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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ีมีว ัตถุประสงค์เพ่ือพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับ
นักวิเคราะห์ระบบเพื่อการคัดเลือกนักพฒันาโปรแกรม เพื่อให้เป็นตัวช่วยในการการคัดเลือก
นกัพฒันาโปรแกรมใหเ้ป็นไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

ระบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อการคัดเลือกนักพัฒนา
โปรแกรม ถูกพฒันาโดยใชท้ฤษฎีหลกัคือ ทฤษฎีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี และท า
การวิเคราะห์จากค่าตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัเพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิเคราะห์ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุด เคร่ืองมือหลกัท่ีใชใ้นการพฒันาคือ โปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวล สตูดิโอ 2013 ส าหรับ
เขียนโปรแกรมภาษาซีชาร์ป และไมโครซอฟท์เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์ทูส าหรับจดัการ
ฐานขอ้มูลระบบ  

ในส่วนของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อการคดัเลือกนกัพฒันา
โปรแกรม มีผูใ้ชง้าน 6 กลุ่มคือ 1) ผูดู้และระบบ 2)หวัหนา้นกัวิเคราะห์ระบบ 3) นกัวิเคราะห์ระบบ 4) 
หวัหนา้นกัพฒันาโปรแกรม 5) นกัพฒันาโปรแกรม 6) ผูบ้ริหาร และแบ่งออกเป็น 5 ระบบยอ่ยไดแ้ก่ 
1) จดัการผูใ้ชง้าน 2) รายการตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั 3) จดัการขอ้มูลโครงการ 4) บนัทึกการท างาน 5) 
รายงาน 



 

จ 

จากการน าระบบฯ ไปใชง้านและประเมินโดยผูใ้ชง้านประกอบดว้ย หวัหนา้นกัวิเคราะห์ระบบ 
2 คน หัวหน้านักพฒันาโปรแกรม 1 คน นักพฒันาโปรแกรม 10 คน นักวิเคราะห์ระบบ 10 คน 
ผูบ้ริหาร 1คน ผลปรากฏว่าไดผ้ลเฉล่ียอยู่ในระดบั 4.73 ซ่ึงอยู่ในช่วงดีมากจึงท าให้เห็นว่าสามารถ
น าไปใชง้านใหเ้กิดประโยชน์กบัการท างานได ้
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ABSTRACT 

The objective of this independent study is developing Decision Support System for System 
Analyst to Select Programmers. This independent study will be helped system analyst to select 
programmers; project and make the most efficient and effective worker. 

Decision Support System for System Analyst to Select Programmers use Fuzzy Analytic 
Hierarchy Process: AHP to find the most efficient and effective solution. Development tools for 
Software Selection Programmer for Support System Analyst consists of Microsoft Visual Studio 
2013; C# language; for developing program, and Microsoft SQL Server 2008 R2 for storing and 
managing information. 

There are 6 user groups who use Decision Support System for System Analyst to Select 
Programmers such as 1) system administrator, 2) system analyst leader, 3) system analyst, 4) 
programmer leader, 5) programmer and 6) executive. Moreover there are 5 subsystems of system such 
as 1) User Management, 2) KPI List, 3) Project Management, 4) Time Sheet and 5) Report. 

The result of implementing and evaluating system, evaluated by two system analyst leaders, 
one programmer leader,  ten system analysts, ten programmers and one executive, shows result 
average rate is 4.73 which is an excellent rating. In conclusion, Software Selection programmer for 
Support System Analyst can help and fulfill system analyst select efficient and effective programmer.  


