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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระ “ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจการประเมินขั้นเงินเดือนโดยวิธีการให้ค่า
น้ าหนักเคสเบส” มีวตั ถุประสงค์ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ เพื่อช่วยในการรวบรวม
และเชื่ อมโยงข้อมูล ที่ จาเป็ นและเหมาะสมส าหรั บ ประกอบการตัดสิ นใจในการพิ จารณาเลื่ อนขั้น
เงินเดือนแก่บุคลากร ใช้ขอ้ มูลยืนยันแนวคิดของการตัดสิ นใจ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
ในการตัดสิ นใจ ช่วยส่ งเสริ มความชอบธรรมและสนับสนุนธรรมาภิบาลในองค์กร
โดยระบบจะเสนอเคสเป็ นตัวเลื อกในการนามาเป็ นเกณฑ์ในการประเมิน ซึ่ งได้มาโดยการ
พิจารณาข้อมูลขององค์กรที่ถูกจัดเก็บและนาเสนอต่อผูบ้ ริ หาร เพื่อคัดเลือกเกณฑ์ที่มีแนวโน้มจะถูก
นามาใช้ในการประเมินสรุ ปเป็ นเคสในระบบ เมื่อผูพ้ ิจารณาเลือกใช้เคสแล้วทาการระบุค่าน้ าหนักเพื่อ
เป็ นการกาหนดระดับความสาคัญของเคส ระบบจะนาข้อมูลของผูถ้ ูกประเมินมาเปรี ยบเทียบกับช่วง
คะแนนของเคสเพื่อนาคะแนนมาพิจารณาร่ วมกับค่าน้ าหนักของเคส เมื่อนาคะแนนจากทุกเคสรวม
กันจึงสรุ ปผลคะแนนเป็ นผลการประเมินที่บุคลากรพึงได้รับ
ผลจากการศึกษาและประเมินประสิ ทธิ ภาพของระบบโดยทดลองเลื อกเคสและให้ค่าน้ าหนัก
แบบต่ างๆ พบว่าระบบสามารถประมวลผลคะแนนของบุ ค ลากรที่ พึ งได้รับ และสรุ ป เป็ นผลการ
พิจารณาได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา และจากแบบสอบถามความพึงพอใจด้านความ
ถูกต้องน่ าเชื่ อถื อของข้อมูล ด้านสารสนเทศที่ได้มีประโยชน์และทันสมัย และด้านความเร็ วในการ
เข้าถึ ง ข้อมู ล ผูใ้ ช้มี ระดับ ความพึ ง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ด้านง่ า ยต่ อการใช้งาน ด้านความมี
เสถียรภาพของระบบ และด้านความสมบูรณ์ ของข้อมูลที่นาเสนอบนเครื อข่ายสาธารณะผูใ้ ช้มีระดับ
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก
ง
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ABSTRACT
The independent study entitled of “Decision Support System for Salary Promotion Using
Case-based Weighted Score Method”. This study aims was developing the decision support system
for collecting and connecting appropriated data for the efficiency decision of considering the
salary’s personnel in organization.
The case was presented by system, this case was used the option assessment. This option was
considered from the organization’s data that was saved and presented to the administrator who
considered the salary’s evaluation and they will choose the perfect criterions for case evaluation of
this system. We could identify the weight and the importance of each case.
The system could compare the person who was assessed data and scores of each case then we
could consider the perfect score of each personnel correctly.
The research result revealed that the system could evaluate the scores of personnel and
concluded the correct considering of each research’s aim. The questionnaires evaluation result
revealed that the satisfied evaluation of the connective data, the valuation of information and the
speed appreciation of data were as the highest and the satisfied evaluation of the firmly system and
the perfect data were rate a high level.
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