วน
ประมวลผลซึ่งอาจจะเป็นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรืออาจจะมีการติดตั้ง .NET 
Framework ซึ่งมีส่วนแปลภาษา CLR (Common Language Runtime) ที่ใช้แปลภาษา intermediate จากโค้ด
ที่เขียนด้วย VB.NET หรือC#.NET หรืออาจจะเป็น J2EE ที่มีส่วนแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษาจา
วา เป็นต้น 
 
 2.3 เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) 
  Web Server คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงท าหน้าที่เป็น Server ให้บริการ World 
Wide Web (WWW) หรือที่ รู้จักกันว่า Homepage Web server คือ บริการ HTTP (Hyper Text Transfer 
Protocol) เพื่อให้ผู้ ใช้สามารถอ่านข้อมูล ทั้งภาพ และเสียง จากเครื่องบริการ ผ่าน Browser เช่นบริการ 
http://www.9inter.com หรือ http://localhost เป็นต้นWeb Server เครื่องบริการ ที่รองรับค าร้องขอจาก 
Web Browser ข้อมูลที่จะส่งไปอาจเป็นเว็บเพ็จ text ภาพ หรือ เสียง เป็นต้น ส าหรับโปรแกรมที่ได้รับความนิยม 
ให้น ามาเปิดบริการ Web คือ Apache Web Server หรือ Microsoft Web Server เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่
เป็นเครื่องบริการเว็บเพจแก่ผู้ร้องขอ ด้วยโปรแกรมประเภทเว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ที่ร้องขอข้อมูลผ่าน
โปรโตคอลเฮชทีทีพี (HTTP = Hyper Text Transfer Protocol) เครื่องบริการจะส่งข้อมูลให้ผู้ร้องขอในรูปของ
ข้อความ ภาพ เสียงหรือสื่อผสม เครื่องบริการเว็บเพจมักเปิดบริการพอร์ท 80 (HTTP Port) ให้ผู้ร้องขอได้เชื่อมต่อ
และน าข้อมูลไปใช้ เช่น โปรแกรมอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์  (Internet Explorer) หรือฟายฟร็อก (FireFox Web 
Browser) การเช่ือมต่อเริ่มด้วยการระบุที่อยู่เว็บเพจที่ร้องขอ (Web Address หรือ URL = Uniform Resource 
Locator) เช่น http://www.google.com หรือ http://www.9inter.com เป็นต้น โปรแกรมที่นิยมใช้เป็นเครื่อง
บริการเว็บ  คือ  อาปาเช่  (Apache Web Server) หรือไม โครซอฟท์ ไอไอเอส (Microsoft IIS = Internet 
Information Server) ส่วนบริการที่นิยมติดตั้งเพิ่ม เพื่อเสริมความสามารถของเครื่องบริการ เช่น ตัวแปลภาษา
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ส ค ริ ป ต์  ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล  ร ะ บ บ จั ด ก า ร ผู้ ใ ช้  แ ล ะ ร ะ บ บ จั ด ก า ร เนื้ อ ห า  เป็ น ต้ น  (ที่ ม า : 
http://www.thaigoodview.com) 
 
 2.4 เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) 
  เบราว์เซอร์ หรือ โปรแกรมเรียกดูเว็บไซต์ คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลและ
โต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บในหน้าเว็บที่สร้างด้วยภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) พีเอชพ ี
(php) ที่จัดเก็บไว้ที่ระบบบริการเว็บหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์  หรือระบบคลังข้อมูลอื่นๆ  โดยโปรแกรมค้นดูเว็บ
เปรียบเสมือนเครื่องมือในการติดต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรียกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ (www)  
  ประโยชน์ของ Web Browser สามารถดูเอกสารภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ อย่างสวยงามมีการแสดง
ข้อมูลในรูปของ ข้อความ ภาพ และระบบมัลติมีเดียต่างๆ ทาให้การดูเอกสารบนเว็บมีความน่าสนใจมากขึ้น ส่งผล
ให้อินเตอร์เน็ตได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นในปัจจุบัน ปัจจุบัน web browser ส่วนใหญ่จะรองรับ html5 
และ อ่าน css เพื่อความสวยงามของหน้า web page  
 
 2.5 พ้ืนฐานการพัฒนาโปรแกรมด้วยไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ  
 Visual Studio 2012 
  Visual Studio เป็นชุดเครื่องมือส าหรับการพัฒนาโปรแกรม  (แนวคิดคล้ายๆกับ Microsoft 
Office ที่เป็นชุดเครื่องมือส าหรับงานส านักงาน) ซึ่งได้รวบรวมเอาเครื่องมือส าหรับพัฒนาแอพพลิเคช่ันหลายๆ ตัว
เข้าไว้ด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็ประกอบด้วย Visual C# ซึ่งข้ันตอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Visual C# ดังนี ้
 ขั้นตอนที่ 1 : ออกแบบหน้าตาและการทางานของแอพพลิเคชั่น  
   ขั้นตอนแรกของการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน คือ การออกแบบหน้าตาและการท างานของ
แอพพลิเคช่ันเพื่อก าหนดขั้นตอนการทางานของโปรแกรมและส่วนติดต่อระหว่างตัวโปรแกรมและผู้ใช้งาน โดย
แบ่งเป็นส่วนของการแจ้งผู้ใช้ให้ป้อนข้อมูลหรือแสดงผลลัพธ์จากการท างานกลับไปให้ผู้ใช้อย่างไรบ้าง ในขั้นตอนนี้
อาจทาในกระดาษก่อนจึงเริ่มลงมือทาในโปรแกรมหรือหากมีความช านาญแล้วก็สามารถเริ่มท างานกับโปรแกรมได้
ทันที  
 ขั้นตอนที่ 2 : เร่ิมสร้างแอพพลิเคชันตามที่ออกแบบไว้  
   เมื่อได้ขั้นตอนการทางานของโปรแกรมและหน้าตาของแอพพลิเคชันแล้ว เราจะสร้างแอพ
พลิเคชันตามหน้าตาที่ได้ออกแบบไว้ โดยการเริ่มสร้าง project และท าการออกแบบฟอร์มในโปรแกรม Visual c#  
 ขั้นตอนที่ 3 : ปรับแต่งคุณสมบัติของคอนโทรลต่างๆ  
   หลังจากได้ฟอร์มของโปรแกรมที่มีคอนโทรลต่างๆ จนครบแล้ว ต่อไปเราจะปรับแต่งคุณสมบัติ
ต่างๆ รวมทั้งรูปร่างคอนโทรลให้เหมาะสมกับการใช้งานและสวยงามน่าใช้ เพื่อพร้อมส าหรับการเขียนโปรแกรมใน
ขั้นตอนต่อไป  
 ขั้นตอนที่ 4 : เขียนโค้ดก าหนดการทางานของโปรแกรม  
   เมื่อเราสร้างโปรแกรมและก าหนดลักษณะของคอนโทรลต่างๆ ให้เหมาะสมตามที่ออกแบบไว้
แล้ว ขั้นตอนต่อมาก็คือการเขียนโค้ด (หรือการเขียนโปรแกรม) เพื่อก าหนดการท างานของแอพพลิเคชันตามที่
ออกแบบไว้  
 ขั้นตอนที่ 5 : ทดสอบการทางานของแอพพลิเคชัน  
   เมื่อเขียนโค้ดก าหนดให้แอพพลิเคชันท างานตามที่ออกแบบไว้แล้ว ควรทดสอบการท างานของ
แอพพลิเคชันทุกครั้ง เพื่อทดสอบว่าการท างานของแอพพลิเคชันเป็นไปตามที่ออกแบบไว้หรือไม่ ผลลัพธ์ที่ได้มีความ
ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้  
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 ขั้นตอนที่ 6 : บันทึกแอพพลิเคชัน 
   หลังจากที่แอพลิเคชันท่ีสร้างขึ้นสามารถท างานได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้หรือหากยังพัฒนา
ไม่เสร็จก็สามารถท าการบันทึกไว้เพื่อให้สามารถกลับมาแก้ไขหรือปรับปรุงแอพลิเคชันได้ต่อไปในอนาคต  
 
สรุปส่วนประกอบและการท างานของ web application 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม Visual Studio ในการสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ 
เนื่องจากถูกออกแบบมาส าหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ โดยมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาคือ  
ASP.NET และใช้ภาษา C# ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์ โดยตรงและถูกพัฒนา
โปรแกรมขึ้นโดย บริษัทไมโครซอฟต์ ซึ่งมีผู้ใช้งานจ านวนมากและมีการพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องอยู่ตลอดเวลา 
รวมถึงระบบฐานข้อมูล SQL Server ที่เข้ามาช่วยในการจัดการฐานข้อมูลท าให้ระบบฐานข้อมูลเกิดความยืดหยุ่น
และมีประสิทธิภาพ และระบบฐานข้อมูล SQL Server ถูกพัฒนาโดย บริษัทไมโครซอฟต์ และโดยการสร้าง
โปรแกรมประยุกต์บนเว็บไซต์นั้น ผู้วิจัยเลือกใช้งานโปรแกรมระบบฐานข้อมูล SQL Server และโปรแกรม Visual 
Studio ที่มีการใช้งานบนระบบปฏิบัติการเดี่ยวกันคือ windows อีกด้วย 
 
 2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้พบว่าการใช้โปรแกรมออนไลน์มาช่วยในขั้นตอนการกรอก
ฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การค านวณผลคะแนนประเมิน สามารถอ านวยความสะดวก 
ความง่ายในการโปรแกรมต่อการกรอกแบบประเมินรวมถึงมีความแม่นย าในข้อมูลและผลการศึกษาพบความพึ่ง
พอใจอยู่ในระดับดี ทั้งนี้องค์ประกอบที่ส าคัญ ในการพัฒนาโปรแกรมออนไลน์แบบต่างๆ คือ รูปแบบ ขนาด สี 
ตัวอักษร การจัดหมวดหมู่ สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสม การค้นหาข้อมูลง่ายและสะดวกรวดเร็ว การ
เชื่อมโยงโปรแกรมต่างๆ ความถูกต้อง ครอบคลุมชัดเจน การประมวลผลเที่ยงตรง เนื้อหาและใช้ได้ง่ายเหมาะสมกับ
รูปแบบของแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
วิธีการวิจัย 
 
 การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experiential Research) เรื่อง “การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บน
เว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ” 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัย  โดยมีวิธีท าตามล าดับต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.1.1 ประชากร  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน  226 ท่าน 
  3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ จ านวน 30 คน  
 3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วย 
  3.2.1 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  3.2.2 แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
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  3.2.3 แบบสอบถามความพึงพอใจจากการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย     
  3.2.4 คู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร(สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร(สาย
วิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
แต่ละประเภท ดังนี้ 
  3.3.1 การจัดท าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ท่ีสร้างขึ้นจากการใช้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
นั้น ผู้วิจัยมีวิธีการสร้างเครื่องมือตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
  1) ศึกษา ค้นคว้า เอกสารความรู้เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โปรแกรมการ
พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นด้วย โปรแกรมไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอ รวมถึงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
  2) ก าหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้  ขอบเขตของเนื้อหา  เค้าโครงรูปแบบขอแบบฟอร์มบนเว็บ
แอพพลิเคช่ันด้วย   การสร้างระบบขั้นตอนให้เหมาะสมตรงกับแบบประเมินและเนื้อหา  การสร้างวิธีประมวลผล
ข้อมูล 
  3) ก าหนดเค้าโครงเว็บแอพพลิเคช่ันด้วยภาษาซีชาร์ป โดยการใช้รูปแบบของแบบฟอร์มในการ
กรอกข้อมูลบนเว็บแอพพลิเคช่ันให้มีลักษณะใกล้เคียงกับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน(สายวิชาการ)ที่อยู่ให้
รูปแบบของเอกสาร และก าหนดสูตรการค านวณภาระงานที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อประมวลผลข้อมูลเป็นจ านวนภาระ
งาน รวมถึงวิธีการการกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ อย่างไรให้ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วและให้ทัน
ก าหนดระยะเวลาในการส่งแบบประเมิน 
  4) ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับเค้าโครงของแบบฟอร์มในการกรอกข้อมูลบนเว็บ
แอพพลิเคชั่นและสูตรการค านวณภาระงานท่ีใช้ในโปรแกรม เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไข  จนได้เค้าโครงแบบฟอร์ม
บนเว็บแอพพลิเคชั่น 
  5) ด าเนินการสร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร(สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือตามขั้นตอนการใช้งาน
ของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ  ตามล าดับเนื้อหาต่อเนื่องกันจนจบสมบูรณ์พร้อมท้ังปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่าง
ด าเนินการสร้าง 
  6) น าโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม 
ตรวจพิจารณาทั้งเนื้อหา ขั้นตอน และประสิทธิภาพของการประมวลผลซึ่งมีผู้เช่ียวชาญ โดยใช้แบบประเมินความ
สอดคล้อง (IOC) 
  7 น าผลการประเมินจากผู้เช่ียวชาญมาค านวณหาระดับคุณภาพของเครื่องมือซึ่งผู้วิจัยได้ใช้
เกณฑ์ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ด้วยการหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ( IOC : Index of item 
objective congruenc) 
  8) ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนเว็บตามที่ผู้เช่ียวชาญแนะน า  น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบและแก้ไขจนได้โปรแกรมออนไลน์ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลกร(สายวิชาการ)ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่สมบูรณ์  พร้อมน าไปทดลอง 
  3.3.2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลประสิทธิภาพส าหรับกรอกแบบประเมินการปฏิบัติงานสาย
วิชาการผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
  1) สร้างแบบทดสอบวัดผลประสิทธิภาพ เป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ มี 3 ตัวเลือก จ านวน 
18 ข้อ  
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  2) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
  3) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ
ส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร(สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือโดยให้ผู้เช่ียวชาญด้านโปรแกรม เพื่อวัดหาประสิทธิภาพของโปรแกรม 
  4) น าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นไปทดสอบวัดหาประสิทธิภาพของโปรแกรมโดยผู้เช่ียวชาญที่ด้าน
เนื้อหาและด้านโปรแกรม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเลือกค าตอบท่ีถูกที่สุดเพียงข้อเดียว โดยใช้วัดผลประสิทธิภาพ จากการ
ใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร(สายวิชาการ) 
  5) การให้คะแนน 
   - กลุ่มตัวอย่างที่เลือกค าตอบ = 1 คะแนน 
   - กลุ่มตัวอย่างที่เลือกค าตอบ = 0 คะแนน 
   - กลุ่มตัวอย่างที่เลือกค าตอบ = -1 คะแนน 
  3.3.3 การสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจทางการใช้งาน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
  1) - สร้างแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 4 ส่วน  ดั้งนี ้
   - ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   - ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร(สายวิชาการ) 
   - ส่วนที่ 3 เป็นความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร(สายวิชาการ) 
   - ส่วนท่ี 4 เป็นข้อเสนอแนะ 
  2) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา 
  3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
  4) การให้คะแนน  
   -มากที่สุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง = 3, น้อย = 2, น้อยที่สุด = 1  
  3.3.4 การจัดท าคู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร(สายวิชาการ)ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างตาม
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
  1) สร้างคู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยแบ่งเป็น  ส่วนดั้งนี้ 
   - ส่วนท่ี 1 การเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
   - ส่วนท่ี 2 ขั้นตอนการสมัครใช้งานและการเข้าใช้งานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
   - ส่วนท่ี 3 ขั้นตอนและวิธีการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
   - ส่วนท่ี 4 ตวัอย่างการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
  2) น าคู่มือที่สร้างขึ้นไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยและผู้เช่ียวชาญเพื่อน ามาแก้ไขตามที่
ได้รับค าแนะน า 
  3) จัดท ารูปเล่มคู่มือการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 
 3.4 วิธีการทดลอง 
  3.4.1 เริ่มท าการทดลองกับกลุ่มพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจกับกลุ่มพัฒนา
เครื่องมือ เกี่ยวกับขั้นตอนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ   
  3.4.2 เริ่มท าการทดลองการใช้งานโปรแกรมกับกลุ่มพัฒนาเครื่องมือ เพื่อประเมินความพึง
พอใจและข้อเสนอแนะในการแก้ไขโปรแกรม 
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  3.4.3 น าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากกลุ่มพัฒนาเครื่องมือ มาปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม 
  3.4.4 ก่อนเริ่มท าการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างงานวิจัย ผู้วิจัยได้ท าความเข้าใจกับกลุ่มตัวอย่าง
งานวิจัย เกี่ยวกับข้ันตอนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินการปฏิบัติงานสายวิชาการ 
  3.4.5 ท าการทดสอบการใช้งานโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับแบบประเมินการปฏิบัติงาน
สายวิชาการ กับกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยด้วยแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างหลังจากการใช้งาน แล้วเก็บ
รวบรวมเพื่อตรวจและให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้พร้อมทั้งเก็บข้อมูลไว ้
  3.4.6น าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อสรุปผลการทดลองต่อไป 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
 3.1.1 แบบประเมินที่ใช้ในการประเมินที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  ประกอบด้วยแบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญ
ด้านโปรแกรมและแบบประเมินส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา  ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินเป็นการหาค่าความ
เที่ยงตรงแบบ IOC (Index of item objective congruence) 
 
ตารางที่  1  ผลประเมินคณุภาพจากผู้เช่ียวชาญดา้นโปรแกรม 
 

หัวข้อประเมิน ผลคะแนน 

1. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บมรีะบบป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิด 0.66 
2. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่สร้างมีความครอบคลุมกับการใช้งานจริง 1 
3. ความเร็วในการท างานของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1 
4. การใช้ค าสั่งต่างๆส่วนของฟังช่ันต่างๆมีความสะดวก 1 
5. ความเหมาะสมในการใช้ขนาดหน้าจอท่ีเหมาะสมพอด ี 0.33 
6. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บมคีวามถูกต้องในการจัดเก็บข้อมลูน าเขา้ 0.33 
7. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บมคีวามถูกต้องในการลบข้อมลู 1 
8. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บมคีวามสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน 1 
9. ความน่าเช่ือถือของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 1 
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ตารางที่  2  ผลประเมินคณุภาพจากผู้เช่ียวชาญดา้นเนื้อหา 

 
 ผลการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม พบว่ามีหัวข้อท่ีต้องการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมคือ 
หน้าโฮมเพจให้มีความสวยงาม ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ, เพิ่มเติมสีสันในการออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บมี
ความเหมาะสมขี้น, เพิ่มเติมให้มีความเร็วในการแสดงผลข้อมูลต่างๆ และส่วนของด้านเนื้อหา โปรแกรมประยุกต์บน
เว็บมีระบบป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิด ,  ความเหมาะสมในการใช้ขนาดหน้าจอที่เหมาะสมพอดี , โปรแกรม
ประยุกต์บนเว็บมีความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูลน าเข้า 
นอกจากน้ีผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรม และด้านเนื้อหา  ได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรจะมีการปรับปรุงเรื่อง style ความสวยงาม 
 2. การตั้งค่าหน้าจอแสดงผลของเว็บไซต์ควรปรับปรุงให้เหมาะสม 
 3. ควรเพิ่มความสวยงามใน terfaceIn และควรเพิ่มลูกเล่นเพิ่มเติม 
 4. มีการแจ้งเตือน (POPUP) เมื่อมีการกรอกข้อมูลผิดพลาด  และผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาได้ให้
ค าแนะน าในการปรับปรุง ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. โหลดข้อมูลยังไม่เร็วเท่าท่ีควร 
 2. การเข้าระบบควรง่ายและสะดวกเนื่องจาก อาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยเข้าใจเทคโนโลยีเท่าท่ีควร 
 3. ใส่สีสันหน้าเข้าให้ดูดึงดูดความสนใจให้อาจารย์ อยากเข้าไปกรอกข้อมูลแทนการเขียนภายหลังจาก
ผู้เช่ียวชาญประเมินคุณภาพของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย  ผู้วิจัยได้ปรับปรุงโปรแกรมประยุกต์บนเว็บตามข้อเสนอแนะจนได้โปรแกรมประยุกต์บนเว็บที่สมบูรณ์
พร้อม เพ่ือท่ีจะสามรถน าไปทดลองต่อไปได้ 
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หัวข้อประเมิน ผลคะแนน 

1. ข้อความในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บถูกต้องตามหลักภาษาไทย 1 
2. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 1 
3. การจัดรูปแบบในโปรแกรมประยุกต์บนเว็บง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 1 
4. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มคีวามทันสมัย น่าสนใจ 0 
5. สีสันในการออกแบบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บมีความเหมาะสม 0 
6. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมต่อการอ่าน 1 
7. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอ่านไดง่้าย 1 
8. มีความเร็วในการแสดงผลข้อมลูต่างๆ 
9. ความถูกต้องของตัวอักษรและการค านวณผลข้อมูล 

0 
1 
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