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การค้นคว้าแบบอิสระฉบับน้ีส า เร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์และกรุณา เ ป็นอย่างยิ่งจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข สมหอม อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าแบบอิสระ ซ่ึงเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าต่างๆ จนการค้นคว้าแบบอิสระน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็น
อย่างสูง ณ โอกาสน้ี 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา และว่าที่ร้อยตรี ดร.โอฬาร เชี่ยวชาญ      
ที่กรุณาเป็นกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระน้ีและได้ให้ค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไข
ระบบงาน และรูปเล่มการค้นคว้าแบบอิสระฉบับน้ีให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการทุกท่าน ที่ได้ถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ที่ดีและมีประโยชน์ส าหรับน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและการจัด
ท าการค้นคว้าแบบอิสระน้ีจนผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณผู้บริหารและพนักงานที่เก่ียวข้อง บริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด ที่ให้การสนับสนุนการ
ค้นคว้าแบบอิสระน้ี ทั้งในด้านข้อมูลและให้ความร่วมมือส าหรับการพัฒนาระบบให้ประสบผลส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้วยดี 

สุดท้ายน้ีผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การค้นคว้าแบบอิสระน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบ
คัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น และ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ท าการศึกษาและพัฒนาระบบน้ีต่อไป หากมีข้อผิดพลาดประการใดในการจัด
ท าการค้นคว้าฉบับน้ี ผู้เขียนขออภัยมา ณ โอกาสน้ี 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การพฒันาระบบการคดัเลือกองคก์รภายนอกของบริษทั      
เค เอม็ ตม้ย  า จ  ากดั โดยใชก้ระบวนการวเิคราะห์เชิงล าดบัชั้น 
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บทคดัย่อ 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อการพฒันาระบบการคดัเลือกองคก์รภายนอกของบริษทั เค 
เอ็ม ตม้ย  า จ  ากัด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบคือ 
โปรแกรมพีเอชพี ในการออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อผูใ้ชแ้ละใชโ้ปรแกรมมายเอสคิวแอลในการ
จดัการฐานขอ้มูล 

ระบบสารสนเทศท่ีพฒันาข้ึนน้ีประกอบดว้ยระบบงานย่อย 5 ระบบ คือ ระบบจดัการผูใ้ชง้าน ระบบ
จดัการลูกคา้ ระบบจดัการขอ้มูลโครงการ ระบบจดัการขอ้มูลบุคคลหรือองค์กรภายนอก และระบบ
แสดงผลขอ้มูลสารสนเทศ ส าหรับผูใ้ชง้าน 6 ระดบั คือ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการโครงการ พนกังานฝ่ายผลิต 
พนกังานฝ่ายบญัชี พนกังานฝ่ายบุคคล และผูดู้แลระบบ  

ผลจากการค้นควา้แบบอิสระน้ี ได้ท าการทดสอบการท างานของระบบ โดยผูใ้ช้งาน 18 คน โดย
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถามความพึงพอใจการใชง้านระบบ ผลการประเมิน
ระบบพบวา่ มีระดบัความพึงพอใจเฉล่ียเท่ากบั 4.11  ซ่ึงอยูใ่นระดบัเกณฑ์ดี และลกัษณะการใชง้านท่ี
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู ้ใช้งานและระบบ
สารสนเทศมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานสามารถน าไปใชไ้ดจ้ริง 
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ABSTRACT 

The objective of this independent study is to develop the outsource organization selection system 
using analytic hierarchy process of K.M.TOMYAM CO., LTD. By using PHP language to develop 
the system for design and development user interfaces applications in MySQL database 
management. 

The system consists of 5 systems namely user management system, customer management system , 
project management system , outsource management system and report information system. The 
system is designed for user with six levels of executive, project manager, project staff, accountant, 
human resource and administrators. 

The results of the independent study assessment have an average level of satisfaction as 4.11 the 
feature that most satisfying for user is the data responsive requirements which is useful and to apply 
to real work. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของการศึกษา ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
แผนการด าเนินการ ขอบเขตและวิธีการศึกษา ในการพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของ
บริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 

1.1 ประวัติความเป็นมา/เหตุปัจจัย 

บริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด เป็นบริษัทเอกชน ท าธุรกิจเก่ียวกับการผลิตส่ือมีเดียไทย -ญี่ปุ่น ธุรกิจหลัก
ของทางบริษัทน้ัน เป็นธุรกิจผลิตส่ือวิดี โอ รายการโทรทัศน์ เว็บไซต์ ส่ือส่ิงพิมพ์ การตลาดและ
ประสานงานโดยมีเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างตลาดที่ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น และอีกหลายประเทศ 
โดยบริษัทจะมีการรับงานจากบริษัทที่มีฐานการผลิตที่ประเทศไทยหรือประเทศญี่ปุ่นและมีสาขาใน
ประเทศใกล้เคียง โดยเน้นบริษัทในเครือนิคมอุตสาหกรรมที่เจ้าของเป็นชาวญี่ปุ่น เป็นต้น 

ในปัจจุบันบริษัทมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบกระดาษและบางส่วนจัดเก็บในรูปแบบไฟล์เอกสาร 
เช่น รายละเอียดโครงการ รายละเอียดความต้องการของลูกค้า รายละเอียดค่าใช้จ่าย ตลอดจน
รายละเอียดกระบวนการท างานต่างๆในแต่ละโครงการซ่ึงแต่ละโครงการใช้เวลาในการด าเนินงาน
แตกต่างกัน อีกทั้งบางโครงการต้องใช้ทีมงานมากกว่าหน่ึงทีม จนท าให้บางครั้งเกิดความซ้ าซ้อนของ
โครงการ  นอกจากน้ีขั้นตอนการด าเนินงานของแต่ละโครงการก็มีความแตกต่างกัน ซ่ึงหลาย
โครงการต้องใช้แหล่งทรัพยากรบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท (Outsource) เข้ามาร่วมด้วย ซ่ึง
บริษัทไม่ได้มีการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทตามลักษณะงานและความสามารถที่ต้อง
กับภาระงานน้ันๆ ท าให้บางครั้งเกิดปัญหาการยกเลิกการจ้างงานกลางครัน อีกทั้งยังท าให้เกิดรายจ่าย
ที่มากขึ้นอีกด้วย นอกจากน้ีระบบยังรวมถึงข้อมูลด้านการบัญชีที่เกิดขึ้นในโครงการ ซ่ึงข้อมูลที่
เก่ียวกับโครงการทั้งหมดน้ันจะถูกน ามาใช้และอ้างอิงขั้นตอนของกระบวนการผลิตในโครงการเพ่ือ
สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละปีหรือไตรมาส โดยจะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลต่างๆทั้งในรูปแบบ
กระดาษหรือไฟล์เอกสารแล้วน ามาเปรียบเทียบวิเคราะห์ในแต่ละโครงการด้วยตนเองและท าเป็น
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รายงานส่งให้ผู้บริหาร ซ่ึงขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดน้ันอาจเกิดความผิดพลาดของข้อมูล
และอาจไม่สามารถน าไปใช้ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

ดังน้ันผู้ศึกษาจึงมีความสนใจพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอก เพ่ือ ช่วยในการคัดสรรแหล่ง
ทรัพยากรบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการของบริษัทมากที่
สุก และพัฒนาระบบเพ่ือช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้องในแต่ละโครงการ 
ช่วยในการสืบค้นข้อมูล และช่วยในการเปรียบเทียบระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ ท าให้
การจัดการโครงการต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่นและยังช่วยประกอบการตัดสินใจในรายละเอี ยดด้าน
ต่างๆของโครงการส าหรับผู้บริหารอีกด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด                             
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 

1.2.2 เพ่ือได้ฐานข้อมูลเพ่ือช่วยในการตัดสินใจเลือกจ้างบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท  

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.3.1 ได้ระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด  
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 

1.3.2 ได้เอกสารโครงการที่มีความถูกต้องไม่ซ้ าซ้อน ลดข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาด สามารถ
สืบค้นและเรียกคืนเอกสาร อีกทั้งยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานโดยภาพรวมของ
บริษัทฯโดยการลดขั้นตอน ลดเวลา และความซับซ้อนในการอนุมัติเอกสารต่างๆ และ
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.4 แผนการด าเนินงาน ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

1.4.1 แผนการด าเนินงาน 

การจัดท าระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัทมีแผนการด าเนินการศึกษา 8 
ขั้นตอน 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาท าความเข้าใจระบบงานและความต้องการของผู้ใช้ โดยส ารวจความ
ต้องการของผู้บริหาร ฝ่ายบุคคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี และฝ่ายผู้ดูแลระบบ 
ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ระบบให้สอดคล้องกับการท างานของระบบงานของผู้ใช้ 
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ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบและสร้างต้นแบบการท างาน 
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนาระบบ 

                    - ออกแบบ User Interface 
                    - พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
                    - พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการ 

ขั้นตอนที่ 5 ออกแบบและจัดท าแบบประเมิน 
ขั้นตอนที่ 6 ส ารวจความเห็นและสรุปผลแบบประเมิน 
ขั้นตอนที่ 7 แก้ไข ปรับปรุง ระบบ 
ขั้นตอนที่ 8 สรุปผลโครงงานและน าเสนอระบบ 

1.4.2 ขอบเขตการศึกษา 

ข้อมูลโครงการของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด ทั้งด้านรายละเอียดโครงการ ด้าน
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ด้านบุคคลที่มีส่วนเก่ียวข้องทั้งบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทที่
ได้ด าเนินการไปเสร็จส้ิน ในช่วงปี พ.ศ.2548 ถึง พ.ศ.2555 

1) ขอบเขตด้านระบบงาน 

1.1) ระบบสามารถ เพ่ิม แก้ไข ลบข้อมูลรายละเอียดโครงการ พนักงาน
ตลอดจนการเงินที่เก่ียวข้อง   

1.2) การรับข้อมูลเข้าจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Data 
validation) ก่อนเสมอ เช่น การเพ่ิมข้อมูลจะต้องตรวจสอบการซ้ าของ
ข้อมูล เป็นต้น 

1.3) ระบบสามารถแสดงผลการค้นหาข้อมูล ดูรายละเอียดของแต่ละบุคคล
และออกรายงานให้ผู้บริหารได้ 

1.4) ระบบสามารถจัดการสถานะของบุคคลหรือบริษัทภายนอกองค์กรและ
พนักงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น 

1.5) ระบบสมาชิก ก าหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้โดยแบ่งเป็น 6 
ประเภท คือ ผู้บริหาร พนักงานฝ่ายบัญชี พนักงานฝ่ายบุคคล พนักงาน
ฝ่ายผลิตผู้จัดการโครงการและผู้ดูแลระบบ  
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1.6) ระบบสามารถแสดงและช่วยคัดสรรคนหรือหน่วยงานภายนอก ที่มี
ความรู้ความสามารถใกล้เคียงกับต าแหน่งงานที่เหมาะสมได้ ซ่ึงในแต่
ละโครงการอาจมีการใช้คนหรือหน่วยงานภายนอก  ในหลายด้านๆ 
ทั้งในรูปแบบที่เป็นประเภทบุคคลและบริษัท  

 

1.7 ) ระบบสามารถแสดงรายการที่ เก่ียวข้องในแต่ละโครงการ เช่น 
รายละเอียดโครงการ งบประมาณโครงการ ไฟล์งานที่เก่ียวข้องกับ
โครงการ เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหน้ี เป็นต้น ผู้รับผิดชอบโครงการ 
พร้อมช่วงระยะเวลาด าเนินการได้ บางโครงการอาจมีบุคคลหรือ
บริษัทที่เก่ียวข้องในโครงการน้ันได้  

 

1.8) ระบบสามารถออกรายงานในส่วนต่างๆที่เก่ียวกับระบบได้ เช่น ส่วน
รายงานงบประมาณและรายละเอียดโครงการ รายงานสถิติการจ้างงาน
ของพนักงานนอกองค์กร รายงานลูกค้าที่เก่ียวข้อง  ภาระงานของ
พนักงานทั้งหมดในแต่ละโครงการและแต่ละเดือน 

  2) ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน 

2.1) ผู้บริหาร มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 

- สามารถค้นหาหรือดูข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆได้ เช่น การดูข้อมูล
พนักงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ ข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ฯลฯ 
- สามารถออกรายงานผลก าไร/ขาดทุน การปฏิบัติงาน โครงการตาม
เงื่อนไขต่างๆได้ 

2.2) พนักงานฝ่ายบัญชี มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 

- สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายรับ รายจ่าย ใบเสนอราคา  
- สามารถค้นหาข้อมูลรายละเอียดด้านการเงินตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น 
แบ่งตามประเภทโครงการ แบ่งตามรายจ่าย แบ่งตามประเภทลูกค้าจ้าง
ชั่วคราว พนักงานหรือบริษัท 

2.3) พนักงานฝ่ายบุคคล มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 
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         - สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายละเอียดพนักงานและเวลา
ท างาน 

         - สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายละเอียดคนหรือหน่วยงาน
ภายนอก 

         - สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายละเอียดลูกค้า 

2.4) พนักงานฝ่ายผลิต มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 

         - สามารถเพ่ิม แก้ไข และลบข้อมูลรายละเอียดโครงการแต่ละขั้นตอน
ได้ 
- สามารถค้นหา ดูข้อมูลคนหรือหน่วยงานภายนอก และเลือกเข้าสู่  
โครงการได้  

2.5) ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 

         - สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายละเอียดบุคคล งาน โครงการ  
         - สามารถค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ ได้    

2.6) ผู้จัดการโครงการ มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 

         - สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายละเอียดการบริหารจัดการ
โครงการ 

 - สามารถจัดการภาระงานของพนักงานฝ่ายผลิตแต่ละคนได้  
         - สามารถค้นหา ดูข้อมูลคนหรือหน่วยงานภายนอก และเลือกเข้าสู่

โครงการได้  

1.4.3 วิธีการศึกษา 

1) ขั้นตอนการด าเนินการ 

1.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary Source of Data) ซ่ึงเป็น
ข้อมูลภายในบริษัทด้านรายละเอียดโครงการ การเงิน พนักงาน ฯลฯ และ
ทุติยภูมิ(Secondary Source of Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าจาก
เอกสารที่เก่ียวข้องกับระบบบริหารจัดการ 
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1.2) การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ในแต่ละส่วนงานโดยใช้ แผนภาพกระแส
ข้อมูล (Data Flow Diagram) เช่น การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอก
บริษัท เป็นต้น 

1.3) การออกแบบระบบ 

การออกแบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการเก็บข้อมูลของโครงการและบุคคลที่
เก่ียวข้องตามความต้องการขององค์กรและออกแบบระบบให้ตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้ใช้งาน 

1.4) การพัฒนาระบบ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศน้ีจะใช้ภาษา พีเอชพี (PHP) ส าหรับจัดท า
เว็บไซต์และแสดงผลออกมาในรูปแบบเอชทีเอ็มแอล ( HTML) โดยใช้
โปรแกรมมายแอสคิวแอล (MySQL) ส าหรับการจัดการฐานข้อมูล 

1.5) การออกแบบและจัดท าแบบประเมิน 

จัดท าแบบประเมินในด้านการใช้งาน ความเหมาะสม และด้านอ่ืนๆ ที่
เก่ียวข้องกับระบบ 

1.6) การส ารวจ วิเคราะห์ และสรุปแบบประเมิน 

เก็บข้อมูลจากแบบประเมินการส ารวจความคิดเห็นของผู้ใช้งานหลังใช้
ระบบและรวบรวมได้จากแบบประเมินและน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา เพ่ือการพัฒนาหรือปรับปรุงระบบต่อไป 

1.7) การแก้ไขและปรับปรุงระบบ 

แก้ไข และปรับปรุงการท างานของระบบ ตามข้อมูลที่ได้จากผลการประเมิน 

1.8) การสรุปผลโครงการ 

จัดท าเอกสารและน าเสนอโครงการ 
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2) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

2.1) ฮาร์ดแวร์ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบด้วย 
- CPU ที่มีความเร็วในการประมวลผลตั้งแต่ 2.0 GHz ขึ้นไป 
- หน่วยความจ าหลัก (RAM) ตั้งแต่ 1 GB ขึ้นไป 
- หน่วยความจ าส ารอง (HDD) 500GB ขึ้นไป 
- DVD ROM/RW  

2.2) ซอฟต์แวร์ 
- ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์ 7 (Microsoft Windows7) 
- โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ ได้แก่ ไฟร์ฟอกซ์ , โครม , ซาฟารี  
   (Firefox , Chrome , Safari ) 
- โปรแกรม ไฟล์ซิลลา ส าหรับจัดการไฟล์บนเว็บไซต์ (FileZilla) 
- โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมิน  
- โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL) 
- โปรแกรมไมโครซอฟท์ออฟฟิศ 2010 (Microsoft Office 2010) 

1.5 สถานที่ใช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

1) บริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด 
2) ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
3) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1.6 นิยามศัพท์ 

บุคคลหรือบริษัทภายนอกองค์กร (outsource) หมายถึง การว่าจ้างบริษัทหรือบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆเป็นการเฉพาะ เข้ามาท างานแทนทั้งหมดหรือแค่เพียง
ในบางส่วน โดยอาจว่าจ้างเป็นชิ้นงานหรือเซ็นสัญญาแบบรายเดือนหรือรายปี เป็นต้น 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

 

จากการศึกษาทฤษฏีและเอกสารที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท          

เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา ค้นคว้า และ

ทบทวนแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยต่างๆที่เก่ียวข้องทั้งหมด 5 ประเด็น ดังน้ี  

2.1 การบริหารจัดการโครงการ 

2.2 การบริหารงานตามระบบมาตรฐานไอเอสโอ 
2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
2.4 การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 
2.5 เครื่องมือที่ใช้ในการช่วยคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

2.1 การบริหารจัดการโครงการ 

วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา  (2551) กล่าวไว้ว่า   การบริหารโครงการคือ การประยุกต์ความรู้  ทักษะ 
เครื่องมือ และเทคนิค เข้ากับกิจกรรมของโครงการเพ่ือให้งานออกมาตรงกับความต้องการของ
โครงการ ผู้จัดการโครงการต้องอ านวยความสะดวกให้กระบวนการทั้งหมดท างานให้ตรงกับความ
ต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้หรือลูกค้า   ผู้จัดการโครงการต้องมีความรู้ด้านหลักในการบริหาร
โครงการและความรู้  ที่สนับสนุนการบริหารโครงการ ความรู้เหล่าน้ีได้ถูกก าหนดโดยสถาบันการ
บริหารโครงการ (Project Management Institute (PMI)) ซ่ึงเป็นสถาบันที่ออกใบรับรองบุคคลที่ผ่าน
การทดสอบความรู้ทั้ง 9 ด้าน โดยได้ออกแนวทางการบริหารโครงการที่ก าหนดความรู้ทั้ง 9 ด้าน 
ประกอบด้วย 

1) การบริหารขอบเขตโครงการ (project scope management) เป็นการก าหนด และบริหาร
ขอบเขตงานทั้งหมดที่ต้องการเพ่ือให้งานโครงการเสร็จสมบูรณ์ 
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2) การบริหารเวลาโครงการ (project time management) เป็นการประมาณเวลาที่ต้องการใช้เพ่ือ   
ให้งานเสร็จสมบูรณ์ พัฒนาตารางเวลาโครงการ และการควบคุมให้โครงการเสร็จตามเวลา 

3) การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ (project cost management) เป็นการเตรียมและบริหาร
งบประมาณโครงการ 

4) การบริหารคุณภาพโครงการ (project quality management) เพ่ือให้แน่ใจว่าโครงการมี
คุณภาพตามที่ได้ก าหนดความรู้ที่สนับสนุนการบริหารโครงการ 

5) การบริหารการบูรณาการโครงการ (project integration management) เป็นการประสาน
ความรู้การบริหารโครงการทุกด้านเพ่ือให้งานของโครงการสามารถท าออกมาพร้อมกัน ใน
เวลาที่ก าหนด 

6) การบริหารทรัพยากรมนุษย์โครงการ (project human resource management) เป็นความรู้ 
ที่ตระหนักถึงการใช้คนที่เก่ียวกับโครงการอย่างมีประสิทธิผล 

7) การบริหารการส่ือสารโครงการ (project communication management) เก่ียวกับการสร้าง  
การรวบรวม การกระจาย การจัดเก็บข้อมูลโครงการ 

8) การบริหารความเส่ียงโครงการ (project risk management) เป็นการระบุ การวิเคราะห์  
การตอบสนองต่อความเส่ียงที่เก่ียวข้องกับโครงการ 

9) การบริหารการจัดซ้ือจัดจ้าง (project procurement management) เป็นการจัดหาสินค้าและ

บริการจากนอกองค์การ 

2.2 การบริหารงานตามระบบมาตรฐานไอเอสโอ 

แนวคิดหลักของระบบมาตรฐานไอเอสโอ 9001 เป็นระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล 
แนวคิดส าคัญ คือ การจัดวางระบบบริหารงาน เพ่ือการประกันคุณภาพซ่ึงเป็นระบบที่ท าให้เชื่อม่ันได้
ว่ากระบวนการต่างๆ ได้รับการควบคุม และสามารถตรวจสอบได้โดยผ่านเอกสารที่ระบุขั้นตอน และ
วิธีการท างาน เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าบุคลากรในองค์กรรู้หน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนต่างๆ ในการ
ปฏิบัติงาน        โดยต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานมีการจดบันทึกข้อมูล
รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือไม่ และมีการแก้ไข
ข้อผิดพลาดรวมทั้งมีแนวทางในการป้องกันข้อผิดพลาดเดิม ซ่ึงไอเอสโอ 9001 น้ีใช้หลักการ
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บริหารงานคุณภาพ 8 ประการ (Quality Management Principle – QMP)  เป็นแนวทางการบริหารให้
เกิดผลส าเร็จ (สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ, 2549, หน้า 10-17) 
หลักการที่ 1: องค์กรที่ให้ความส าคัญแก่ลูกค้า (Customer Focused Organization) องค์กรต้องพ่ึงพิง
ลูกค้าเพ่ือความอยู่รอดดังน้ันจึงควรท าความเข้าใจความต้องการของลูกค้าทั้งในส่วนปัจจุบันและ
อนาคตและ  ท าให้บรรลุความต้องการเหล่าน้ันรวมถึงการพยายามจะที่ท าให้ได้ความคาดหวังของ
ลูกค้า 
หลักการที่ 2: ความเป็นผู้น า (Leadership)  ผู้น าเป็นผู้ก าหนดความเป็นเอกภาพของวัตถุประสงค์และ
ทิศทางขององค์กรผู้น าต้องเป็นผู้สร้างซ่ึงปัจจัยเก้ือหนุนภายในที่สนับสนุนให้ทุกคนสามารถมีส่วน
ร่วมและส่งเสริมการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
หลักการที่  3: การมีส่วนร่วมของบุคลากร ( Involvement of People)  พนักงานทุกระดับให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่และเต็มความสามารถของพนักงานทุกคนย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร  
หลักการที่ 4: การบริหารเชิงกระบวนการ (Process Approach) ผลลัพธ์ที่ต้องการสามารถบรรลุได้
อย่าง    มีประสิทธิภาพก็ต่อเม่ือทรัพยากรและกิจกรรมที่เก่ียวข้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเป็น
กระบวนการ 
หลักการที่ 5: การบริหารเป็นระบบ (System Approach to Management)  การบ่งชี้การท าความเข้าใจ
และการบริหารจัดการในเชิงระบบที่ประกอบด้วยกระบวนการต่าง ๆที่มีคว ามสัมพันธ์ต่อกันเพ่ือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร 
หลักการที่ 6: การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง (Continual Improvement) การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองควร
ได้รับการก าหนดให้เป็นวัตถุประสงค์ถาวรขององค์กร 
หลักการที่ 7: การตัดสินจากข้อมูลที่ เป็นจริง (Factual approach to decision making) การตัดสินใจที่         
มีประสิทธิภาพควรด าเนินการบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
หลักการที่ 8: ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพ่ือประโยชน์ร่วม (Mutually Beneficial Supplier Relationship)  
องค์กรและผู้ส่งมอบต่างต้องพ่ึงพาอาศัยกันและการมีความสัมพันธ์ในเชิงผู้เก้ือกูลผลประโยชน์จะ
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการสร้างคุณค่าของทั้งสองฝ่าย 

2.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการใช้คนที่เก่ียวข้องกับโครงการให้มีประสิทธิผลมากที่สุด ณ 
ที่น้ีหมายถึง ลูกค้า พนักงาน บุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท เป็นต้น โดยมีกระบวนการบริหารดังน้ี 
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การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Planning) คือ กระบวนการก าหนดบทบาท               
ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา ผลลัพธ์ของกระบวนการคือ บทบาทและความรับผิดชอบ
ของทีมงาน ผังโครงสร้างองค์การของโครงการ และแผนการบริหารคน 

การได้ทีมงาน (Acquiring The Project Team) เป็นกระบวนการได้คนที่ต้องการมาท างานให้กับ
โครงการ ผลลัพธ์ของกระบวนการคือ การก าหนดคนท างาน ข้อมูลทรัพยากรบุคคลที่มีให้ใช้ แผนการ
บริหารคนที่ได้รับการปรับปรุง 

การพัฒนาทีมงานโครงการ (Developing The Project Team) เป็นกระบวนการสร้างทักษะให้สมาชิก
ทีมงานแต่ละคนและทักษะกลุ่ม เพ่ือเพ่ิมความสามารถการท างานของโครงการ การสร้างทีมงานเป็น
ส่ิงที่ท้าทายผู้จัดการโครงการ ผลลัพธ์ของกระบวนการคือ การประเมินความสามารถของทีมงาน  

การบริหารทีมงานโครงการ (Managing The Project Team) คือ กระบวนการติดตามการด าเนินงาน
ของสมาชิกทีมงาน การสร้างแรงจูงใจสมาชิก การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ทันต่อเวลา การแก้ความขัดแย้ ง 
และการประสานการเปล่ียนแปลง เพ่ือช่วยเพ่ิมความสามารถโครงการ ผลลัพธ์ของโครงการคือ  
การเปล่ียนแปลงที่ร้องขอ ค าแนะน าให้แก้ไขหรือป้องกัน แผนการบริหารโครงการที่ปรับปรุง  

2.4 การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

บุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท คือ การโอนย้ายหน้าที่การท างานและความรับผิดชอบ อาจ เป็นใน
ส่วนกระบวนการทางธุรกิจ หรือการจัดการกับโครงสร้างต่างๆ โดยให้เป็นภาระห น้าที่ของผู้
ให้บริการภายนอก การใช้บุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท  คือการแบ่งเบาภาระขององค์กรให้มี
ความคิด เวลา ทุ่มเททรัพยากรกับส่ิงส าคัญ ดังน้ัน มาตรฐานไอเอสโอ 9001 ข้อ 4.1 จึงก าหนดในกรณี
ที่องค์กรมีการจ้างแหล่งภายนอกในกระบวนการใดกระบวนการหน่ึง (Outsource any process) ที่มี
ผลกระทบต่อการสอดคล้องของข้อก าหนดผลิตภัณฑ์ องค์กรต้องม่ันใจว่ามีการควบคุมกระบวนการ
ดังกล่าว ซ่ึงมาตรฐาน ISO9001 ได้มีข้อก าหนดว่า หากมีการใช้บุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 
กระบวนการ/กิจกรรมใด องค์กรต้องพิจารณาว่ากระบวนการน้ันมีข้อก าหนดไอเอสโอ 9001 ข้อใด
เก่ียวข้อง และเป็นหน้าที่ขององค์กรในการน าข้อก าหนดที่เก่ียวข้องน้ี ไปประยุกต์ใช้ในการควบคุม
องค์กรภายนอกที่รับงาน จะปฏิเสธไม่ได้ขั้นตอนในเรื่องน้ีแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 

1) พิจารณาความจ าเป็นและประเด็นในการร่วมมือ  
2) สรรหาความร่วมด าเนินการที่มีศักยภาพ  
3) สร้างความสัมพันธ์ในเชิงเป็นพันธมิตร  
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4) ประเมินประสิทธิผลการด าเนินงาน  

ดังน้ัน เกณฑ์ วิธีการ แนวทางในการบริหารจัดการบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทต้องพิจารณาใน  
4 ขั้นตอนข้างต้น และระบุในกรอบระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System : QMS)  

การเปรียบเทียบหาล าดับความส าคัญของหลักเกณฑ์ต่างๆในการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอก
บริษัทน้ันต้องท าภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ซ่ึงต้องมีปัจจัยที่มีผลตรงกันและสามารถจัดเข้าหมวด
เดียวกันได้ ซ่ึงได้แบ่งแยกและจัดหมวดหมู่เป็น 4 ปัจจัยหลักและ 13 ปัจจัยย่อย ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของผู้ท าการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท ปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย มีดังน้ี 

1) ผลงานและความสามารถขององค์กร ในกรณีน้ีใช้กับบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท  รับ
แปลภาษา อัดเสียง ถ่ายวิดีโอ เป็นต้น 

- คุณภาพของผลงานที่ผ่านมาในอดีต 
- การใช้งบประมาณ 
- ระยะเวลาของโครงการที่ผ่านมาในอดีต 
- ความน่าเชื่อถือขององค์กร 

2) ความรู้ความสามารถของบุคลากร เพ่ิมปัจจัยย่อยในปัจจัยข้อ 1 ผลงานที่ผ่านมา ความสามารถของ
องค์กร ในกรณีน้ีใช้กับการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท  ส าหรับแปลภาษา อัดเสียง 
นักแสดง ช่างเทคนิค เป็นต้น 

- ประสบการณ์ 
- คุณวุฒิที่เหมาะสมของบุคลากร 
- ประสิทธิภาพของงาน 

3) เครื่องจักรและการน าเทคโนโลยีมาใช้  เพ่ิมเติมปัจจัยย่อยในปัจจัยข้อ 1 ผลงานที่ผ่านมาและ
ความสามารถขององค์กร ในกรณีน้ีใช้กับการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทที่ ให้เช่า
เครื่องมือถ่ายท าวิดีโอ เช่น รถเครน กระเช้า กล้องวิดีโอ ฯลฯ เป็นต้น 

- ชนิดของเครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีอยู่ 
- ความเพียงพอของเครื่องมือ/เครื่องจักรที่มีอยู่ 
- ระบบการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
- การน าเทคโนโลยีมาใช้ทางด้านการบริหารงานและควบคุมงาน เช่น ระบบคอมพิวเตอร์ใน  
  การควบคุมเครื่องจักร เป็นต้น 
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4 ) คว ามปลอด ภัยและ ส่ิงแวดล้อม  เ พ่ิม เติ มปั จ จัยย่ อยในปั จ จั ยข้ อ  3  เค รื่ อ งจั กรและ 
การน า เทคโนโลยีมาใช้ ในกรณี น้ีใช้กับการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทที่ 
รับท าส่ือส่ิงพิมพ์ 

- นโยบายด้านความปลอดภัยและแผนงานด้านความปลอดภัย  
- ประวัติการบริหารงานเรื่องความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม 

2.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการช่วยคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท  

จากทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆ มีหลายวิธีส าหรับการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท ซ่ึงจะใช้
กระบวนการตัดสินใจแบบประเมินหลายส่วน หรือที่เรียกว่า Multiple Criteria Decision Making 
(MCDM) เป็นกระบวนการช่วยตัดสินใจโดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์หลายๆหลักเกณฑ์ ซ่ึงมีหลาย
เทคนิควิธี อาทิเช่น กระบวนการเอเอชพีหรือล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ วิธีแบบการรวมถ่วงน้ าหนัก และ  

วิธีการตัดสินใจโดยเรียงความส าคัญจากหลายปัจจัย เป็นต้น 

กระบวนการเอเอชพีหรือล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP หรือ Analytic Hierarchy Process) เป็นวิธีที่
สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนให้ดูง่ายขึ้น สามารถหาค่าความน่าเชื่อถือรวมโดยอาศัยกระบวนการ
เลียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์ ซ่ึงจะมีการแยกแยะองค์ประกอบของปัญหาตามระดับและให้น้ าหนัก
เปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยของปัญหาแต่ละล าดับชั้น ซ่ึงประกอบด้วยทางเลือกต่างๆ จนสุดท้ายก็จะ
ได้ทางเลือกที่ต้องการ ซ่ึงจุดเด่นของกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ มีดังน้ี 
- ให้ผลการส ารวจน่าเชื่อถือกว่าวิธีอ่ืนๆ  

- มีโครงสร้างที่เป็นแผนภูมิล าดับขั้น เลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย์ท าให้ง่ายต่อการใช้งาน  

- ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปริมาณตัวเลข ท าให้ง่ายต่อการจัดล าดับความส าคัญและยังสามารถน าผลลัพธ์ไป

เปรียบเทียบกับหน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนๆได้ 

- ใช้ได้ทั้งกับการตัดสินใจแบบคนเดียวและแบบที่เป็นกลุ่มหรือหมู่คณะ  

วิธีแบบการรวมถ่วงน้ าหนัก (SAW หรือ Simple Additive Weighting) เป็นกระบวนการที่ง่าย ไม่
ซับซ้อน นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง โดยผู้ตัดสินใจเป็นผู้ก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ที่ใช้ใน
การตัดสินคะแนนของแต่ละทางเลือก ค านวณจากผลคูณของค่าน้ าหนักและค่าความเหมาะสมของแต่
ละเกณฑ์ ทางเลือกที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นทางเลือกที่ถูกเลือกเป็นล าดับแรก 

วิธีการตัดสินใจโดยเรียงความส าคัญจากหลายปัจจัย (TOPSIS หรือ Technique for Order Preference 
by Similarity to Ideal Solution) เป็นทฤษฎีการตัดสินใจโดยเรียงความส าคัญจากหลายปัจจัยซ่ึงเป็นวิธี
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ที่อาศัย เกณฑ์หลายๆเกณฑ์เพ่ือหาวิธีแก้ไขหรือทางเลือก ให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของเกณฑ์ที่
ใช้ โดยถือหลักเลือกวิธีแก้ไขปัญหาหรือทางเลือกทั้งเชิงบวกและเชิงลบ และวิธีรวมเกณฑ์แบบถ่วง
น้ าหนัก โดยมีวิธีการดังต่อไปน้ี  

1) ค านวณหา Normalized Decision Matrix 
2) ค านวณค่าน้ าหนัก Normalized Decision Matrix  
3) หาค่าเชิงอุดมคติในเชิงบวกและเชิงลบ  
4) ค านวณค่าระยะห่างจากค่าอุดมคติ 
5) ค านวณความสัมพันธ์ในเชิงเข้าใกล้แนวคิดวิธีแก้ปัญหา 
6) ท าการจัดอันดับจากค่าที่ค านวณได้เพ่ือหาทางเลือกที่ดีที่สุดต่อไป โดยจะต้องเลือกระยะที่

ใกล้ที่สุดของทางเลือกในแนวคิดที่เป็นเชิงบวก และเลือกระยะที่ใกล้ที่สุดของทางเลือกที่
เป็นแนวคิดเชิงลบ 

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของวิธีการช่วยในการตัดสินใจ  

วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย 
กระบวนการ
ล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห ์

- ผลลัพธ์เป็นตัวเลข ง่ายต่อการ
เปรียบเทียบและจัดล าดับ
ความส าคัญ 
- ใช้ได้ทั้งการตัดสินใจแบบเดี่ยว
และแบบกลุ่ม 
- ไม่เกิดการตัดสินใจแบบมีอคติ
หรือล าเอียง 
- ไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ 
- ผลส ารวจน่าเชื่อถือ 

- หากมีเกณฑ์หลายเกณฑ์ จะใช้เวลาใน
การวิเคราะห์นานและอาจเกิดความยุ่งยาก 
- ใช้เวลาเก็บข้อมูลนาน เน่ืองจากต้องมี
การก าหนดเกณฑ์และระดับความส าคัญ
ในกลุ่มผู้ใช้งาน 

วิธีแบบการรวม
ถ่วงน้ าหนัก 

- เป็นกระบวนการที่ง่ายไม่
ซับซ้อน ใช้อย่างกว้างขวาง 

- ไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเกณฑ์ปัจจัยที่
ช่วยในการตัดสินใจท าให้มีความน่าเชื่อถือ
น้อย 

วิธีการตัดสินใจ
โดยเรียงความ
ส าคัญจาก 
หลายปัจจัย 

- การตัดสินใจบนเกณฑ์เชิง
ปริมาณ 
- การตัดสินใจบนเกณฑ์เชิงบวก
และเชิงลบ 

- หากมีเกณฑ์เลือกจ านวนมากอาจเกิด
ความผิดพลาดในการพิจารณาทางเลือกที่มี
ค่าดีที่สุดหรือแย่ที่สุดได้ 
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สรุปได้ว่าวิธีแบบการรวมถ่วงน้ าหนัก น้ันเม่ือน าไปใช้ในวงกว้างจะเป็นวิธีที่มีความน่าเชื่อถือน้อย
เน่ืองจากผู้ตัดสินใจเป็นผู้ก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินคะแนนรวมของแต่ละ
ทางเลือกเอง ส่วนวิธีการตัดสินใจโดยเรียงความส าคัญจากหลายปัจจัย  น้ันไม่มีการเปรียบเทียบเป็นคู่  
แต่ใช้วิธีการเลือกวิธีที่ดีที่สุดจากข้อมูลซ่ึงอาจไม่เหมาะสมที่สุด  ฉะน้ันจึงเลือกวิธีกระบวนการล าดับ
ชั้นเชิงวิเคราะห์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจ เพราะมีความยืดหยุ่นมากกว่า สนับสนุนการวาง
ล าดับปัจจัย การเปรียบเทียบเกณฑ์หรือทางเลือกในลักษณะทีละคู่ แต่มีการค านวณที่ซับซ้อนมากกว่า
อีก 2 วิธีการ 

ขั้นตอนการตัดสินใจด้วยกระบวนการล าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ เริ่มต้นด้วยการเปรียบเทียบ ความส าคัญ  
ของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ เพ่ือหาค่า น้ าหนัก ของแต่ละเกณฑ์ก่อน หลังจากน้ันจึงน า ทางเลือก  
ที่มีทั้งหมดมาประเมินผ่านเกณฑ์ดังกล่าว โดยมีขั้นตอนดังน้ี 

1) สร้างแผนภูมิล าดับชั้นหรือแบบจ าลองการตัดสินใจ  

การสร้างแผนภูมิ เป็นการแยกแยะความคิดของมนุษย์ออกเป็นล าดับชั้นจากล าดับชั้นบนสู่  
ชั้นล่างในรูปแบบที่เป็น Top Down จ านวนระดับชั้นที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 5 ถึง 9 ระดับ 
ตัวอย่างเช่น การเลือกคนหรือองค์กรแปลภาษา สถาบันภาษาภาครัฐ ภาคเอกชน ส่วนบุคคล 
หรือโรงเรียนสอนภาษา  เป็นต้น ปัจจัยที่แยกแยะจะประกอบด้วยระดับย่อยๆ ต่อไปน้ี  
คือ พิจารณาจากแผนภูมิรูปภาพแสดงได้ดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.1 แผนภูมิแสดงตัวอย่างแบบจ าลองการตัดสินใจ 

ระดับชั้นที่ 1 คือเป้าหมายของการตัดสินใจ ยกตัวอย่างเช่น การเลือกคนหรือองค์กรส าหรับการแปล
งาน 
ระดับชั้นที่ 2 คือเกณฑ์หรือปัจจัยในการตัดสินใจหลัก เช่น ปัจจัยด้านผลงานและความสามารถของ
องค์กร  
ระดับชั้นที่ 3 คือเกณฑ์ย่อยส าหรับการตัดสินใจ เช่น คุณภาพของผลงานที่ผ่านมาในอดีตการใช้
งบประมาณ ระยะเวลาของโครงการที่ผ่านมาในอดีต และความน่าเชื่อถือขององค์กร เป็นต้น ซ่ึงใน
การให้ค่าน้ าหนักด้านคุณภาพก็ต้องดูจากปัจจัยย่อยอีก อาทิ เช่น การสะกดค าถูกผิด ความหมายที่ใช้
สอดคล้องกับงานมากน้อยเพียงใด ประโยคที่แปลถูกต้องตามหลักการของแต่ละภาษาหรือไม่ ฯลฯ 
ซ่ึงทั้งหมดจะเป็นส่วนช่วยในการให้ค่าน้ าหนักของปัจจัยด้านคุณภาพ เป็นต้น 
ระดับชั้นที่ 4 คือทางเลือกที่เราจะน ามาพิจารณา เช่น สถาบันภาษาภาครัฐ สถาบันภาษาภาคเอกชน 
โรงเรียนสอนภาษา เป็นต้น 

2) การให้น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์การประเมิน 

2.1) การสร้างตารางเมตริกซ์เปรียบเทียบเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจเป็นคู่ ดังตารางที่ 2.2 
โดยก าหนดให้ Ai คือ เกณฑ์การตัดสินใจในแถวแนวตั้ง และ Aj คือ เกณฑ์การ
ตัดสินใจในแถวแนวนอนและก าหนดมาตราส่วนในการเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง 
ดังน้ี 
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ถ้า Aij = 3/5 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส าคัญ น้อยกว่า ปัจจัย Aj 
ถ้า Aij = 1หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส าคัญ เท่ากับ ปัจจัย Aj 
ถ้า Aij = 5/3 หมายถึง ปัจจัย Ai มีความส าคัญ มากกว่า ปัจจัย Aj 

ตารางที่ 2.2 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบเป็นคู่  

เกณฑ์การ

ตัดสินใจ 

ปัจจัย 

ด้านคุณภาพ ด้านราคา ด้านปริมาณ ด้านเวลา 
ด้านความ
น่าเชื่อถือ 

ด้านคุณภาพ 1 5/4 5/3 5/2 5 
ด้านราคา 4/5 1 4/3 4/2 4 
ด้านปริมาณ 3/5 3/4 1 3/2 3 
ด้านเวลา 2/5 2/4 2/3 1 2 
ด้านความ
น่าเชื่อถือ 

1/5 1/4 1/3 1/2 1 

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบเป็นคู่แบบทศนิยม 

เกณฑ์การ
ตัดสินใจ 

ปัจจัย 

ด้านคุณภาพ ด้านราคา ด้านปริมาณ ด้านเวลา 
ด้านความ

น่าเชื่อถือ 
ด้านคุณภาพ 1 1.25 1.67 2.5 5 
ด้านราคา 0.8 1 1.33 2 4 
ด้านปริมาณ 0.6 0.75 1 1.5 3 
ด้านเวลา 0.4 0.5 0.67 1 2 
ด้านความ
น่าเชื่อถือ 

0.2 0.25 0.33 0.5 1 

รวม 3 3.75 5 7.5 15 

โดยค่าตัวเลขในช่องต่างๆ แถวทแยงมุมของตารางมีค่าเท่ากับ 1 เสมอ  เน่ืองจากเป็นการเปรียบเทียบ
ของเกณฑ์ที่เหมือนกันท าให้มีความส าคัญเท่ากัน เช่น  ด้านราคากับราคา  หรือคุณภาพกับคุณภาพ 
เป็นต้น 
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2.2) ค านวณคา่น้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์การประเมิน  

โดยการปรับผลรวมแต่ละคอลัมน์ให้เท่ากับ 1 จากน้ันก็ค านวณผลรวมของแต่ละ
แถว และหารด้วยจ านวนเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ ณ ที่น้ี คือ 5 ด้าน (คุณภาพ,
ราคา,ปริมาณ,เวลาและความน่าเชื่อถือ) ยกตัวอย่าง ดังตารางที่ 2.4 

ตารางที่ 2.4 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ค่าน้ าหนักความส าคัญที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบเป็นคู่ 

เกณฑ์การ
ตัดสินใจ 

ปัจจัย 
ผลรวม 

เปอร์เซ็นต์
ปัจจัย 

ด้าน

คุณภาพ 

ด้าน

ราคา 

ด้าน

ปริมาณ 
ด้านเวลา 

ด้านความ

น่าเชื่อถือ 
ด้าน
คุณภาพ 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.67 33.35% 
ด้านราคา 0.27 0.27 0.27 0.27 0.27 1.33 26.65% 
ด้าน
ปริมาณ 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 20.00% 
ด้านเวลา 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.67 13.35% 
ด้านความ
น่าเชื่อถือ 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.33 6.65% 

รวม 1 1 1 1 1 5.00 100.00% 

ผลจากการค านวณสรุปได้ว่า ทางองค์กรให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้ามากที่สุดรองลงมาคือ
ด้านราคาและปริมาณงาน 

2.3) น าทางเลือกที่ก าหนดไว้เปรียบเทียบผ่านเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจทีละเกณฑ์ 
โดยน าคะแนนประเมินแต่ละทางเลือกคูณด้วย 100 แล้วหารด้วยผลรวมคะแนนทุก
ทางเลือกในปัจจัยแต่ละด้าน ทางเลือกที่ใช้ในการตัดสินใจ ณ ที่น้ี คือ 3 (สถาบัน
ภาษาภาครัฐ สถาบันภาษาภาคเอกชน โรงเรียนสอนภาษา) โดยเปรียบเทียบแต่ละ
ด้านยกตัวอย่าง ดังตารางที่ 2.5 - 2.9 
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ตารางที่ 2.5 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ล าดับความส าคัญของทางเลือกด้านคุณภาพ 

ด้านคุณภาพ คะแนนประเมิน เปอร์เซ็นต์คะแนน สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ 

สถาบันภาษาภาครัฐ 7 31.82 0.32 
สถาบันภาษาภาคเอกชน 8 36.36 0.36 
โรงเรียนสอนภาษา 7 31.82 0.32 

 

ตารางที่ 2.6 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ล าดับความส าคัญของทางเลือกด้านราคา  

ด้านราคา คะแนนประเมิน เปอร์เซ็นต์คะแนน สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ 

สถาบันภาษาภาครัฐ 9 37.50 0.38 
สถาบันภาษาภาคเอกชน 8 33.33 0.33 
โรงเรียนสอนภาษา 7 29.17 0.29 

 

ตารางที่ 2.7 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ล าดับความส าคัญของทางเลือกด้านปริมาณ  

ด้านปริมาณ คะแนนประเมิน เปอร์เซ็นต์คะแนน สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ 

สถาบันภาษาภาครัฐ 7 29.17 0.29 
สถาบันภาษาภาคเอกชน 8 33.33 0.33 
โรงเรียนสอนภาษา 9 37.50 0.38 

 

ตารางที่ 2.8 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ล าดับความส าคัญของทางเลือกด้านเวลา  

ด้านเวลา คะแนนประเมิน เปอร์เซ็นต์คะแนน สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ 

สถาบันภาษาภาครัฐ 7 33.33 0.33 
สถาบันภาษาภาคเอกชน 6 28.57 0.29 
โรงเรียนสอนภาษา 8 38.10 0.38 

 

 

 



 

20 
 

ตารางที่ 2.9 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ล าดับความส าคัญของทางเลือกด้านความน่าเชื่อถือ  

ด้านความน่าเชื่อถือ คะแนนประเมิน เปอร์เซ็นต์คะแนน สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ 

สถาบันภาษาภาครัฐ 9 34.62 0.35 
สถาบันภาษาภาคเอกชน 8 30.77 0.31 
โรงเรียนสอนภาษา 9 34.62 0.35 

2.4) น าทางเลือกมาท าการจัดล าดับความส าคัญ 
โดยน าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ปัจจัย ยกตัวอย่าง ดังตารางที่ 2.10 

ตารางที่ 2.10 ตัวอย่างตารางเมตริกซ์ค่าน้ าหนักการจัดล าดับความส าคัญของทางเลือก  

ปัจจัย สถาบันภาษาภาครัฐ 
สถาบันภาษา

ภาคเอกชน 
โรงเรียนสอนภาษา 

ด้านคุณภาพ 0.1061 0.12126 0.1061 

ด้านราคา 0.09995 0.08884 0.07774 

ด้านปริมาณ 0.05833 0.06667 0.075 

ด้านเวลา 0.04449 0.03813 0.05084 

ด้านความน่าเชื่อถือ 0.0230308 0.0204718 0.0230308 
ผลรวม 0.331906 0.3353768 0.3327171 
สัดส่วนเปอร์เซ็นต์ 33.19% 33.54% 33.27% 

ล าดับ 3 1 2 

 
จากผลการส ารวจด้านการคัดเลือกองค์กรส าหรับแปลภาษาของแต่ละองค์กรทุกปัจจัย เน่ืองจาก
องค์กรให้ความส าคัญกับด้านคุณภาพ ด้านราคา ด้านปริมาณ ด้านเวลาและด้านความน่าเชื่อถือ 
ตามล าดับ ดังน้ัน จึงเลือก สถาบันภาษาภาคเอกชน ซ่ึง อันดับสองก็คือ โรงเรียนสอนภาษา และสภา
บันภาครัฐตามล าดับ เป็นต้น 

ดังน้ันเม่ือใช้วิธีการเดียวกันในการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทแต่ละปัจจัย ก็จะท าให้ได้ 
ค่าน้ าหนักในแต่ละปัจจัยและแต่ละตัวเลือกที่สามารถน ามาเรียงล าดับความส าคัญ และช่วยในการ
คัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทได้ 
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บทที่ 3 

การศึกษาและวเิคราะหร์ะบบงาน 

 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบันของระบบการท างานจัดการโครงการ  
เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาของการท างานปัจจุบันในส่วนของการปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ในการออกแบบ
วางแผนและวิเคราะห์ระบบต่อไป 

3.1 โครงสร้างการปฏิบัติงาน ขอบเขตและลักษณะงาน 

ระบบงานปัจจุบันของระบบการจัดการโครงการ ได้มีการแบ่งการท างานของฝ่ังการท างานของแต่ละ
ฝ่ายออกอย่างชัดเจน ดังโครงสร้างของหน่วยงาน ตามภาพที่ 3.1 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1 แสดงโครงสร้างของหน่วยงาน บริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด 

ภายในบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด จะแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ต่างๆ ดังน้ี 
1) พนักงานฝ่ายผลิต มีหน้าที่ในการจัดการงานที่ได้รับมอบหมาย รายงานความคืบหน้าให้กับ

ผู้จัดการโครงการ 
2) ผู้จัดการโครงการ มีหน้าที่ก าหนดทิศทางการด าเนินการทางเทคนิคและก าหนดภาระงาน

หน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงายฝ่ายผลิตแต่ละคน การบริหารจัดการด าเนินงานหลักของ
โครงการ 

3) พนักงานฝ่ายบัญชี มีหน้าที่ในการจัดการและดูแลด้านค่าใช้จ่ายในแต่ละโครงการ 
4) ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการวิเคราะห์ระบบ ก าหนดรายละเอียดของระบบ จัดการและดูแล

ระบบ 

ผู้บริหาร 

พนักงานฝ่าย

ผลิต

พนักงานฝ่ายบัญชี ผู้ดูแลระบบ พนักงานฝ่าย

บุคคล

ผู้จัดการ

โครงการ 
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5) พนักงานฝ่ายบุคคล  มีหน้าที่ในการจัดการ ดูแล ประสานงานกับลูกค้า  งานด้านการ
บริหารงานบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งหมด  

6) ผู้บริหาร มีหน้าที่ดูรายงานสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้ง 4 ด้าน คือ ข้อมูล
โครงการ ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า และข้อมูลพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

3.2 การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 

ส าหรับขั้นตอนการท างานหลักของโครงการ คือ หัวหน้าโครงการจะสอบถามความต้องการจากลูกค้า
แล้วท าการร่างโครงการ ซ่ึงเม่ือมีการร่างโครงการเสร็จก็จะให้ลูกค้าตรวจสอบแบบโครงร่างโครงการ  
ซ่ึงในส่วนน้ีจะมีพนักงานฝ่ายบัญชีเข้ามาเก่ียวข้องกับการมัดจ าค่าโครงการ หากมีการแก้ไขก็ต้องมี 
การสอบถามความต้องการเพ่ือออกแบบโครงร่างโครงการอีกครั้ง จนโครงร่างเสร็จสมบูรณ์ หัวหน้า
โครงการจึงแจกแจงภาระงานให้กับพนักงานฝ่ายผลิต ซ่ึงหากภาระงานเกินก็จะท าการเลือกใช้บุคคล
หรือองค์กรภายนอกบริษัทแล้วท าการผลิตงาน จนได้ตัวแบบโครงการขั้นต้นซ่ึงจะส่งให้ ลูกค้า
ตรวจสอบ โดยจะท าการแก้ไขได้ 2 ครั้ง ถ้าแก้ไขเป็นครั้งที่ 3 จะมีการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม เม่ือ
โครงการเสร็จสมบูรณ์ก็จะท าการส่งมอบงานให้ลูกค้าพร้อมใบแจ้งหน้ีเพ่ือเรียกเก็บเงินจากลูกค้าและ
ท ารายงานให้ผู้บริหารเป็นอันเสร็จส้ินโครงการโดยสมบูรณ์ ซ่ึงเน่ืองจากเป็นบริษัทขนาดเล็ก 
บุคลากรในองค์กรไม่สามารถท างานได้ทุกงานท าให้บางโครงการจ าเป็นต้องใช้พนักงานภายนอก
องค์กรเข้ามาช่วยผลิตโครงการ ซ่ึงบางครั้งไม่ได้คัดสรรและวิเคราะห์พนักงานภายนอกองค์กรก่อนท า
ให้บางครั้งต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเปล่ียนงานและการจัดการงาน อีกทั้งยังใช้ระยะเวลานาน
ในการแก้ไขปรับปรุงการท าโครงร่างโครงการ เน่ืองจากไม่มีการวิเคราะห์แนวคิดก่อนการท าโครง
ร่างโครงการ ซ่ึงในแต่ละกระบวนการก็จะมีฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง คือ ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลโครงการ 
ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทและข้อมูลด้านบัญชี เป็นต้น ผังปฏิบัติงานการ
ด าเนินโครงการระบบงานเดิม สามารถแสดงได้ ดังภาพที่ 3.2  
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ภาพที่ 3.2 แสดงผังปฏิบัติงานการด าเนินโครงการระบบงานเดิม 

3.3 ความต้องการของระบบงานใหม่ 

จากปัญหาข้างต้นในระบบงานเดิมขององค์กรที่ได้กล่าวมา จึงมีความคิดพัฒนาระบบการวิเคราะห์  
คัดสรร การจัดการบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทเพ่ือลดระยะเวลาในการเลือก และช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่าย และได้พนักงานที่ตรงตามความต้องการในโครงการน้ัน ซ่ึงหน้าที่ในการคัดเลือกพนักงาน 
นอกองค์กรคือหัวหน้าโครงการและพนักงานฝ่ายบุคคล โดยเราใช้กระบวนการช่วยวิเคราะห์และ
ตัดสินใจด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการค านวณและให้ค่าน้ าหนัก
เปรียบเทียบในแต่ละปัจจัยของเกณฑ์การประเมินบุคลากรภายนอกน้ัน และมีการประชุมก่อนการ
จัดท าแบบโครงร่างโครงการ ซ่ึงฝ่ายบัญชีจะเข้ามาจัดการในส่วนนีด้วยจะช่วยท าให้ย่นระยะเวลาใน
การตรวจสอบ แก้ไขจากทางลูกค้า ดังแสดงผังปฏิบัติงานการด าเนินโครงการระบบใหม่ แสดงได้ดัง
ภาพที่ 3.3 
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ภาพที่ 3.3 แสดงผังปฏิบัติงานการด าเนินโครงการระบบใหม่ (Workflow Diagram) 

ในระหว่างขั้นตอนการท างานก็จะท าการติดต่อกันทางโทรศัพท์และอีเมล์ รวมทั้งเอกสารต่างๆที่อยู่  
ในรูปแบบกระดาษ ซ่ึงง่ายต่อการสูญหาย และความล่าช้าของการติดต่องานเน่ืองด้วยบางโครงการ
ต้องมีการติดต่อระหว่างประเทศ ท าให้เกิดแนวคิดการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือ 
ความสะดวกรวดเร็วและความปลอดภัยของข้อมูล รวมทั้งระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกบริษัท
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น เพ่ือลดขั้นตอนการติดต่อและการคัดเลือกพนักงานภายนอก
องค์กรที่มีอยู่เดิมรวมถึงการรวบการจัดจ้างพนักงานภายนอกองค์กรเข้าไว้ในระบบอีกด้วย และจาก
การศึกษาปัญหาของการบริหารโครงการ พบว่าผู้ใช้มีความต้องการระบบโดยสามารถแยกผู้ใช้งาน
ออกได้ 4 ประเภท ได้แก่ ผู้จัดการโครงการ พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายบัญชี พนักงานฝ่ายบุคคล  

1) ผู้จัดการโครงการ ท าหน้าที่ออกแบบและวิเคราะห์แนวความคิด จากความต้องการของลูกค้ า 
พร้อมทั้งท าแบบโครงร่างโครงการ และท าการแจกภาระงานให้กับพนักงานฝ่ายผลิต  
และพนักงานภายนอกองค์กร 

2) พนักงานฝ่ายผลิต ท าหน้าที่ผลิตงานตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ 

3) พนักงานฝ่ายบัญชี ท าหน้าที่ออกใบมัดจ า ใบแจ้งหน้ี ดูแลค่าใช้จ่ายให้กับพนักงานและ
ค่าใช้จ่ายรายละเอียดขั้นตอนในการผลิตโครงการ ตามงบประมาณที่ได้รับ  
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4) พนักงานฝ่ายบุคคล ท าหน้าที่คัดสรรและคัดเลือกบุคลากรภายนอกองค์กร  

3.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงภาพรวมของระบบและความสัมพันธ์ของแต่ละระบบและส่ิงแวดล้อมที่เก่ียวข้อง
จึงได้เลือกใช้เครื่องมือ แผนภาพบริบท(Context Diagram) ซ่ึงเป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นภาพรวม
การท างานของระบบที่มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมภายนอกระบบ และแผนภาพการไหลของ
ข้อมูล (Data Flow Diagram) ซ่ึงเป็นแผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่ มีอยู่ใน
ระบบและการด าเนินงานที่เกิดขึ้นในระบบ 

3.4.1 แผนภาพบริบท เป็นแผนภาพที่แสดงภาพรวมระบบโดยมีเครื่องมือที่ใช้ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

สัญลักษณ์ ความหมาย 
 

ระบบงาน (System or Application) 

 
 

สัญลักษณ์การเก็บข้อมูล (Data Store Symbol) 

 สัญลักษณ์การเก็บข้อมูลที่ซ้ ากัน (Duplicated Data Store Symbol) 
 
 

หน่วยงาน/ตัวแปรภายนอก (External Entity Symbol 

 
 

หน่วยงาน/ตัวแปรภายนอกที่ซ้ ากัน  
(Duplicated External Entity Symbol) 

 การไหลของข้อมูล (Data Flow Symbol) 

แผนภาพบริบทระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ประกอบด้วยผู้ใช้งาน  6 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานฝ่ายบัญชี 
พนักงานฝ่ายบุคคล ผู้จัดการโครงการ ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ 
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ภาพที่ 3.4 แผนภาพบริบทระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด  

โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น 

ผู้ใช้งานออกมี 6 ระดับ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงานฝ่ายผลิต  ผู้จัดการโครงการ พนักงานฝ่ายบัญชี 
พนักงานฝ่ายบุคคล และผู้ดูแลระบบ 

1) ผู้บริหาร มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 
- สามารถค้นหาหรือดูข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆได้ เช่น การดูข้อมูลพนักงานที่รับผิดชอบแต่  
ละโครงการ ข้อมูลรายละเอียดโครงการ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ฯลฯ 

2) พนักงานฝ่ายบัญชี มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 
- สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบงบประมาณแต่ละโครงการได้ 
- สามารถเพ่ิม แก้ไขข้อมูลและสถานะการอนุมัติใบเสนอราคาและใบแจ้งหน้ี 
- สามารถค้นหาข้อมูลรายงานสรุปผลตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น แบ่งตามระยะเวลาโครงการ 
แบ่งตามงบประมาณ แบ่งตามบุคคลหรือองค์กรภายนอกหน่วยงาน 

3) ผู้จัดการโครงการ มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 
- สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายละเอียดโครงการ 
- สามารถเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับภาระงานในแต่ละโครงการ 
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- สามารถจัดสรรแบ่งภาระงานให้กับพนักงาน 

4) พนักงานฝ่ายบุคคล มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 
- สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายละเอียดพนักงาน 
- สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายละเอียดลูกค้า 
- สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายละเอียดบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

5) พนักงานฝ่ายผลิต มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 
- สามารถเพ่ิม แก้ไขข้อมูลและสถานะภาระงานในโครงการ 

6) ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิในการใช้งาน ดังน้ี 
- สามารถเพ่ิม แก้ไขและลบข้อมูลรายละเอียดบุคคล งาน โครงการ ทุกอย่างได้ 
- สามารถค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ ได้ 

 

3.4.2 แผนภาพการไหลของข้อมูล 

การออกแบบแผนภาพการไหลของข้อมูลระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท 
เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น เพ่ือแสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์ต่างๆระหว่างระบบงาน โดยแบ่งเป็นกระบวนการย่อยได้ 5 กระบวนการ 
แสดงดังภาพที่ 3.5 
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ภาพที่ 3.5 แผนภาพการไหลของข้อมูล ระดับ 0  
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กระบวนการที่ 1.0 จัดการข้อมูลพนักงาน 

เป็นกระบวนจัดการสิทธิการเข้าใช้งานในระบบของผู้ใช้งานและสิทธิการเข้าถึงส่วนต่างๆ  รวมถึง 

การตรวจสอบผู้เข้าใช้งานระบบว่ามีสิทธิในการใช้งานหรือไม่  รวมทั้งการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของ

พนักงาน ก าหนดสิทธิพนักงาน หัวหน้าโครงการ ตลอดจนแบ่งภาระงานในโครงการต่างๆ ให้กับ

พนักงาน 

กระบวนการที่ 2.0 จัดการข้อมูลลูกค้า 

เป็นกระบวนการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของลูกค้าและข้อมูลโครงการเบื้องต้น ระบุบริษัทเจ้าของ
โครงการ ชื่อโครงการ ระยะเวลา และพนักงานที่เป็นผู้รับผิดชอบลูกค้า 

กระบวนการที่ 3.0 จัดการข้อมูลโครงการ 

เป็นกระบวนการจัดการโครงการ ก าหนดต า แหน่งงานพนักงานผู้รับผิดชอบโครงการ และใน
กระบวนการน้ีจะมีการจัดการย่อยภายในโครงการ การก าหนดภาระงาน การก าหนดระยะเวลางาน 
การจัดการไฟล์เอกสารโครงการ  

กระบวนการที่ 4.0 จัดการข้อมูลพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

เป็นกระบวนการจัดการข้อมูลพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัท ก าหนดภาระงานของพนักงานที่
เลือก มีกระบวนการเลือกพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทให้เหมาะสมกับงาน  

กระบวนการที่ 5.0 แสดงข้อมูลสารสนเทศ 

เป็นกระบวนการแสดงข้อมูลผลการปฏิบัติงานโครงการ สรุปภาระงานของพนักงาน สรุประยะเวลา  
สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด สรุปโครงการที่แล้วเสร็จ 
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แผนการไหลของข้อมูลระดับที่ 1   
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กระบวนการที่ 1.0 จัดการผู้ใช้ระบบ เป็นกระบวนการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานของพนักงาน ก าหนดสิทธิ
การเข้าถึงระบบงานในโครงการต่าง ก าหนดสถานะผู้ใช้งานของพนักงาน แบ่งเป็นกระบวนการย่อย
ได้ดังน้ี 

กระบวนการที่ 1.1   ลงทะเบียนเป็นกระบวนการที่พนักงานจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวเพ่ือลงทะเบียน
การขอเข้าใช้งานระบบ 

กระบวนการที่ 1.2   ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว เป็นกระบวนการที่พนักงานสามารถแก้ไข เพ่ิม ลบ ข้อมูล
ส่วนตัวของแต่ละคนได้ 

กระบวนการที่ 1.3 ก าหนดสิทธิการเข้าถึง เม่ือระบบได้ข้อมูลอนุมัติการเข้าใช้งานระบบจากผู้ดูแล
ระบบแล้วระบบจะก าหนดสิทธิการใช้งานของพนักงาน  

กระบวนการที่ 1.4  ก าหนดสถานะผู้ใช้งาน เป็นกระบวนการที่ผู้ดูแลระบบจะก าหนดสถานะผู้ใช้งาน
แต่ละคนว่ายังคงท างานอยู่หรือได้ลาออกไปแล้ว  

กระบวนการที่ 1.5  ดึงข้อมูลพนักงานที่ต้องการยกเลิก ในกรณีที่ต้องการยกเลิกจ้างพนักงาน เม่ือ
กรอกข้อมูลพนักงานที่ต้องการเลิกจ้างเข้าสู่ระบบๆจะท าการยกเลิกการเข้าใช้งานของพนักงาน  

กระบวนการที่ 1.6  ยกเลิกพนักงาน ระบบจะท าการแก้ไขสถานะผู้ใช้งานและแสดงผลการยกเลิก
พนักงาน 
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ภาพที่ 3.7 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 1 กระบวนการ 2.0  

กระบวนการที่ 2.0 จัดการข้อมูลลูกค้า เป็นกระบวนการจัดการข้อมูลรายละเอียดต่างๆของลูกค้า ได้แก่ 
ชื่อลูกค้า ชื่อบริษัท ชื่อโครงการ พนักงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการน้ัน แบ่งเป็นกระบวนการย่อย
ได้ดังน้ี 

กระบวนการที่ 2.1 เพ่ิมข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูลลูกค้า เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการโครงการ หรือ 
พนักงานฝ่ายบุคคล ท าการแก้ไขข้อมูลรายละเอียดลูกค้า 

กระบวนการที่ 2.2 เพ่ิมชื่อโครงการ เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการโครงการ หรือ พนักงานฝ่ายบุคคล 
เพ่ิมชื่อโครงการของลูกค้าเข้าสู่ระบบ 

กระบวนการที่ 2.3 เลือกพนักงานที่รับผิดชอบโครงการ เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการโครงการ หรือ 
พนักงานฝ่ายบุคคล เลือกพนักงานที่รับผิดชอบโครงการ  

กระบวนการที่ 2.4 บันทึกข้อมูล ระบบท าการบันทึกข้อมูลลูกค้าและโครงการลงฐานข้อมูล  
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กระบวนการ 3.0 จัดการข้อมูลโครงการ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเพ่ิม ปรับปรุง แก้ไข ลบ  
ในส่วนข้อมูลรายการและรายละเอียดต่างๆของโครงการ สถานะโครงการ ตลอดจนพนักงานที่
รับผิดชอบในโครงการน้ัน แบ่งเป็นกระบวนการย่อยได้ดังน้ี 

กระบวนการที่ 3.1 เลือกโครงการ เป็นกระบวนการที่ ผู้จัดการโครงการท าการเลือกโครงการและ 
ใส่รายละเอียดโครงการ 

กระบวนการที่  3.2 ก าหนดหัวหน้าโครงการ เป็นกระบวนการที่ ผู้ใช้งานเลือกหัวหน้าโครงการ 
ที่รับผิดชอบโครงการน้ัน 

กระบวนการที่ 3.3 ก าหนดสถานะไฟล์ เป็นกระบวนการที่พนักงานฝ่ายบัญชีท าการก าหนดสถานะ
ไฟล์งานส าหรับโครงการ  

กระบวนการที่ 3.4 ก าหนดสถานะโครงการ เป็นกระบวนการที่ ผู้จัดการโครงการท าการก าหนด
สถานะโครงการ 

กระบวนการที่ 3.5 ก าหนดกระแสงาน เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการโครงการท าการเพ่ิมภาระงาน 

กระบวนการที่ 3.6 ก าหนดพนักงานที่รับผิดชอบ เป็นกระบวนการที่ ผู้จัดการโครงการก าหนด
พนักงานที่รับผิดชอบในแต่ละภาระงาน 

กระบวนการที่ 3.7 ก าหนดสถานะกระแสงาน เป็นกระบวนการที่พนักงานฝ่ายผลิตท าการก าหนด
สถานะของภาระงานในโครงการที่แต่ละคนรับผิดชอบ 

กระบวนการที่  3.8 บันทึกข้อมูลโครงการ ระบบจะบันทึกข้อมูลที่เก่ียวข้องกับโครงการทั้งหมด  
ลงฐานข้อมูล 

กระบวนการที่  3.9 เลือกโครงการ เป็นกระบวนการที่ ผู้จัดการโครงการ หรือ พนักงานฝ่ายผลิต  
หรือพนักงานฝ่ายบัญชี เลือกโครงการเพ่ือปรับปรุงความคืบหน้าของโครงการที่ตนเองรับผิดชอบ  

กระบวนการที่ 3.10 ปรับปรุงสถานะไฟล์งาน เป็นกระบวนการที่พนักงานฝ่ายบัญชีท าการปรุงสถานะ
ความคืบหน้าของไฟล์งาน 

กระบวนการที่ 3.11 ปรับปรุงสถานะโครงการ เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการโครงการท าการปรุงสถานะ
ความคืบหน้าของโครงการ 
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กระบวนการที่ 3.12 ปรับปรุงสถานะกระแสงาน เป็นกระบวนการที่พนักงานฝ่ายผลิตท าการปรุง
สถานะความคืบหน้ากระแสงานที่ตนเองรับผิดชอบในโครงการ 

กระบวนการที่ 3.13 บันทึกข้อมูล เป็นกระบวนการที่ระบบท าการบันทึกข้อมูลโครงการ สถานะ
โครงการ ข้อมูลกระแสงาน สถานะกระแสงาน พนักงานในโครงการ ข้อมูลไฟล์งาน สถานะไฟล์งาน
ลงฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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กระบวนการที่ 4.0 จัดการข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท เป็นกระบวนการที่ใช้ในการเพ่ิม 
ปรับปรุง แก้ไข และลบพนักงาน และคัดสรรบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท  เพ่ือมาท างานในส่วน
ภาระงานที่ต้องรับผิดชอบ โดยจะคัดสรรบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท ที่มีทักษะใกล้เคียงกับ
ทักษะที่ต้องการ ส าหรับแต่ละภาระงานน้ันๆมากที่สุด แบ่งเป็นกระบวนการย่อยได้ดังน้ี 

กระบวนการที่ 4.1 เพ่ิม/แก้ไข ข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการ
โครงการท าการจัดการข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

กระบวนการที่ 4.2 เพ่ิม/แก้ไข ข้อมูลทักษะ เป็นกระบวนการที่ผู้จัดการโครงการท าการเพ่ิมข้อมูล
ทักษะของบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทเพ่ือน ามาหาค่าน้ าหนักทักษะ 

กระบวนการที่  4.3 บันทึกข้อมูล เป็นกระบวนการระบบจะท าการบันทึกข้อมูลบุคคลหรือองค์กร
ภายนอกบริษัทและทักษะของแต่ละคน 

กระบวนการที่ 4.4 เลือกโครงการ เป็นกระบวนการที่ ผู้จัดการโครงการท าการเลือกโครงการที่ตน
รับผิดชอบเพ่ือจัดการบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

กระบวนการที่ 4.5 เลือกกระแสงาน เป็นกระบวนการที่ ผู้จัดการโครงการท าการเลือกกระแสงาน 
ที่ต้องการจ้างบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับแต่ละโครงการที่รับผิดชอบ 

กระบวนการที่ 4.6 เลือกทักษะตามล าดับความส าคัญ เป็นกระบวนการที่ ผู้จัดการโครงการก าหนด
ความส าคัญของทักษะบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทที่ได้เลือกไว้ ว่าให้ค่ าน้ าหนักความส าคัญ
ทักษะไหนมากน้อยแค่ไหน 

กระบวนการที่ 4.7 ดึงข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัททักษะที่ต้องการ เป็นกระบวนการที่
ระบบจะท าการดึงข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทที่ตรงกับทักษะที่ใช้ในโครงการน้ันๆ เรียง
ตามค่าล าดับความส าคัญของทักษะของบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทที่ใกล้เคียงกับทักษะที่ได้
เลือกไว้ในกระบวนการที่ 4.6 โดยจะค านวณแบบเมทริกซ์ ซ่ึงผู้จัดการโครงการเป็นผู้เลือกบุคคลหรือ
องค์กรภายนอกบริษัทที่ต้องการ 

กระบวนการที่  4.8 ระบบจะบันทึกข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทในโครงการ  เป็น
กระบวนการที่ระบบจะท าการบันทึกข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทที่ได้ถูกคัดเลือกและ
แสดงผลการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทที่ต้องการ 
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ภาพที่ 3.10 แผนภาพการไหลของข้อมูลระดับ 1 กระบวนการ 5.0  

กระบวนการที่ 5.0 แสดงข้อมูลสารสนเทศ เป็นกระบวนการที่ใช้ในการดูรายงานส่วนที่เป็นข้อมูล
ทั้งหมดของระบบโดยจะแสดงรายงานตามแต่ละสถานะของผู้ใช้งาน แบ่งเป็นกระบวนการย่อยได้
ดังน้ี 

กระบวนการที่ 5.1 เลือกสรุปผลรายงาน เป็นกระบวนการท าการเลือกสรุปผลรายงานแต่ละประเภท 

กระบวนการที่ 5.2 ดึงข้อมูลที่เก่ียวข้องกับรายงาน เป็นกระบวนการที่ระบบจะท าการดึงข้อมูลที่
เก่ียวข้องกับรายงานประเภทที่ได้เลือกไว้ 

กระบวนการที่ 5.3 จัดรูปแบบการแสดงผล เป็นกระบวนการที่ระบบจะท าการจัดรูปแบบการแสดงผล
รายงานสรุปโครงการ สถานะงาน พนักงาน ที่ เก่ียวข้องกับโครงการขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานเลือกการ
จัดรูปแบบการออกรายงานแบบใด 
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บทที่ 4 

การออกแบบฐานข้อมูล 

 

การพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ได้มีการออกแบบให้สะดวกแก่ผู้ใช้งาน ท าให้สามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายดาย
ยิ่งขึ้น  

4.1 การออกแบบตารางฐานข้อมูล 

การออกแบบฐานข้อมูลของระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ผู้ศึกษาได้ออกแบบฐานข้อมูลซ่ึงพัฒนาด้วยมายเอสคิวแอล 
ประกอบด้วยข้อมูล 16 ตาราง ดังน้ี 

ตารางที่ 4.1 ฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบ 

ที่ ชื่อตาราง ประเภท ค าอธิบาย 
1 Position Reference Table ข้อมูลต าแหน่งงาน 
2 Members Master Table ข้อมูลพนักงาน 
3 Member_Status Reference Table ข้อมูลสถานะพนักงาน 
4 Department Reference Table ข้อมูลแผนก 
5 Projects_Status Reference Table ข้อมูลสถานะโครงการ 
6 Projects Master Table ข้อมูลโครงการ 
7 Tasks_Status Reference Table ข้อมูลสถานะกระแสงาน 
8 Companys Reference Table ข้อมูลบริษัท 
9 Types Reference Table ข้อมูลชนิดองค์กร 
10 Customers Master Table ข้อมูลลูกค้า 
11 Tasks Transaction Table ข้อมูลกระแสงาน 
12 Tasks_Prionity Reference Table ข้อมูลความส าคัญ 
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ตารางที่ 4.1 ฐานข้อมูลทั้งหมดของระบบ (ต่อ)  

ที่ ชื่อตาราง ประเภท ค าอธิบาย 

13 Outsources Reference Table ข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 
14 Files_Status Reference Table ข้อมูลสถานะไฟล์ 
15 Files Transaction Table ข้อมูลไฟล์งาน 
16 Sex Reference Table ข้อมูลเพศ 
17 Skills_weight Reference Table ข้อมูลค่าน้ าหนักทักษะ 
18 Skills Reference Table ข้อมูลทักษะ 

4.2 รายละเอียดตารางฐานข้อมูล 

ประเภทข้อมูลในมายเอสคิวแอล คือ ตัวเลข วันที่ และข้อความ ภายในแต่ละกลุ่มยังแบ่งเป็นหลาย
ประเภท แต่ละประเภทมีการจัดเก็บหลายขนาดที่แตกต่างกัน ดังตารางที่ 4.2 

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดตารางฐานข้อมูล 

ชนิดประเภท ขนาด(ไบต์) รายละเอียด 

INT 4 ข้อมูลตัวเลข ค่าสูงสุดที่สามารถระบุได้ คือ 255 เก็บเลขจ านวนเต็ม 
CHAR M - 255 ข้อมูลข้อความจะเก็บขนาดที่ตายตัว 
VARCHAR M - 255 ข้อมูลข้อความจะเก็บตามขนาดของข้อมูลตัวอักษร  
TEXT M – 65,535 ข้อมูลข้อความ ขนาดที่เก็บ mไบต์ แต่ไม่เกิน 65,535 ไบต์ 
DATETIME 8 ข้อมูลวันที่และเวลา แสดงเป็น YYYY-MM-DD HH:MM:SS (ปี 

เดือน วัน ชั่วโมง นาที วินาที) 
 

สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ ในระบบ  

โดยใช้สัญลักษณ์     หรือ    แทนความหมายของความสัมพันธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม 

โดยฝ่ังที่แทนด้วยสามเหล่ียมสีขาวคือ 1 เป็นฝ่ังที่ เป็นหน่ึงในความสัมพันธ์  และฝ่ังที่แทนด้วย

สามเหล่ียมสีด าคือ M   เป็นฝ่ังที่ เป็นกลุ่มในความสัมพันธ์  ซ่ึงความสัมพันธ์รูปแบบน้ีเป็น

ความสัมพันธ์ที่สมาชิกหน่ึงรายการของเอนทิตี้หน่ึง  มีความสัมพันธ์กับสมาชิกหลายรายการในอีก
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เอนทิตี้หน่ึง ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ของลูกค้าและโครงการเป็นแบบหน่ึงต่อกลุ่ม คือ ลูกค้าแต่ละ

คนสามารถส่ังผลิตได้หลายโครงการ ซ่ึงแต่ละโครงการมาจากลูกค้าเพียงคนเดียว เป็นต้น 

 

ภาพที่ 4.1 แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 
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ตารางที่ 4.3 ข้อมูลต าแหน่งพนักงาน  

ชื่อตาราง Position 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลต าแหน่งพนักงาน 
คีย์หลัก id_Position 
คีย์นอก id_Dep (Department Table) 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด (ไบต์) ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Position Int(4) รหัสต าแหน่ง 2 
Position_name Varchar(50) ชื่อต าแหน่ง employee 
id_Dep Int(4) รหัสแผนก 1 

ตารางที่ 4.4 ข้อมูลพนักงาน  

ชื่อตาราง Members 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลพนักงาน 
คีย์หลัก id_Members 
คีย์นอก id_Sex (Sex Table) , id_Pos (Position Table) , id_Mem_Status 

(Member_Status Table) 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด 

(ไบต์) 
ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Members Int(4) รหัสพนักงาน 1 
Members_name Varchar(50) ชื่อพนักงาน Jarunee Thewin 
Members_email Varchar(50) อีเมล์ Jarunee.t@gmail.com 
Members_address Varchar(255) ที่อยู่ 10/9 T.Muang A.Muang  
Members_tel Varchar(20) เบอร์โทร 0857544587 
Members_user Varchar(20) ชื่อผู้ใช้งาน Jarunee 
Members_pass Varchar(20) รหัสผ่าน 12345678 
id_Sex Char(1) รหัสเพศ 1 
id_Pos Int(4) รหัสต าแหน่ง 2 
id_Mem_Status Int(4) รหัสสถานะ 1 
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ตารางที่ 4.5 ข้อมูลสถานะพนักงาน  

ชื่อตาราง Members_Status 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลสถานะพนักงาน 
คีย์หลัก id_Member_Status 
คีย์นอก - 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด 

(ไบต์) 
ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Member_Status Int(4) รหัสสถานะ 1 
Member_Status_name Varchar(50) ชื่อสถานะ working 

ตารางที่ 4.6 ข้อมูลแผนก 

ชื่อตาราง Department 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลแผนก 
คีย์หลัก id_Department 
คีย์นอก - 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด 

(ไบต์) 
ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Department Int(4) รหัสแผนก 2 
Department_name Varchar(50) ชื่อแผนก Production Team 

ตารางที่ 4.7 ข้อมูลสถานะโครงการ 

ชื่อตาราง Projects_Status 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลสถานะโครงการ 
คีย์หลัก id_Projects_Status 
คีย์นอก - 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด 

(ไบต์) 
ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Projects_Status Int(4) รหัสสถานะ 1 
Projects_Status_name Varchar(255) ชื่อสถานะ Complete 
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ตารางที่ 4.8 ข้อมูลโครงการ 

ชื่อตาราง Projects 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลโครงการ 
คีย์หลัก id_Projects 
คีย์นอก id_Prj_Status (Projects_Status Table) , id_Mem (Members Table) , 

id_Customer (Customers Table) 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด (ไบต์) ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Projects Int(4) รหัสโครงการ 1 
Projects_name Varchar(255) ชื่อโครงการ Naraya shop  

presentation 
Projects_begin Datetime(8) วันที่เริ่มโครงการ 2013-03-24 18:00:12 
Projects_end Datetime(8) วันที่ส้ินสุด

โครงการ 
2014-03-24 17:45:12 

Projects_budget Int(4) งบประมาณ 200,000 
id_Prj_Status Int(4) รหัสสถานะ

โครงการ 
1 

id_Mem Int(4) รหัสหัวหน้า
โครงการ 

1 

id_Customer Int(4) รหัสลูกค้า 1 
 

ตารางที่ 4.9 ข้อมูลสถานะกระแสงาน 

ชื่อตาราง Tasks_Status 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลสถานะกระแสงาน 
คีย์หลัก id_Tasks_Status 
คีย์นอก - 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด (ไบต์) ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Tasks_Status Int(4) รหัสสถานะ 1 
Tasks_Status_name Varchar(255) ชื่อสถานะ Waiting 
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ตารางที่ 4.10 ข้อมูลบริษัท 

ชื่อตาราง Companys 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลบริษัทของลูกค้าและพนักงานหรือบริษัทภายนอกองค์กร  
คีย์หลัก id_Companys 
คีย์นอก id_Type (Types Table) 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด (ไบต์) ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Companys Int(4) รหัสบริษัท 1 
Companys_name Varchar(255) ชื่อบริษัท 1 
Companys_address Text ที่อยู่บริษัท 168 Changpark Suthep 

Chiangmai 50200 
Companys_tel Varchar(20) เบอร์โทรบริษัท 053234543 
Companys_taxid Varchar(15) เลขประจ าตัวผู้

เสียภาษี 
1509933434223 

id_Type Int(4) รหัสชนิดองค์กร 1 
 

ตารางที่ 4.11 ข้อมูลชนิดองค์กร 

ชื่อตาราง Types 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลชนิดองค์กร 
คีย์หลัก id_Types 
คีย์นอก - 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด (ไบต์) ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Types Int(4) รหัสชนิดองค์กร 1 
Types_name Varchar(255) ชื่อชนิดองค์กร Company 
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ตารางที่ 4.12 ข้อมูลลูกค้า 

ชื่อตาราง Customers 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลลูกค้า 
คีย์หลัก id_Customers 
คีย์นอก id_Type (Types Table) , id_Sex (Sex Table) , id_Prj (Projects Table) , 

id_Pos (Position Table) , id_Mem (Members Table) 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด 

(ไบต์) 
ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Customers Int(4) รหัสลูกค้า 1 
Customers_name Varchar(50) ชื่อลูกค้า Nayada 
Customers_surname Varchar(50) นามสกุลลูกค้า Bunyarat 
Customers_address Text(255) ที่อยู่ 53 A.Muang T.Nana 

Nonthaburi 11120 
Customers_email Varchar(50) อีเมล์ Nayada@naraya.com 
Customers_tel Varchar(50) เบอร์โทร 0812234751 
id_Type Int(4) รหัสชนิดองค์กร 1 
id_Sex Int(4) รหัสเพศ 1 
id_Prj Int(4) รหัสโครงการ 1 
id_Pos Int(4) รหัสต าแหน่ง

ลูกค้า 
1 

id_Mem Int(4) รหัสพนักงานที่
ติดต่อลูกค้า 

1 
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ตารางที่ 4.13 ข้อมูลกระแสงาน  

ชื่อตาราง Tasks 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลกระแสงาน 
คีย์หลัก id_Tasks 
คีย์นอก id_Mem (Members Table) , id_Os (Outsources) , id_Tasks_Status 

(Tasks_Status Table) , id_Tasks_Priority (Tasks_Priority Table) , id_Prj 
(Projects Table) 

ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด (ไบต์) ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
id_Tasks Int(4) รหัสกระแสงาน 1 
Tasks_name Varchar(255) ชื่อกระแสงาน Video edit 
Tasks_date_start Datetime(8) วันที่เริ่มงาน 2014-03-24 17:45:12 
Tasks_date_end Datetime(8) วันที่จบงาน 2014-05-18 01:11:34 
Tasks_budget Int(4) ค่าจ้างพนักงาน 45,000 
id_Mem Int(4) รหัสพนักงาน 1 
id_Os Int(4) รหัสพนักงาน

ภายนอกองค์กร 
1 

id_Tasks_Status Int(4) รหัสสถานะ 1 
id_Tasks_Priority Int(4) รหัสความส าคัญ 1 
id_Prj Int(4) รหัสโครงการ 1 

ตารางที่ 4.14 ข้อมูลความส าคัญ  

ชื่อตาราง Tasks_Prionity 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลความส าคัญ 
คีย์หลัก id_Tasks_Priority 
คีย์นอก - 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด 

(ไบต์) 
ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Tasks_Priority Int(4) รหัสความส าคัญ 1 
Tasks_Priority_name Varchar(50) ชื่อความส าคัญ High 
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ตารางที่ 4.15 ข้อมูลพนักงานภายนอกองค์กร 

ชื่อตาราง Outsources 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลพนักงานหรือบริษัทภายนอกองค์กร 
คีย์หลัก id_Outsources 
คีย์นอก  
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด 

(ไบต์) 
ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Outsources Int(4) รหัสพนักงาน
ภายนอก 

1 

Outsources_name Varchar(50) ชื่อ Satomi  
Outsources_surname Varchar(50) นามสกุล Okawa 
Outsources_id Varchar(13) เลขประจ าตัวผู้

เสียภาษี 
05088148001279 

Outsources_tel Varchar(20) เบอร์โทรศัพท์ 0885745458 
Outsources_address Text ที่อยู่ 220 T.Changpack 

A.Muang Chiangmai  
id_Pos Int(4) รหัสต าแหน่ง 1 
id_Sex Int(4) รหัสเพศ 1 
id_Types Int(4) รหัสชนิดองค์กร 1 

 

ตารางที่ 4.16 ข้อมูลสถานะไฟล์ 

ชื่อตาราง Status_file 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลสถานะไฟล์งาน 
คีย์หลัก Sf_Id 
คีย์นอก - 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด (ไบต์) ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

Sf_Id Int(4) รหัสสถานะ 1 
Sf_Name Varchar(255) ชื่อสถานะ Approve 
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ตารางที่ 4.17 ข้อมูลไฟล์งาน 

ชื่อตาราง Atts_download 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลไฟล์งาน 
คีย์หลัก File_Id 
คีย์นอก Sf_Id(Status_file Table) , Prj_Id(Projects Table) 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด (ไบต์) ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

File_Id Int(4) รหัสไฟล์ 1 
File_Name Varchar(100) ชื่อไฟล์ Quotation 
Sf_Id Int(4) สถานะไฟล์ 1 
File Varchar(50) ชื่อไฟล์จริง J001.jpg 
Post_Date Datetime(8) วันที่อัพโหลด 2014-03-24 17:45:12 
Prj_Id Int(4) รหัสโครงการ 2 

 

ตารางที่ 4.18 ข้อมูลเพศ 

ชื่อตาราง Sex 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลเพศ 
คีย์หลัก id_Sex 
คีย์นอก - 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด (ไบต์) ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Sex Int(4) รหัสเพศ 1 
Sex_name Varchar(255) ชื่อเพศ Male 
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ตารางที่ 4.19 ข้อมูลค่าน้ าหนักทักษะ 

ชื่อตาราง Skills_weight 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลค่าน้ าหนักทักษะ 
คีย์หลัก id_Skills_weight 
คีย์นอก id_Skills (Skills Table) , id_Os (Outsources Table) 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด 

(ไบต์) 
ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Skills_weight Int(4) รหัสค่าน้ าหนัก
ทักษะ 

1 

Skills_weight Int(4) ค่าน้ าหนักทักษะ 8 
id_Skills Int(4) รหัสทักษะ 1 
id_Os Int(4) รหัสพนักงาน

ภายนอกองค์กร 
1 

 

ตารางที่ 4.20 ข้อมูลทักษะ 

ชื่อตาราง Skills 
ค าอธิบาย เก็บข้อมูลทักษะ 
คีย์หลัก id_Skills 
คีย์นอก - 
ชื่อฟิลด์ ชนิดข้อมูล/ขนาด (ไบต์) ค าอธิบาย ตัวอย่าง 

id_Skills Varchar(2) รหัสทักษะ 1 
Skills_Name Varchar(50) ชื่อทักษะ Credibility 
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จากทฤษฏีที่ได้ท าการศึกษาในบทที่ 2 ระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า 
จ ากัด ใช้วิธีกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์  ในการวิเคราะห์ข้อมูลการตัดสินใจ  เพราะมีความ
ยืดหยุ่น สนับสนุนการวางล าดับปัจจัย การเปรียบเทียบเกณฑ์หรือทางเลือกในลักษณะทีละคู่ ซ่ึงได้น า
วิธีการน้ีมาใช้ในการคัดเลือกพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัท  โดยมีการก าหนดค่าน้ าหนักการ
จัดล าดับความส าคัญของเกณฑ์การตัดสินใจ 10 ด้าน ที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอก
บริษัทของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด ดังตารางที่ 4.21 
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บทที่ 5 

การออกแบบหน้าจอและพัฒนาโปรแกรม 

 

การออกแบบหน้าจอและพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดย

ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ออกแบบขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่าย ลดความยุ่งยาก

ซับซ้อนและแสดงข้อมูลที่จ าเป็นในหน้าการแสดงผลเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ใช้สูงสุด  

5.1 ออกแบบจอภาพการเข้าสู่ระบบ 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 ออกแบบจอภาพการเข้าสู่ระบบ 

ส่วนที่ 1 เป็นจอภาพรับข้อมูลชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการเข้าใช้ระบบ  

5.2 ออกแบบจอภาพแสดงผล 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.2 ออกแบบจอภาพหน้าหลัก 

1 

1 

3 2 

4 



 

54 
 

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนแสดงชื่อบริษัท  

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของหัวข้อเมนูรายการเลือกส าหรับผู้ใช้งาน 

ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

- เมนูจัดการข้อมูลพนักงาน 

ส าหรับผู้จัดการโครงการ 

- เมนูจัดการข้อมูลโครงการ 

- เมนูข้อมูลพนักงาน 

- เมนูข้อมูลลูกค้า 

- เมนูจัดการข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

- เมนูแสดงรายงาน 

ส าหรับพนักงานฝ่ายผลิต 

- เมนูจัดการข้อมูลโครงการ 

- เมนูข้อมูลพนักงาน 

- เมนูข้อมูลลูกค้า 

- เมนูข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

ส าหรับพนักงานฝ่ายบัญชี 

- เมนูจัดการข้อมูลโครงการ 

- เมนูจัดการข้อมูลพนักงาน 

- เมนูจัดการข้อมูลลูกค้า 

- เมนูจัดการข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

- เมนูแสดงรายงาน 

ส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 

- เมนูข้อมูลโครงการ 

- เมนูจัดการข้อมูลพนักงาน 

- เมนูจัดการข้อมูลลูกค้า 

- เมนูจัดการข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

- เมนูแสดงรายงาน 
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ส าหรับผู้บริหาร 

- เมนูรายงานข้อมูลโครงการ 

- เมนูรายงานข้อมูลพนักงาน 

- เมนูรายงานข้อมูลลูกค้า 

- เมนูรายงานข้อมูลบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 

- เมนูส ารองไฟล์ข้อมูล 

ส่วนที่ 3 เป็นส่วนแสดงพ้ืนที่การแสดงผลข้อมูล 

ส่วนที่ 4 เป็นส่วนแสดงชื่อผู้ใช้งานและสถานะผู้ใช้งาน 

5.3 การพัฒนาโปรแกรม 

การพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้กระบวนการ
วิเคราะห์เชิงล าดับชั้นตามแนวทางการวิเคราะห์ระบบงานใหม่ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายและ
สะดวก สามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ผ่านระบบออนไลน์ พัฒนาระบบเพ่ือใช้งานใน
รูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน ดังน้ันภาษาที่จะใช้ในการพัฒนะจะต้องเป็นภาษาที่สามารถท างานบนระบบ
อินเทอร์เน็ต 

5.3.1  การใช้โปรแกรมภาษาในการพัฒนาระบบ 
การพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นได้พัฒนาระบบโดยใช้ฐานข้อมูลไมโครซอฟท์ เอส
คิวแอล เซิร์ฟเวอร์ ในการจัดเก็บข้อมูลและใช้ภาษาพีเอชพี ช่วยในการออกแบบและ
สร้างระบบ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) โปรแกรมภาษาเอชทีเอ็มแอล 
ใช้ในการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน การแสดงผลต่างๆในระบบ 

2) โปรแกรมภาษาพีเอชพี  
ใช้ในการเขียนค าส่ังโปรแกรมที่มีการรับส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายโดยการเขียน
โปรแกรมจะใช้ในการสร้างเว็บฟอร์มส าหรับการรับส่งข้อมูลในระบบ 

3) โปรแกรมภาษาจาวาสคริปต์ 
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เป็นภาษาสคริปต์ที่ท างานในฝ่ังไคลเอนต์ โดยใช้ในการเขียนฟังก์ชันต่างๆ เพ่ือท า  
การเรียกใช้งานได้จากส่วนต่างๆของระบบ 

5.3.2  การพัฒนาโปรแกรมระบบ 
การพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น จ ากัด จะใช้รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ โดย
แบ่งส่วนการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน ส่วนออกแบบตาม
ฐานข้อมูลและส่วนติดต่อและจัดการฐานข้อมูล ท าให้ง่านต่อการปรับปรุงและเพ่ิมเติม
ระบบในภายหลัง 

1) ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 

2) ส่วนออกแบบตามฐานข้อมูล 

3) ส่วนติดต่อและจัดการฐานข้อมูล 
ประกอบด้วยเว็บฟอร์มต่างๆ ที่ใช้เพ่ือติดต่อกับผู้ใช้อธิบายส่วนต่างๆ ของโปรแกรม 
โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

3.1) การพัฒนาโปรแกรมส่วนการตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานระบบ 
เป็นส่วนในการตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเม่ือเข้าสู่ระบบและยกเลิกชื่อ
ผู้ใช้และรหัสผ่านออกจากระบบเพ่ือความปลอดภัยของข้อมูล 

3.2) การพัฒนาโปรแกรมส่วนการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานระบบ 
เป็นส่วนที่ใช้จัดเตรียมข้อมูลพ้ืนฐานทั้งหมดของระบบ ให้สามารถน าไปใช้ใน 
การบันทึกข้อมูลหลักได้ 

3.3) การพัฒนาโปรแกรมส่วนการจัดการข้อมูลโครงการและภาระงาน 
เป็นส่วนงานในการจัดการข้อมูลโครงการและภาระงานเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้อย่างเป็นระบบ โดยจะมีการจัดการในส่วนของรายละเอียดโครงการ ไฟล์
ประกอบโครงการ ภาระงานที่รับผิดชอบ เชื่อมโยงไปถึงพนักงานที่รับผิดชอบ
โครงการแต่ละโครงการ ภาระงานในแต่ละภาระงาน ตลอดจนบุคคลหรือ
องค์กรภายนอกบริษัทที่รับผิดชอบในแต่ละภาระงาน รวมถึงลูกค้าแต่ละ
โครงการ 
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3.4) การพัฒนาโปรแกรมส่วนการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท  
เป็นส่วนในการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทที่มีทักษะเหมาะสม
กับภาระงานในแต่ละปัจจัยที่มีส่วนเก่ียวข้องให้ตรงตามความต้องการให้มาก
ที่สุด โดยมีวิธีการคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท ดังน้ี 

3.4.1) เลือกทักษะของบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทที่ต้องการและเ ลือก
ล าดับความส าคัญเรียงจากมากไปน้อย  

3.4.2) ระบบจะเลือกเฉพาะบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท เฉพาะด้านน้ันและ 
มีค่ามากกว่า 0 ในทักษะที่เลือกไว้ 5 ล าดับ โดยระบบจะสร้างตาราง
เมตริกซ์เปรียบเทียบทักษะที่ใช้ในการตัดสินใจ  

3.4.3) ระบบจะค านวณค่าน้ าหนักความส าคัญของทักษะที่ใช้ประเมิน โดยการ
ปรับผลรวมแต่ละคอลัมน์ให้เท่ากับ 1 จากน้ันก็ค านวณผลรวมและหาร
ด้วยจ านวนเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินใจ 

3.4.4) ระบบจะน าบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทมาเปรียบเทียบผ่านทักษะที่
ใช้ในการตัดสินใจทีละทักษะโดยน าคะแนนประเมินแต่ละทางเลือกคูณ
ด้วย 100 แล้วหารด้วยผลรวมคะแนนทุกทางเลือกในปัจจัยแต่ละด้าน 

3.4.5) ระบบน าบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัทมาท าการจัดล าดับความส าคัญ  
โดยน าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์คูณด้วยเปอร์เซ็นต์ปัจจัย เม่ือดูแล้วจะได้บุคคล
หรือองค์กรภายนอกบริษัท ตามล าดับ 

3.5) การพัฒนาโปรแกรมส่วนรายงานข้อมูล 
เป็นส่วนในการประมวลผลและสรุปออกมาเป็นรายงานตามเงื่อนไขที่ระบุ  
ในโปรแกรม แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ รายงานสารสนเทศและรายงานแบบสรุป  
โดยแสดงผลเป็นตารางจ านวนข้อมูลและแผนภูมิ ตามความเหมาะสมของ
รายงาน ซ่ึงแบ่งเป็นด้านพนักงาน ด้านลูกค้า ด้านโครงการ ด้านบุคคลหรือ
องค์กรภายนอกบริษัท ซ่ึงจะน าแต่ละด้านแต่ละมิติมาเชื่อมโยงกันให้เกิดเป็น
รายงานหลายรูปแบบ ทั้งรายงานความก้าวหน้า รายงานเปรียบเทียบ รายงาน
สรุปผล ซ่ึงขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้งานต้องการทราบรายงานด้านใด 

5.3.3 ไฟล์โปรแกรมในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
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การพัฒนาระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้
กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นน้ันได้ใช้ระบบฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล และภาษาพี
เอชพี ซ่ึงมีพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ ตามลักษณะรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งาน 
ยกตัวอย่างไฟล์ที่เก่ียวข้อง ดังตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 ตัวอย่างไฟล์ที่เก่ียวข้องที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 

ที่ ชื่อไฟล์ ค าอธิบาย 
1 Config.class.php  ควบคุมการติดต่อฐานข้อมูลระบบ 
2 Check_authen.php ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานระบบ 
3 Mypdf.class.php จัดรูปแบบการแปลงเป็นไฟล์.pdf 
4 Project.class.php ควบคุมการจัดการข้อมูลโครงการ 
5 Customer.class.php ควบคุมการจัดการข้อมูลลูกค้า 
6 Member.class.php ควบคุมการจัดการข้อมูลพนักงาน 
7 Outsource.class.php ควบคุมการจัดการบุคคลหรือองค์กรภายนอก

บริษัท 
8 Report_Project_Chart.class.php ควบคุมการจัดการแสดงผลรายงานข้อมูล

โครงการ 
9 Report_Customer_Chart.class.php ควบคุมการจัดการแสดงผลรายงานข้อมูล

ลูกค้า 
10 Report_Member_Chart.class.php ควบคุมการจัดการแสดงผลรายงานข้อมูล

พนักงาน 
11 Report_Outsource_Chart.class.php ควบคุมการจัดการแสดงผลรายงานบุคคลหรือ

องค์กรภายนอกบริษัท 
12 Select_outsource.php คัดเลือกบุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท  

จากตารางที่ 5.1 เป็นการแสดงรายชื่อไฟล์หลักที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยมี
การน าคลาสในแต่ละกลุ่มไปใช้งานร่วมกันกับไฟล์ประกอบอ่ืนๆ 
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5.3.4 แผนผังเว็บไซต์ 

แผนผังเว็บไซต์ของระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด 
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น จะแสดงแผนผังโดยรวมของระบบทั้งหมดว่า
ประกอบด้วยการท างานในส่วนต่างๆ เชื่อมโยงกันอย่างไร แสดงได้ ดังภาพที่ 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.3 แผนผังเว็บไซต์ของระบบสารสนเทศ 
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บทที่ 6 

ประเมินผลและสรุป 

 

ผู้พัฒนาได้ติดตั้งระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้กระบวนการ

วิเคราะห์เชิงล าดับชั้น และได้รวบรวมข้อมูลของการประเมินผลการใช้โปรแกรมจากผู้ใช้งานจริง 

จ านวน 18 คน ซ่ึงเป็นบุคลากรของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด 

6.1 รูปแบบและหัวข้อในการประเมินผล 

การประเมินผลของระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม  ต้มย า จ ากัด โดยใช้

กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้นได้รับข้อมูลจากการทดสอบการใช้งานจริงจากผู้ใช้ 6 กลุ่ม คือ 

1) ผู้บริหาร จ านวน 2 คน 

2) พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 6 คน  

3) ผู้จัดการโครงการ จ านวน 3 คน 

4) พนักงานฝ่ายบัญชี จ านวน 3 คน 

5) พนักงานฝ่ายบุคคล จ านวน 2 คน 

6) ผู้ดูแลระบบ จ านวน 2 คน 

 

หัวข้อที่ใช้ในการประเมินผล มีดังน้ี 

1) การออกแบบจอแสดงผลการท างานเข้าใจง่าย 

2) การสืบค้น จัดเก็บ และเรียกดูข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน 

3) ข้อมูลแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 

4) ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 

5) จอแสดงผลมีค าอธิบายในการใช้งานอย่างชัดเจน 
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6) ความรวดเร็วของระบบในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 

7) รูปแบบการแสดงผลข้อมูลมีความถูกต้อง 

8) ระบบมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล 

9) รูปแบบรายงานมีความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ 

10)ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานสามารถน าไปใช้ได้จริง 

6.2 ลักษณะค าตอบในแบบสอบถาม 

ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 อันดับ ดังน้ี 

5 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบมากที่สุด 

4 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบมาก 

3 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบปานกลาง 

2 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบน้อย 

1 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อระบบน้อยที่สุด 

จากข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประเมินโดยผู้ใช้งานจริง จ านวน 18 คน ที่ได้เข้าใช้งาน

ระบบ ดังแสดงในตารางที่ 6.1 
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ตารางที่ 6.1 จ านวนผู้ตอบในแต่ละข้อค าถาม 

ที่ รายการ 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

(5) (4) (3) (2) (1) 
1 การออกแบบจอแสดงผลการ

ท างานเข้าใจง่าย 
5 

(27.18%) 
9 

(50%) 
4 

(22.22%) 
0 0 

2 การสืบค้น จัดเก็บ และเรียกดู
ข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน 

6 
(33.33%) 

9 
(50%) 

3 
(16.67%) 

0 0 

3 ข้ อ มูลแบ่ งออกเป็ นหมวดห มู่
ชัดเจน 

4 
(22.22%) 

13 
(72.22%) 

1 
(5.56%) 

0 0 

4 ข้อมูลตอบสนองตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 

11 
(61.11%) 

5 
(27.78%) 

2  
(11.11%) 

0 0 

5 จอแสดงผลมีค าอธิบายในการใช้
งานอย่างชัดเจน 

4 
(22.22%) 

11 
(61.11%) 

3 
(16.67%) 

0 0 

6 ความรวดเร็วของระบบในการ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ 

3 
(16.67%) 

12 
(66.66%) 

3 
(16.67%) 

0 0 

7 รูปแบบการแสดงผลข้อมูลมีความ
ถูกต้อง 

9 
(50%) 

7 
(38.89%) 

2 
(11.11%) 

0 0 

8 ระบบมีการตรวจสอบการเข้าถึง
ข้อมูล 

3 
(16.67%) 

11 
(61.11%) 

4 
(22.22%) 

0 0 

9 รูปแบบรายงานมีความหลากหลาย
สามารถตอบสนองความต้องการ 

11 
(61.11%) 

4 
(22.22%) 

3 
(16.67%) 

0 0 

10 ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานสามารถน าไปใช้ได้
จริง 

11 
(61.11%) 

6 
(33.33%) 

1 
(5.56%) 

0 0 

 

ประคอง กรรณสูต(2535:133) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานโดยน าข้อมูล
การตอบค าถามที่ได้มาท าการค านวณหาค่าเฉล่ียของความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ ดังตารางที่ 6.2 
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ตารางที่ 6.2 เกณฑ์การก าหนดระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ  

ค่าเฉล่ียของระดับความพึงพอใจ  ระดับการแปลผล 
4.50 – 5.00 มากที่สุด 
3.50 – 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 น้อย 
1.00 – 1.49 น้อยที่สุด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม จ านวน 18 ชุด จากบุคลากรของ บริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด 
โดยท าการอ่านค่าและจัดท าผลการวิเคราะห์ ได้ดังตารางที่ 6.3 

ตารางที่ 6.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะการใช้งานด้านต่างๆ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

การออกแบบจอแสดงผลการท างานเข้าใจง่าย 4.06 มาก 
การสืบค้น จัดเก็บ และเรียกดูข้อมูลง่ายต่อการใช้งาน 4.17 มาก 
ข้อมูลแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 4.17 มาก 
ข้อมูลตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 4.50 มากที่สุด 
จอแสดงผลมีค าอธิบายในการใช้งานอย่างชัดเจน 3.44 ปานกลาง 
ความรวดเร็วของระบบในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 4 มาก 
รูปแบบการแสดงผลข้อมูลมีความถูกต้อง 4.39 มาก 
ระบบมีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล 3.33 ปานกลาง 
รูปแบบรายงานมีความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการ 4.44 มาก 
ระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการด าเนินงานสามารถน าไปใช้ได้
จริง 4.56 

มากที่สุด 

ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.11 มาก 
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6.3 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้

กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น ในด้านลักษณะการใช้งานต่างๆ ที่ได้จากการประเมินโดยพนักงาน

และผู้บริหารของบริษัท พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการใช้งานระบบมีค่าเท่ากับ 

4.11 ซ่ึงมีค่าแปรผลอยู่ในช่วง 3.50 – 4.49 ซ่ึงหมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้โดยเฉล่ียอยู่ใน

เกณฑ์ดี ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมาก และลักษณะการใช้งานที่มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ข้อมูล

ตอบสนองตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและระบบสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการด าเนินงาน

สามารถน าไปใช้ได้จริง 

6.4 สรุปผลการศึกษา 

การค้นคว้าอิสระเรื่องระบบการคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้

กระบวนการวิเคราะห์เชิงล าดับชั้น มีวัตถุประสงค์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและน าข้อมูล

ไปใช้ช่วยในการตัดสินใจเลือกจ้างคนหรือบริษัทภายนอกองค์กร ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าและพัฒนาระบบน้ี

โดยเริ่มจากการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดการขั้นตอนกระบวนการท างานเดิมเพ่ือน ามาท าเป็นระบบ

การจัดการโครงการและพัฒนาระบบขึ้น ตลอดจนการประเมินการใช้งานระบบจากผู้ใช้งานจริงจาก

แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ และสรุปผลการประเมินระบบซ่ึงพบว่า ระบบสารสนเทศที่ได้พัฒนา

มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบงานเดิม อ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน และสามารถ

น ามาใช้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.5 ข้อจ ากัดของระบบ 

ระบบยังไม่ได้รองรับงานด้านการบัญชีและการด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 

6.6 ข้อเสนอแนะ 

1) กราฟควรมีข้อมูลให้เปรียบเทียบในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น 
2) ระบบที่พัฒนาควรรองรับการท างานบนอุปกรณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น 



 

65 
 

 

บรรณานุกรม 

จุฬาวลี มณีเลิศ (2551). การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้หลักการของการบริหารโครงการกรณีศึกษา

ระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผ่านข่ายอินเตอรเน็ต. การคนคว้า

อิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ชมัยพร  วิเศษมงคล  .Outsourcing การจ้างให้คนอ่ืนท างานแทน. สืบค้นเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2557, 

จาก http://www.prthai.com/articledetail.asp?kid=5517 

ประคอง กรรณสูต (2535)  .สถิติ เพ่ือการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ .  ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับมาตรฐาน ISO 9001. สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (2547) 

นพ.อาทิตย์ อังกานนท์ (2557) .Outsourcing management. มหาวิทยาลัยมหิดล สืบค้นเม่ือ 11 

พฤศจิกายน 2557 จาก http://www.tmi.or.th/tmi2014/28112014%20-

%20Outsourcing%20management.pdf 

วราภรณ์ จิรชีพพัฒนา  (2551) .การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ . คณะสถิติประยุกต์  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วชิรพงศ์ สาลีสิงห์ (2547) .ส ารวจทัศนคติของพนักงานด้วยกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์  

Productivity World. ปีที่ 9 ฉบับที่ 48 สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

สุรกฤษฏ์ นาทธราดล (2551) .การประยุกต์ใช้กระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ความคลุมเครือใน

การคัดเลือกผู้ส่งมองของอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์. วิทยานิพนธ์ วิศวกรรม-

ศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



 

66 
 

อัครพล แช่มประเสริฐ (2556) .การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการด้านการบริหารโครงการ 

บริษัท    เอแฟบ เอ็นจิเนียริ่ง  จ ากัด .  การค้นคว้าแบบอิสระ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โอภาส เอ่ียมสิริมวงศ์ (2554) .ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ. บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น มหาชน กรุงเทพ  

Jane Linder, (2004) .Transformational Outsourcing.MIT Sloan Management Review. Vol. 45, No.2 

Knapp, Paul, (2003). Why companies rushing to outsource their IT may be making mistake. 

www.brainbox.com.au 

Marry Lacity, Leslie Willcocks and David Feeny, (1995) . IT Outsourcing: Maximize Flexibility 

and Control. HBR 1955– Reprint 95306. 

Mason, R. O. (1978) .Measuring information output: A communication systems approach . 

Information Management. 



 

67 

 

 

ภาคผนวก ก 

คู่มือการติดต้ังระบบ 

ขั้นตอนการติดตั้งระบบคัดเลือกองค์กรภายนอกของบริษัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด โดยใช้กระบวนการ

วิเคราะห์เชิงล าดับชั้น จะใช้วิธีการส่งไฟล์ยังไปเซิร์ฟเวอร์ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 เปิดโปรแกรม FileZilla ดังภาพที่ ก.1 

 

ภาพที่ ก.1 หน้าจอการเปิดโปรแกรม File Zilla 
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ขั้นตอนที่ 2 เลือกเมนู File > Site Manager ดังภาพที่ ก.2 

 

ภาพที่ ก.2 หน้าจอเปิดการจัดการเซิร์ฟเวอร์ 

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลต่างๆเพ่ือตั้งค่าการเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ดังภาพที่ ก.3 

 

ภาพที่ ก.3 หน้าจอการตั้งค่าการจัดการเซิร์ฟเวอร์ 
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ขั้นตอนที่ 4 การอัพโหลดไฟล์ไว้บนเซิร์ฟเวอร์ ท าได้โดยการคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการทางฝ่ังซ้ายมือ

แล้วคลิกขวาเลือก upload ไฟล์ที่เลือกก็จะถูกอัพโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์ ดังภาพที่ ก.4 

 

ภาพที่ ก.4 หน้าจอการอัพโหลดไฟล์ไปยังฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ 

ขั้นตอนที่ 5 การน าเข้าฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยการน าเข้าไฟล์ mysql.sql สู่ระบบ ซ่ึงติดตั้งบน 

phpmyadmin โดยเข้าไปที่ http://www.kmtomyam.com/phpmyadmin กรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน 

เม่ือเข้าได้แล้วเลือกเมนู Import แล้วกดปุ่ม Choose File เลือกไฟล์ mysql.sql ที่เตรียมไว้ จากน้ันกดปุ่ม 

Go เพ่ือท าไฟล์เข้าสู่ฐานข้อมูล ดังภาพที่ ก.5  

 

 

ภาพที่ ก.5 หน้าจอการน าเข้าฐานข้อมูล 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการใช้งานระบบคัดเลือกองค์กรภายนอกของบรษิัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด  
โดยใช้กระบวนการวิเคราะหเ์ชิงล าดบัชัน้ ส าหรับผู้ดูแลระบบ 

 

ข.1 ส่วนการเข้าสู่ระบบ 

เม่ือเข้าใช้งานระบบผ่าน URL ที่ติดตั้งแล้วระบบจะท าการแสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ ข.1 

 

ภาพที่ ข.1 หน้าจอเข้าสู่ระบบ 
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กรณีลืมรหัสผ่าน ระบบจะแจ้งรหัสผ่านชั่วคราวไปทางอีเมล์ของผู้ใช้งาน ดังภาพที่ ข.2  

 

ภาพที่ ข.2 หน้าจอกรณีลืมรหัสผ่าน 

เม่ือเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะแสดงหน้าจอหลักของผู้ดูแลระบบโดยระบบจะแสดงเมนู

ตามสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน ดังภาพที่ ข.3 

 

ภาพที่ ข.3 หน้าจอแสดงผู้ใช้งาน 
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ผู้ดูแลระบบสามารถเพ่ิมผู้ใช้งาน ซ่ึงก าหนดสิทธิ์การใช้งานตามต าแหน่งงานของแต่ละคน เม่ือกรอก

ข้อมูลผู้ใช้งานครบแล้ว กดปุ่ม save เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ข.4 

 

ภาพที่ ข.4 หน้าจอเพ่ิมผู้ใช้งานระบบ 

ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขผู้ใช้งาน ซ่ึงเม่ือท าการแก้ไขเรียบร้อยแล้วสามารถ กดปุ่ม save เพ่ือบันทึก

ข้อมูล หากข้อมูลซ้ าจะมีการแจ้งเตือนว่าไม่สามารถใช้ชื่อน้ีได้ เช่น username เป็นต้น ดังภาพที่ ข.5 

 

ภาพที่ ข.5 หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
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ข.2 ส่วนการแจ้งเตือน 

ผู้ดูแลระบบสามารถลบผู้ใช้งาน ท าได้โดยการคลิกที่ปุ่มถังขยะหน้าผู้ใช้งานที่ต้องการลบ แล้วระบบ

จะแจ้งเตือนยืนยันการลบอีกครั้ง ดังภาพที่ ข.6 

 

ภาพที่ ข.6 หน้าจอลบผู้ใช้งานระบบ 
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ภาคผนวก ค 

คู่มือการใช้งานระบบคัดเลือกองค์กรภายนอกของบรษิัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด  
โดยใช้กระบวนการวิเคราะหเ์ชิงล าดบัชัน้ ส าหรับผู้จัดการโครงการ 

 

ค.1 ส่วนการเข้าสู่ระบบ 

เม่ือผู้จัดการโครงการกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม login เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้า

แรกซ่ึงก็คือ หน้าการจัดการโครงการส าหรับผู้จัดการโครงการ โดยแสดงรายละเอียดโครงการ 

ดังภาพที่ ค.1 

 

ภาพที่ ค.1 หน้าจอการจัดการโครงการส าหรับผู้จัดการโครงการ 
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ค.2 ส่วนจัดการโครงการ 

ผู้จัดการโครงการสามารถเพ่ิมรายละเอียดโครงการ ดังภาพที่ ค.2 

 

ภาพที่ ค.2 หน้าจอการเพ่ิมโครงการส าหรับผู้จัดการโครงการ 

ระบบจะท าการแจ้งเตือนทุกครั้งหากใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน  

 

ภาพที่ ค.3 หน้าจอแจ้งเตือนหากใส่ข้อมูลไม่ครบ 
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ผู้จัดการโครงการยังสามารถแก้ไขโครงการ โดยคลิกที่ปุ่ม Edit หน้าโครงการน้ันๆ และท าการกรอก

ข้อมูลใหม่ แล้วกดปุ่ม save เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ค.4 

 

ภาพที่ ค.4 หน้าจอแก้ไขรายละเอียดโครงการส าหรับผู้จัดการโครงการ 

ผู้จัดการโครงการสามารถเพ่ิมภาระงานในแต่ละโครงการได้ โดยเลือกโครงการแล้วไปที่เมนู Add 

Tasks กรอกข้อมูลภาระงานให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม save เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ค.5 

 

ภาพที่ ค.5 หน้าจอเพ่ิมรายละเอียดภาระงานในโครงการส าหรับผู้จัดการโครงการ 
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เม่ือบันทึกภาระงานแล้ว ผู้จัดการโครงการยังสามารถท าการลบและแก้ไขภาระงาน โดยคลิกที่ปุ่ม

หน้าภาระงานน้ันๆ ดังภาพที่ ค.6 

 

ภาพที่ ค.6 หน้าจอรายละเอียดภาระโครงการส าหรับผู้จัดการโครงการ 

ผู้จัดการโครงการสามารถแก้ไขรายละเอียดภาระงานในโครงการ โดยคลิกที่รูปดินสอหน้าภาระงาน

น้ันๆ โดยเม่ือกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขครบแล้ว กดปุ่ม save เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ค.7 

 

ภาพที่ ค.7 หน้าจอแก้ไขรายละเอียดภาระโครงการส าหรับผู้จัดการโครงการ 
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ผู้จัดการโครงการสามารถเพ่ิมไฟล์ด้านบัญชีที่เก่ียวข้องกับโครงการน้ันได้โดยเลือกเมนู Add File ใส่

รายละเอียดของไฟล์ เลือกไฟล์ที่เตรียมไว้ เสร็จแล้วท าการกดปุ่ม save เพ่ือบันทึกไฟล์ ดังภาพที่ ค.8 

 

ภาพที่ ค.8 หน้าจอเพ่ิมไฟล์ที่เก่ียวข้องกับโครงการส าหรับผู้จัดการโครงการ  

เม่ือเพ่ิมไฟล์เสร็จแล้วสามารถดูรายละเอียดของไฟล์ได้โดยเลือกเมนู Files ซ่ึงผู้จัดการโครงการ

สามารถที่จะ Download ไฟล์มาดูรายละเอียดได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Download ดังภาพที่ ค.9 

 

ภาพที่ ค.9 หน้าจอรายละเอียดไฟล์ที่เก่ียวข้องกับโครงการส าหรับผู้จัดการโครงการ 
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ผู้จัดการโครงการสามารถลบโครงการได้โดยคลิกที่ปุ่มถังขยะหน้าโครงการที่ต้องการลบ ระบบจะท า

การแจ้งการยืนยันการลบข้อมูลอีกครั้ง ดังภาพที่ ค.10 

 

ภาพที่ ค.10 หน้าจอลบโครงการส าหรับผู้จัดการโครงการ 

ผู้จัดการโครงการสามารถค้นหาและเรียกดูรายงานเก่ียวกับโครงการตามเงื่อนไขได้ โดยคลิกเลือกใน

แต่ละช่องเมนูลิสต์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Search ข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขจะแสดงออกมา ดังภาพที่ ค.11 

 

ภาพที่ ค.11 หน้าจอแสดงรายงานเก่ียวกับโครงการส าหรับผู้จัดการโครงการ  
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ผู้จัดการโครงการสามารถดูรายละเอียดพนักงานคนอ่ืนๆได้ ดังภาพที่ ค.12 

 

ภาพที่ ค.12 หน้าจอแสดงรายละเอียดพนักงานส าหรับผู้จัดการโครงการ  

ผู้จัดการโครงการสามารถค้นหาและเรียกดูรายงานเก่ียวกับพนักงานตามเงื่อนไขได้ โดยคลิกเลือกใน

แต่ละช่องเมนูลิสต์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Search ข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขจะแสดงออกมา ดังภาพที่ ค.13 

 

ภาพที่ ค.13 หน้าจอรายงานเก่ียวกับพนักงานส าหรับผู้จัดการโครงการ 
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ผู้จัดการโครงการสามารถดูรายละเอียดลูกค้าได้ ดังภาพที่ ค.14 

 

ภาพที่ ค.14 หน้าจอแสดงรายละเอียดลูกค้าส าหรับผู้จัดการโครงการ  

ผู้จัดการโครงการยังสามารถเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลลูกค้าได้ ซ่ึงเม่ือกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม 
Save เพ่ือท าการบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ค.15 

 

ภาพที่ ค.15 หน้าจอเพ่ิมรายละเอียดลูกค้าส าหรับผู้จัดการโครงการ  
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ผู้จัดการโครงการสามารถดู แก้ไข และลบรายละเอียดพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทได้ โดย

คลิกที่ปุ่มหน้าพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทน้ันๆ ดังภาพที่ ค.16 

 

ภาพที่ ค.16 หน้าจอแสดงรายละเอียดพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับผู้จัดการโครงการ  

ผู้จัดการโครงการสามารถเพ่ิมรายละเอียดพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัท โดยเม่ือกรอก

รายละเอียดครบแล้วกดปุ่ม save เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ค.17 

 

ภาพที่ ค.17 หน้าจอเพ่ิมรายละเอียดพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับผู้จัดการโครงการ  
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ผู้จัดการโครงการสามารถค้นหาและเรียกดูรายงานเก่ียวกับพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทตาม

เงื่อนไขได้ โดยคลิกเลือกในแต่ละช่องเมนูลิสต์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Search ข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขจะ

แสดงออกมา ดังภาพที่ ค.18 

 

ภาพที่ ค.18 หน้าจอรายงานพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับผู้จัดการโครงการ 

ผู้จัดการโครงการสามารถคัดเลือกพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทมารับผิดชอบในภาระงานต่างๆ

ในโครงการที่ตนเองรับผิดชอบได้ โดยท าการเลือกโครงการ ภาระงาน และก าหนดทักษะที่ต้องการ

เรียงล าดับความส าคัญแล้วกดปุ่ม Process เพ่ือท าการประมวลผลข้อมูล ดังภาพที่ ค.19 

 

ภาพที่ ค.19 หน้าจอเลือกพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับผู้จัดการโครงการ  
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ภาคผนวก ง 

คู่มือการใช้งานระบบคัดเลือกองค์กรภายนอกของบรษิัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด  
โดยใช้กระบวนการวิเคราะหเ์ชิงล าดบัชัน้ ส าหรับพนักงานฝ่ายผลิต 

 

ง.1 หน้าจอแสดงข้อมูลพนักงานฝ่ายผลิต 

เม่ือพนักงานฝ่ายผลิตกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม login เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่

หน้าจอแสดงข้อมูลโครงการส าหรับพนักงานฝ่ายผลิตโดยจะแสดงรายละเอียดโครงการ ดังภาพที่ ง.1  

 

ภาพที่ ง.1 หน้าจอแสดงข้อมูลโครงการส าหรับพนักงานฝ่ายผลิต 

พนักงานฝ่ายผลิตสามารถดูรายละเอียดพนักงานคนอ่ืนๆได้ ดังภาพที่ ง.2 

 

ภาพที่ ง.2 หน้าจอแสดงข้อมูลพนักงานส าหรับพนักงานฝ่ายผลิต 
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พนักงานฝ่ายผลิตสามารถดูรายละเอียดลูกค้าได้ ดังภาพที่ ง.3 

 

ภาพที่ ง.3 หน้าจอแสดงข้อมูลลูกค้าส าหรับพนักงานฝ่ายผลิต 
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ภาคผนวก จ 

คู่มือการใช้งานระบบคัดเลือกองค์กรภายนอกของบรษิัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด  
โดยใช้กระบวนการวิเคราะหเ์ชิงล าดบัชัน้ ส าหรับพนักงานฝ่ายบัญช ี

 

จ.1 หน้าจอแสดงข้อมูลพนักงานฝ่ายบัญชี 

เม่ือพนักงานฝ่ายบัญชีกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม login เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่

หน้าจอแสดงข้อมูลโครงการโดยจะแสดงรายละเอียดโครงการ พนักงานฝ่ายบัญชีสามารถแก้ไข

งบประมาณในแต่โครงการได้ โดยคลิกปุ่มรูปดินสอเมนู Edit Amount  หลังโครงการที่ต้องการได้  

ดังภาพที่ จ.1 

 

ภาพที่ จ.1 หน้าจอแสดงโครงการส าหรับพนักงานฝ่ายบัญชี 
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พนักงานบัญชีจะไม่สามารถแก้งบประมาณครั้งแรกได้แต่จะสามารถเพ่ิมอีกงบประมาณที่แก้ไขแล้ว

ครั้งที่สอง โดยระบบจะไม่ท าการบันทึกงบประมาณใหม่ทับงบประมาณเดิม แต่จะเก็บไว้แค่สองครั้ง

เท่าน้ัน เม่ือแก้ไขเลขแล้วกดปุ่ม save เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ จ.2 

 

ภาพที่ จ.2 หน้าจอแสดงการแก้ไขงบประมาณส าหรับพนักงานฝ่ายบัญชี  

พนักงานฝ่ายบัญชีสามารถดูรายละเอียดพนักงานคนอ่ืนๆได้ เท่าน้ัน โดยพนักงานฝ่ายบัญชีจะเห็น

เงินเดือนของพนักงานแต่ละคนด้วย ดังภาพที่ จ.3 

 

ภาพที่ จ.3 หน้าจอแสดงรายละเอียดพนักงานส าหรับพนักงานฝ่ายบัญชี  
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พนักงานฝ่ายบัญชีสามารถค้นหาและเรียกดูรายงานเก่ียวกับพนักงานตามเงื่อนไขได้ โดยคลิกเลือกใน

แต่ละช่องเมนูลิสต์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Search ข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขจะแสดงออกมา ดังภาพที่ จ.4 

 

ภาพที่ จ.4 หน้าจอรายงานเก่ียวกับพนักงานส าหรับพนักงานฝ่ายบัญชี 

พนักงานฝ่ายบัญชีจะสามารถดูรายละเอียดเบื้องต้นของลูกค้าได้เท่าน้ันดังภาพที่ จ.5 

 

ภาพที่ จ.5 หน้าจอแสดงรายละเอียดลูกค้าส าหรับพนักงานฝ่ายบัญชี  
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พนักงานฝ่ายบัญชีสามารถค้นหาและเรียกดูรายงานเก่ียวกับลูกค้าตามเงื่อนไขได้ โดยคลิกเลือกในแต่

ละช่องเมนูลิสต์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Search ข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขจะแสดงออกมา ดังภาพที่ จ.6 

 

ภาพที่ จ.6 หน้าจอรายงานเก่ียวกับลูกค้าส าหรับพนักงานฝ่ายบัญชี  

พนักงานบัญชีจะสามารถดูรายละเอียดพนักงานหรือองค์กรภายบอกบริษัทได้เท่าน้ัน ดังภาพที่ จ.7 

 

ภาพที่ จ.7 หน้าจอแสดงพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับพนักงานฝ่ายบัญชี  
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พนักงานฝ่ายบัญชีสามารถค้นหาและเรียกดูรายงานเก่ียวกับพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทตาม

เงื่อนไขได้ โดยคลิกเลือกในแต่ละช่องเมนูลิสต์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Search ข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขจะ

แสดงออกมา ดังภาพที่ จ.8 

 

ภาพที่ จ.8 หน้าจอรายงานพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับพนักงานฝ่ายบัญชี  
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ภาคผนวก ฉ 

คู่มือการใช้งานระบบคัดเลือกองค์กรภายนอกของบรษิัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด  
โดยใช้กระบวนการวิเคราะหเ์ชิงล าดบัชัน้ ส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 

 

ฉ.1 หน้าจอแสดงข้อมูลพนักงานฝ่ายบุคคล 

เม่ือพนักงานฝ่ายบุคคลกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม login เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่

หน้าจอแสดงข้อมูลโครงการโดยจะแสดงรายละเอียดโครงการ ซ่ึงพนักงานฝ่ายบุคคลสามารถดู

รายละเอียดโครงการได้เท่าน้ัน ดังภาพที่ ฉ.1 

 

ภาพที่ ฉ.1 หน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 
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พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถดู เพ่ิม ลบ แก้ไขรายละเอียดข้อมูลพนักงานทุกคนได้ ดังภาพที่ ฉ.2 

 

ภาพที่ ฉ.2 หน้าจอแสดงรายละเอียดพนักงานส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 

พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลพนักงานได้โดยเม่ือกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม 

Save เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ฉ.3 

 

ภาพที่ ฉ.3 หน้าจอเพ่ิมรายละเอียดพนักงานส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 
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พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถค้นหาและเรียกดูรายงานเก่ียวกับพนักงานตามเงื่อนไขได้ โดยคลิกเลือก

ในแต่ละช่องเมนูลิสต์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Search ข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขจะแสดงออกมา ดังภาพที่ ฉ.4 

 

ภาพที่ ฉ.4 หน้าจอรายงานเก่ียวกับพนักงานส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 

พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถดู แก้ไข ลบ ข้อมูลรายละเอียดลูกค้าได้ โดยท าการเลือกเมนูไอคอนเพ่ือ

จัดการกับข้อมูลน้ันๆ ดังภาพที่ ฉ.5 

 

ภาพที่ ฉ.5 หน้าจอแสดงรายละเอียดลูกค้าส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 
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พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลลูกค้าได้โดยเม่ือกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม 

Save เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ฉ.6 

 

ภาพที่ ฉ.6 หน้าจอเพ่ิมรายละเอียดลูกค้าส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 

พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถค้นหาและเรียกดูรายงานเก่ียวกับลูกค้าตามเงื่อนไขได้ โดยคลิกเลือกในแต่

ละช่องเมนูลิสต์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Search ข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขจะแสดงออกมา ดังภาพที่ ฉ.7 

 

ภาพที่ ฉ.7 หน้าจอรายงานเก่ียวกับลูกค้าส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 
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พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถดู แก้ไข ลบ ข้อมูลรายละเอียดพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทได้ โดย

ท าการเลือกเมนูไอคอนเพ่ือจัดการกับข้อมูลน้ันๆ ดังภาพที่ ฉ.8 

 

ภาพที่ ฉ.8 หน้าจอแสดงรายละเอียดพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 

พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถเพ่ิมรายละเอียดข้อมูลพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทได้โดยเม่ือ

กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Save เพ่ือบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ ฉ.9 

 

ภาพที่ ฉ.9 หน้าจอเพ่ิมรายละเอียดพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 
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พนักงานฝ่ายบุคคลสามารถค้นหาและเรียกดูรายงานเก่ียวกับพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทตาม

เงื่อนไขได้ โดยคลิกเลือกในแต่ละช่องเมนูลิสต์ เสร็จแล้วกดปุ่ม Search ข้อมูลที่ตรงตามเงื่อนไขจะ

แสดงออกมา ดังภาพที่ ฉ.10 

 

ภาพที่ ฉ.10 หน้าจอรายงานเก่ียวกับพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับพนักงานฝ่ายบุคคล 
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ภาคผนวก ช 

คู่มือการใช้งานระบบคัดเลือกองค์กรภายนอกของบรษิัท เค เอ็ม ต้มย า จ ากัด  
โดยใช้กระบวนการวิเคราะหเ์ชิงล าดบัชัน้ ส าหรับผู้บริหาร 

 

ช.1 ส่วนการใช้งานโปรแกรมของผู้บริหาร 

เม่ือผู้บริหารกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านแล้วกดปุ่ม login เรียบร้อยแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าจอแสดง

ข้อมูลโครงการโดยจะแสดงรายละเอียดโครงการซ่ึงสามารถเรียกดูได้ผ่านเงื่อนไขและจะแสดงข้อมูล

ในรูปแบบกราฟและข้อมูลเฉพาะที่ได้เลือก โดยท าการเลือกในลิสต์แล้วกดปุ่ม Search ดังภาพที่ ช.1 

 

ภาพที่ ช.1 หน้าจอรายละเอียดโครงการส าหรับผู้บริหาร 
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ผู้บริหารสามารถดูรายงานแบบสรุปยอดรวมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับโครงการได้ โดยคลิกที่เมนู Report 

แล้วระบบจะออกรายงานในรูปแบบไฟล์ .pdf ให้ Download ได้ ดังภาพที่ ช.2 

 

ภาพที่ ช.2 หน้าจอรายงานโครงการส าหรับผู้บริหาร 

ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลรายละเอียดพนักงานได้ ผ่านเงื่อนไขการค้นหาและจะแสดงข้อมูลในรูปแบบ

กราฟและข้อมูลเฉพาะที่ได้เลือก โดยท าการเลือกในลิสต์แล้วกดปุ่ม Search ดังภาพที่ ช.3 

 

ภาพที่ ช.3 หน้าจอรายละเอียดพนักงานส าหรับผู้บริหาร 
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ผู้บริหารสามารถดูรายงานแบบสรุปยอดรวมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับพนักงานได้ โดยคลิกที่เมนู Report 

แล้วระบบจะออกรายงานในรูปแบบไฟล์ .pdf ให้ Download ได้ ดังภาพที่ ช.4 

 

ภาพที่ ช.4 หน้าจอรายงานพนักงานส าหรับผู้บริหาร 

ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลรายละเอียดลูกค้าได้ ผ่านเงื่อนไขการค้นหาและจะแสดงข้อมูลในรูปแบบ

กราฟและข้อมูลเฉพาะที่ได้เลือก โดยท าการเลือกในลิสต์แล้วกดปุ่ม Search ดังภาพที่ ช.5 

 

ภาพที่ ช.5 หน้าจอรายละเอียดลูกค้าส าหรับผู้บริหาร 
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ผู้บริหารสามารถดูรายงานแบบสรุปยอดรวมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับลูกค้าได้ โดยคลิกที่เมนู Report 

แล้วระบบจะออกรายงานในรูปแบบไฟล์ .pdf ให้ Download ได้ ดังภาพที่ ช.6 

 

ภาพที่ ช.6 หน้าจอรายงานลูกค้าส าหรับผู้บริหาร 

ผู้บริหารสามารถดูข้อมูลรายละเอียดพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทได้ ผ่านเงื่อนไขการค้นหา

และจะแสดงข้อมูลในรูปแบบกราฟและข้อมูลเฉพาะที่ได้เลือก โดยท าการเลือกในลิสต์แล้วกดปุ่ม 

Search ดังภาพที่ ช.7 

 

ภาพที่ ช.7 หน้าจอรายละเอียดพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับผู้บริหาร 
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ผู้บริหารสามารถดูรายงานแบบสรุปยอดรวมทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับพนักงานหรือองค์กรภายนอก

บริษัทได้ โดยคลิกที่เมนู Report แล้วระบบจะออกรายงานในรูปแบบไฟล์ .pdf ให้ Download ได้ ดัง

ภาพที่ ช.2 

 

ภาพที่ ช.8 หน้าจอรายงานพนักงานหรือองค์กรภายนอกบริษัทส าหรับผู้บริหาร  

ผู้บริหารสามารถท าการ Backup File ทั้งหมดของระบบได้ โดยคลิกที่เมนู Backup File ทางด้านซ้าย

แล้วคลิกที่ปุ่ม Process Backup แล้วจะมีลิงค์ให้คลิก Download file database ดังภาพที่ ช.9 

ภาพที่ ช.9 หน้าจอรายละเอียดการ Backup File ส าหรับผู้บริหาร 
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ภาคผนวก ซ 

ตัวอย่างแบบสอบถาม 

 

ภาพที่ ซ.1 ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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