
 

ง 

 

หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อ
การคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม  

ผู้เขียน นายวทญัญู ทิพจร 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
(เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสมอแข สมหอม 

 

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.  
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ภาคผนวก ก 

ข้อมูลตัวช้ีวัดสมรรถนะหลักของนักพฒันาโปรแกรม  

บริษัทโปรซอฟท์คอมเทค จ ากัด 

ตารางท่ี ก.1 ขอ้มูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั 
Section Category Topic ระดับ 

Developer Skill 
 

iERP  วดัผลจากพ้ืนฐานการท างานประจ าเดือน 50 
1. C# Coding 5 
2. MVC 5 
3. Coding Structure 5 
4. ERP Framework 5 
5. .Net Framework 5 
6. JAVA 5 
7. SQL Service Script 5 
8. Security 5 
9. Performance 5 
10. Speed 5 

SA Skill  
 

High Level 
Design 

วดัผลจากพ้ืนฐานการท างานประจ าเดือน 5 
สามารถออกแบบระบบในระดบัแนวคิด
ไดส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้

5 

สามารถอธิบายองคป์ระกอบโดยรวมของ
ระบบได ้

5 

สามารถอธิบายความสอดคลอ้งของ
ระบบในแต่ละส่วนงานได ้

5 

สามารถอธิบายความสมัพนัธร์ะหว่าง
ผูใ้ช ้กบัระบบได ้

5 
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ตารางท่ี 7.1 ขอ้มูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั (ต่อ) 
Section Category Topic ระดับ 

Development Tools 
 

Tools วดัจากการทดสอบประจ าไตรมาส 5 
Visual Studio 2013 10 
Microsoft Dev Express 5 
Enterprise Architect  5 
Extra Report 5 

Database SQL Server วดัจากการทดสอบประจ าไตรมาส และ
การท างานประจ าเดือน 

20 

Install SQL Server (7, 2000, 2005, 2008) 5 
Database Server Configuration 5 
Create/Delete Database 5 
Backup/Restored Database 5 
ตั้ง Mainenance Plan (Auto Backup) 5 
การใชง้าน Profiler 5 
Index Tuning Wizard 5 
Security/Permission/Role/Schema 5 
Table, Column, Rule, Default 5 
Primary Key, Foreign Key, Alternate 
Key 

5 

DataType, User Defined DataType 5 
Stored Procedure 5 
User Defined Function 5 
Trigger, Table Relation 5 
Design/Create Index for Performance 5 
Dump Transaction/Shrink Database 5 
Database Recovery 5 
Replication 5 
Reporting Services 5 
Full Text Search 5 
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ตารางท่ี 7.1 ขอ้มูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั (ต่อ) 
Section Category Topic ระดับ 
Other Other Skills วดัจากการทดสอบประจ าไตรมาส 5 

1. การใชง้าน SVN 10 
2. การใชง้าน Remote Desktop 5 
3. การใชง้านโปรแกรม Team 
Viewer/VNC 

5 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้ง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบ 
เพื่อคัดเลือกนักพฒันาโปรแกรม ส าหรับบริษัทโปรซอฟท์คอมเทค จ ากัด 

 
ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการติดตั้งการใชง้านระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์

ระบบเพื่อคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม ส าหรับบริษทัโปรซอฟทค์อมเทค จ  ากดัโดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
ข.1 ท าการคดัลอกโปรแกรมจากเซอร์ฟเวอร์กลางของบริษทัมาไว้ในเคร่ืองของตนเอง 

 
ภาพท่ี ข.1 การคดัลอกโปรแกรมจากเซิร์ฟเวอร์ 

ข.2 ท าการรันโปรแกรมโดยท าการเลือกที่ SSPSF จาก Folder ที่คดัลอกมา 

 
ภาพท่ี ข.2 การเลือกโปรแกรม 
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ข.3 ระบบท าการแสดงหน้าจอการเข้าใช้งานและหน้าจอการตั้งค่าให้ผู้ใช้งานเลือกการตั้งค่า 
(Configuration) ระบบจึงจะแสดงหนา้ต่างการตั้งค่าเพ่ือก  าหนดค่าไปยงัเซิร์ฟเวอร์หลกัท่ีใชง้านอยู ่ 

 
ภาพท่ี ข.3 หนา้จอการเขา้ใชง้าน 

 
ภาพท่ี ข.4 หนา้จอการตั้งค่าเขา้ใชง้าน 

จากภาพท่ี ข.4 จะแสดงใหเ้ห็นการระบุขอ้มูลตั้งค่าเพื่อเขา้ใชง้าน โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งระบุขอ้มูลคือ 
1) SQL Server Name (เซิร์ฟเวอร์ท่ีตอ้งการเขา้ใชง้าน) 
2) Database Name (ช่ือฐานขอ้มูล ระบบท าการก าหนดค่าเร่ิมตน้ให)้ 
3) Login (ช่ือผูใ้ชง้านฐานขอ้มูล) 
4) Password (รหสัผูใ้ชง้านฐานขอ้มูล) 
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ภาพท่ี ข.5 ขอ้ความแจง้เตือนกรณีเขา้ใชง้านส าเร็จ 

 
ภาพท่ี ข.6 ขอ้ความแจง้เตือนกรณีเขา้ใชง้านส าเร็จ 
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ภาคผนวก ค 

คู่มือการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบ 

เพื่อคัดเลือกนักพฒันาโปรแกรม ส าหรับบริษัทโปรซอฟท์คอมเทค จ ากัด 

 

ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการใชง้านของผูใ้ชง้านทุกระดบัซ่ึงผูเ้ขียนจะท าการอธิบายการเขา้ใชง้าน
ส่วนต่างๆของระบบและท าการอธิบายถึงสิทธิต่างๆของผูใ้ชง้านระบบ 

รายละเอียดการใชง้านระบบสามารถแบ่งเป็นรายการดงัน้ี 

ค.1 การเขา้ใชง้านระบบ 

ค.2 การแสดงขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ 

ค.3 การจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
1) การแสดงรายการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
2) การสร้างผูใ้ชง้าน 

ค.4 การดูรายการค่าตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัได ้

ค.5 การจดัการขอ้มูลโครงการ 
1) การแสดงรายการโครงการ 
2) การสร้างโครงการ 
3) การคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้โครงการ 

ค.6 การบนัทึกผลการท างาน 

ค.7 การดูรายงาน 
1) การแสดงรายงานตามโครงการ 
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2) การแสดงรายงานรายบุคล 

3) การแสดงรายการการท างาน 

ค.1 การเข้าใช้งานระบบ 

 ผูใ้ชง้านท าการเปิดโปรแกรมระบบจะท าการแสดงหนา้จอให้ผูใ้ชง้านท าการระบุขอ้มูล ช่ือ
ผูใ้ชง้าน รหัสผูใ้ชง้านเพื่อท าการเขา้ใชง้าน หลงัจากนั้นระบบจะท าการตรวจสอบในฐานขอ้มูลหาก
ขอ้มูลถูกตอ้งระบบจะท าการยนิยอมใหเ้ขา้ใชง้าน หากขอ้มูลไม่ถูกตอ้งระบบจะท าการแสดงขอ้ความ
แจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านทราบว่าเกิดขอ้ผดิพลาดบางประการ 

 

ภาพท่ี ค.1 หนา้จอการเขา้ใชง้านระบบ 

จากภาพท่ี ข.1 เมื่อผูใ้ชง้านท าการระบุข้อมูลเรียบร้อยแลว้ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการกดท่ี Login เพื่อท า
การเขา้สู่ระบบ กรณีผูใ้ชง้านตอ้งการยกเลิกใหท้ าการกดท่ี Cancel 

ค.2 การแสดงข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ 

หนา้จอการแสดงขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบจะแสดงโดยแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ  
1) การแสดงการเขา้ใชง้านของผูใ้ชง้านนั้นๆ ซ่ึงในส่วนน้ีจะแสดงใหก้บัผูใ้ชง้านทุกราย 

2) การแสดงการเขา้ใชง้านของผูใ้ชง้านอ่ืนๆ ส่วนน้ีระบบจะแสดงใหก้บัผูดู้แลระบบเท่านั้น 
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ภาพท่ี ค.2 หนา้จอการแสดงขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ 

หนา้จอหนา้จอการแสดงขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบจะแสดงขอ้มูลดงัน้ี  
1) ขอ้มูลผูใ้ชง้าน (ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง สถานะ) 
2) เวลาท่ีท าการเขา้ใชร้ะบบ 

3) เวลาท่ีท าการออกจากระบบ 

4) สถานการณ์เขา้ใชร้ะบบ (เขา้ใชส้ าเร็จ เขา้ใชผ้ดิพลาด) 

กรณีเป็นผูดู้แลระบบสามารถเขา้จากเมนู User Log แลว้เลือกดูรายการการเขา้ใชง้านของผูใ้ชแ้ต่ละคน
ได ้

ค.3 การจดัการข้อมูลผู้ใช้งาน 

 การจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านจะท าการแบ่งเป็น 2 หนา้จอคือ การแสดงรายการขอ้มูลผูใ้ชท้  าการ
สร้างผูใ้ชง้าน 

1) การสร้าง/แกไ้ข ผูใ้ชง้าน 

 ในส่วนน้ีผูท่ี้สามารถสร้างผูใ้ชง้านไดคื้อผูดู้แลระบบ โดยผูดู้ละระบบจะใชห้นา้จอน้ี
ท าการสร้างผูใ้ชง้าน  

 ผูใ้ชง้านอ่ืนๆสามารถเขา้มาแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านไดเ้ฉพาะของคนเอง 
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ภาพท่ี ค.3 หนา้จอการสร้างผูใ้ชง้าน 

หลงัจากท่ีผูดู้แลระบบเขา้สู่หน้าจอสร้างผูใ้ช้งานโดยการเลือกท่ีเมนู Create User ระบบจะท าการ
แสดงหนา้จอการสร้างผูใ้ชง้าน โดยแบ่งเป็น 3 หมวดดงัน้ี 

 เคร่ืองมือ 

 List กดเพื่อไปหนา้จอแสดงรายการผูใ้ชง้าน 
 Add กดเพ่ือเพ่ิมผูใ้ชง้าน 
 Save กดเพื่อบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
 Delete กดเพื่อลบขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
 Refresh กดเพื่อดึงขอ้มูลผูใ้ชง้านใหม่จากฐานขอ้มูล 

 Print กดเพื่อท าการพิมพข์อ้มูลผูใ้ชง้าน 
 Email กดเพื่อท าการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
 Close กดเพื่อท าการปิดหนา้จอ 

 แบบฟอร์มกรอกขอ้มูลผูใ้ชง้าน  

 ระบบท าการแสดงแบบฟอร์มการกรอกขอ้มูลผูใ้ชง้าน โดยผูใ้ชง้านจะตอ้งท า
การกรอกในส่วนท่ีเป็นเคร่ืองหมายสีแดงส่วนท่ีเป็นเคร่ืองหมายสีด าจะท าการ
กรอกหรือไม่กรอกก็ได ้

 การบนัทึกรูป 

 ผูใ้ชง้านสามารถท าการบนัทึก/แกไ้ขรูปภาพได ้ 
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2) การแสดงรายการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

เมื่อผูใ้ชท้  าการเลือกเมนู User List ระบบจะท าการแสดงรายการขอ้มูลผูใ้ชง้าน ในส่วน
น้ีผูท่ี้สามารถใชง้านไดคื้อผูดู้แลระบบ 

 

ภาพท่ี ค.4 หนา้จอการแสดงรายการผูใ้ชง้าน 

 ผูใ้ชง้านสามารถท าการเลือกเง่ือนไขการคน้หารายการไดโ้ดยการกดท่ี ปุ่มตามกรอบสีแดง
เพื่อท าการระบุเง่ือนไขการคน้หา 

 ค.4 การดูรายการค่าตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั 

 หน้าจอน้ีเป็นหนา้จอท่ีแสดงรายการขอ้มูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัท่ีท าการดึงจากฐานขอ้มูล
กลางของบริษทัแต่ไม่สามารถท าการแกไ้ด ้

ผูม้ีสิทธิเขา้ใชง้าน 
1) ผูดู้แลระบบ 

2) หวัหนา้นกัวิเคราะห์ระบบ 
3) นกัวิเคราะห์ระบบ 
4) หวัหนา้นกัพฒันาโปรแกรม 
5) นกัพฒันาโปรแกรม 
6) ผูบ้ริหาร 
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ภาพท่ี ค.5 หนา้จอการแสดงรายการตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั 

ค.5 การจดัการข้อมูลโครงการ 

 เป็นหนา้จอส าหรับจดัการขอ้มูลโครงการผูใ้ชง้านสามารถท าการเพ่ิม ลบ แกไ้ข รายการได้
ตามสิทธิการใชง้านของแต่ละคนโดยจะแบ่งเป็นหวัขอ้ยอ่ยคือ 

1) การสร้างโครงการ 

ผูม้ีสิทธิเขา้ใชง้าน 
 ผูดู้แลระบบ 

 หวัหนา้นกัวิเคราะห์ระบบ 

 นกัวิเคราะห์ระบบ 

 

ภาพท่ี ค.6 หนา้จอส าหรับจดัการขอ้มูลโครงการ 
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หนา้จอการสร้างจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ 
 เคร่ืองมือ (1) 

 List กดเพื่อไปหนา้จอแสดงรายการโครงการ 
 Add กดเพ่ือเพ่ิมโครงการ 
 Save กดเพื่อบนัทึกขอ้มูลโครงการ 

 Delete กดเพื่อลบขอ้มูลโครงการ 
 Refresh กดเพื่อดึงขอ้มูลโครงการใหม่จากฐานขอ้มูล 
 Print กดเพื่อท าการพิมพข์อ้มูลโครงการ 
 Email กดเพื่อท าการส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
 Close กดเพื่อท าการปิดหนา้จอ 

 การระบุขอ้มูลโครงการ (2) โดยผูใ้ชง้านสามารถใชห้นา้จอน้ีท าการสร้าง แสดง แกไ้ข 

โครงการไดต้ามสิทธิการใชง้านโดยในส่วนน้ีผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการกรอกขอ้มูลในส่วน
ท่ีเป็นเคร่ืองหมายสีแดงใหค้รบส่วนท่ีเป็นเคร่ืองหมายสีด าจะท าการระบุหรือไม่ระบุก็ได ้

 การระบุขอ้มูลโครงการยอ่ย/ระบบ (3) ผูใ้ชง้านสามารถท าการใชห้นา้จอน้ีท าการระบุ

ขอ้มูลโครงการยอ่ย/ระบบท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงการหลกั 
2) การแสดงรายการโครงการ 

ผูใ้ชง้านสามารถเขา้สู่หน้าจอการแสดงรายการโครงการโดยการเขา้ท่ีเมนู Project List หรือ 
กดผา่นหนา้จอสร้างโครงการ 

 

ภาพท่ี ค.7 หนา้จอส าหรับแสดงรายการโครงการ 

ผูใ้ชง้านสามารถท าการเลือกเง่ือนไขการคน้หารายการไดโ้ดยการกดท่ี ปุ่มตามกรอบสีแดง
เพื่อท าการระบุเง่ือนไขการคน้หา 

3) การคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้โครงการ 
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ผูใ้ชท้  าการเลือกเมนู Select Programmer for Project หลงัจากนั้นระบบจะท าการเปิด
หนา้ต่าง การคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้โครงการ  

ผูม้ีสิทธิเขา้ใชง้าน 
 ผูดู้แลระบบ 

 หวัหนา้นกัวิเคราะห์ระบบ 

 นกัวิเคราะห์ระบบ 

 

ภาพท่ี ค.8 หนา้จอการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้โครงการ 

 

ระบบท าการแบ่งออกเป็น 4 ส่วนส าคญัคือ 
 การเลือกโครงการ (1) เลือกโครงการท่ีท าการสร้างไวก่้อนหน้าเพื่อท าการคดัเลือก

นกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการ 

 เลือกโครงการยอ่ย/ระบบ (2) เพื่อท าการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการ
ยอ่ย/โครงการ 

 เลือกนกัพฒันาโปรแกรมเพื่อเลือกเขา้สู่โครงการ(3) 

 การแสดงผลความส าเร็จและผลการเปรียบเทียบระหว่างนักพฒันาโปรแกรมและ
โครงการยอ่ย/ระบบ 
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ค.6 การบันทึกผลการท างาน 

เมื่อผูใ้ช้งานท าการเลือกท่ีเมนู Time Sheet ระบบจะท าการแสดงหน้าจอการบันทึกผลการ
ท างาน 

ผูม้ีสิทธิเขา้ใชง้าน 
 หวัหนา้นกัพฒันาโปรแกรม 

 นกัพฒันาโปรแกรม 

 

ภาพท่ี ค.9 หนา้จอการบนัทึกผลการท างาน 

ผูใ้ชง้านท าการเลือกโครงการและบนัทึกผลการท างานได ้ โดยโครงการท่ีท าการเลือกจะตอ้งเป็น
โครงการท่ีตวัเองไดถู้กมอบหมายเท่านั้น 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถาม 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพ่ือคัดเลือกนักพฒันา
โปรแกรม ส าหรับบริษัทโปรซอฟท์คอมเทคจ ากัด  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ค าช้ีแจง 
แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการค้นควา้แบบอิสระเพ่ือพฒันา ระบบสนับสนุนการ

ตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม ส าหรับบริษทัโปรซอฟทค์อมเทค
จ ากดั เพ่ือใชใ้นการศึกษาเท่านั้น จึงขอความกรุณาผูป้ระเมินท าการประเมินตามจริงเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพฒันาในอนาคต จึงเรียนมา ณ ท่ีน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ผูบ้ริหาร     หวัหนา้นกัวิเคราะห์ระบบ   นกัวิเคราะห์ระบบ 

  หวัหนา้นกัพฒันาโปรแกรม   นกัพฒันาโปรแกรม 

ตอนที่ 2 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้ 

ระดบั 5  คือผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ระดบั 4  คือผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจมาก 
ระดบั 3 คือผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
ระดบั 2 คือผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
ระดบั 1  คือผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ตอนที่ 3 ข้อมูลความพงึพอใจการใช้งานระบบ 

โปรดพิจารณาขอ้ค าถามแลว้ท าเคร่ืองหมาย √ ในช่องท่ีท่านเห็นว่าเป็นจริงท่ีสุด 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลีย่ 
1. ด้านความถูกต้องในการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเข้าสู่โครงการ 

ระบบสามารถคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการ
ไดจ้ริงโดยเปรียบเทียบค่าจากการค านวณและค่าท่ีระบบ
ไดท้ าการแสดง 

      

2. ด้านความเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกบัการท างานจริง 
ความง่ายต่อความเขา้ใจ และการใชง้าน       
ความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการท างาน
จริง 

      

ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในการท างานจริง       
3. การใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง 

นกัพฒันาท่ีระบบเลือกสามารถท างานไดต้ามค่า
ความส าเร็จตามท่ีระบบประเมินไว ้

      

ระบบสามารถลดความผดิพลาดและความเส่ียงดา้น
ระยะเวลาการท างานได ้

      

4.  ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน 
การอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานไดดี้ข้ึน       
การลดความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน       

การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน       
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบ  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

ขอขอบคุณทีใ่ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ประวัติผู้เขียน 

 

ช่ือ-นามสกุล นายวทญัญู ทิพจร 

วนั เดือน ปี เกดิ 14 ธนัวาคม 2529 

ประวตักิารศึกษา ปีการศึกษา 2552 วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์  
มหาวิทยาลยัพายพั 

ประสบการณ์  พ.ศ. 2552 – 2555 ต าแหน่ง  นกัพฒันาโปรแกรม มหาวิทยาลยัพายพั 

 พ.ศ. 2555 – ปัจจุบนั ต าแหน่ง  นกัวิเคราะห์ระบบ บริษทั โปรซอฟท ์ อีอาร์พ ี
จ  ากดั 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อการ
คดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม โดยในบทน้ีจะไดก้ล่าวถึงหลกัการและเหตุผล วตัถุประสงค ์ ประโยชน์  
แผนการด าเนินการ ขอบเขต และวิธีการศึกษาคน้ควา้แบบอิสระในคร้ังน้ี 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

บริษทั โปรซอฟท์ คอมเทค จ ำกดั เป็นบริษทัพฒันำซอฟต์แวร์ มียอดขำยประมำณปีละ 100 
ลำ้นบำทและมีพนักงำนโดยประมำณ 350 – 400 คน พนักงำน 70  เปอร์เซ็นตเ์ป็นฝ่ำยวิจยัและพฒันำ
ผลิตภณัฑ์โดยมีท่ีตั้งอยู่ 2 สำขำคือ สำขำเชียงใหม่ตั้งอยู่เลขท่ี 287 บำ้นโจซ้อย 14 หมู่ท่ี 5 ต ำบลสัน
ทรำยน้อย จงัหวดัเชียงใหม่และสำขำกรุงเทพตั้งอยู่เลขท่ี 2571/1 ซอฟท์แวร์รีสอร์ท ถ.รำมค ำแหง 
แขวง หวัหมำก เขตบำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โดยมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบกำรพฒันำเวบ็แอพพลิเคชนัและ
วนัโดวส์แอพพลิเคชนัโดยมี 8 โครงกำรหลกัดงัน้ี  

1) www.B2Bthai.com เป็นศูนยก์ลำงกำรติดต่อค้ำขำยของธุรกิจประเภทขำยส่ง ธุรกิจ
ระหว่ำงผูป้ระกอบกำรกบัผูป้ระกอบกำร 

2) www.HotEating.com เป็นศูนยร์วมร้ำนอำหำร โปรโมชัน และกำรให้ข้อมูลเก่ียวกับ
อำหำร 

3) www.SoGoodWeb.com ใหบ้ริกำรเวบ็ไซตค์รบวงจร และระบบจดักำรเวบ็ไซตส์ ำเร็จรูป 
4) www.LionJob.com เป็นศูนยร์วมต ำแหน่งงำน ผูส้มัครงำน รวมทั้ งกำรอ  ำนวยควำม

สะดวกทำงดำ้นกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์
5) WINSPEED เป็นระบบบริหำรบญัชีเพื่อลดควำมซบัซอ้นของกำรท ำงำนทำงดำ้นบญัชี 
6) HRMI เป็นระบบบริหำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย ์
7) iERP เป็นโปรแกรมวำงแผนทรัพยำกรทำงธุรกิจโดยรวม  
8) CRM เป็นโปรแกรมกำรวำงแผนทรัพยำกรทำงธุรกิจขององคก์รโดยรวม 
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บริษทัโปรซอฟทค์อมเทค จ ำกดัมีแผนกวิจยัและพฒันำโดยมีจ  ำนวนพนกังำนประมำณ 240 คน 
โดยแบ่งหนำ้ท่ีกำรท ำงำนดงัน้ี 

1)    ผูจ้ดักำรโครงกำร 
2) หวัหนำ้นกัพฒันำโปรแกรม 
3) หวัหนำ้นกัวิเครำะห์ระบบ 
4) นกัพฒันำโปรแกรม 
5) นกัวิเครำะห์ระบบ 

ปัจจุบนับริษทัโปรซอฟท์ คอมเทค จ  ำกดั มีฐำนลูกคำ้อยู่ทัว่ประเทศทั้งองค์กรขนำดใหญ่ถึง
ขนำดเล็กและต้องกำรขยำยตลำดซอฟต์แวร์ออกสู่ภูมิภำคอำเซียนจึงท ำให้ต้องบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรและบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพมำกท่ีสุดจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิง่ในกำรเลือกบุคลำกรให้
เหมำะสมกับงำน เพ่ือเป็นกำรรับประกันในระดบัหน่ึงว่ำบุคลำกรนั้นๆมีควำมเช่ียวชำญกับงำนท่ี
ไดรั้บมอบหมำยซ่ึงจะท ำใหง้ำนออกมำอยำ่งมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

กระบวนกำรท ำงำนของฝ่ำยวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑจ์ะมีหนำ้ท่ีกำรท ำงำนแบ่งเป็น 2 ประเภท
คือ 

1) งำนวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ ์เป็นงำนพฒันำระบบใหม่และกำรปรับปรุงรุ่นของระบบเดิม
เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถของระบบใหส้อดรับกบัเทคโนโลยท่ีีพฒันำ 

2) งำนดูแลและบ ำรุงรักษำ เป็นงำนปรับปรุงปัญหำของโปรแกรมและพฒันำส่วนท่ีลูกคำ้ร้อง
ขอเน่ืองจำกควำมตอ้งกำรนอกเหนือจำกควำมสำมำรถของโปรแกรม 

กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ประเภทผลิตภัณฑ์เพื่อน ำออกสู่ตลำด เป็นกำรพัฒนำเพื่อให้ผูใ้ช้
หลำกหลำยกลุ่มงำนสำมำรถใชง้ำนซอฟต์แวร์ไดง่้ำย โดยทัว่ไปแลว้กำรพฒันำซอฟต์แวร์ประเภท
ผลิตภณัฑ์จะเป็นกำรพฒันำด้วยควำมละเอียดถ่ีถว้นและใช้เวลำนำน ผ่ำนกระบวนกำรต่ำงๆตำม
รูปแบบกำรพฒันำซอฟต์แวร์ของบริษทัโปรซอฟท์คอมเทค ซ่ึงใชแ้บบจ ำลองอำไจล ์อย่ำงไรก็ตำม
เทคโนโลยปัีจจุบนัท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วท ำให้กำรพฒันำซอฟต์แวร์รวมถึงกำรปรับปรุง
ซอฟต์แวร์ตอ้งเป็นไปดว้ยควำมรวดเร็วและถูกตอ้งซ่ึงกำรเลือกคนใหเ้หมำะสมกบังำนยงัคงเป็นส่วน
ส ำคัญส่วนหน่ึงในกำรขบัเคล่ือนกระบวนกำรพฒันำซอฟต์แวร์ให้ถึงเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ
มำกท่ีสุดและยงัเป็นกลไกส ำคญัในกำรลดระยะเวลำและค่ำใชจ่้ำยลง 

 ผูศ้ึกษำไดท้ ำกำรวิเครำะห์ปัญหำท่ีเกิดข้ึนในกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ ของบริษทัโปรซอฟทค์อม
เทค จ ำกดั พบว่ำในส่วนของกำรวิเครำะห์และวำงแผนระบบและขั้นตอนกำรพฒันำระบบเกิดสำเหตุ
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ส ำคญัคือ ผูว้ิเครำะห์ระบบไม่มีตวัช่วยในกำรเลือกนักพฒันำโปรแกรมท่ีเหมำะกับโครงกำรแต่ละ
โครงกำรโดยกำรท ำงำนปกติจะใชค่้ำตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัในกำรคดัเลือกนักพฒันำโปรแกรมแต่
ดว้ยสำเหตุควำมซบัซอ้นของค่ำตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัท่ีมีมำกและจ ำเป็นตอ้งใชเ้วลำเปรียบเทียบนำน
เพ่ือท่ีจะคดัเลือกนกัพฒันำโปรแกรมจึงท ำไดแ้ค่กำรวิเครำะห์เบ้ืองตน้ส ำหรับบำงโครงกำรท ำให้กำร
คดัเลือกไม่มีประสิทธิภำพเท่ำท่ีควรและเป็นสำเหตุท ำใหก้ำรพฒันำโปรแกรมเกิดควำมล่ำชำ้ ดงันั้นผู ้
ศึกษำจึงเลง็เห็นควำมส ำคญัในกำรเลือกนกัพฒันำโปรแกรมท่ีเหมำะสมกบัแต่ละโครงกำรเพื่อใหก้ำร
ท ำงำนในขั้นตอนพฒันำระบบเป็นไปไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกท่ีสุด 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อน าไปใชใ้นการคดัเลือก
นักพฒันาโปรแกรม ของบริษทั โปรซอฟท์คอมเทค จ ากดั และสามารถใชว้ิเคราะห์ผลการประเมิน
ของนกัพฒันาโปรแกรมในหน่วยงานโดยใชท้ฤษฎีการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์  

1.3 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 

ไดร้ะบบสนบัสนุนกำรตดัสินใจส ำหรับนกัวิเครำะห์ระบบเพื่อน ำไปใชใ้นกำรคดัเลือกนกัพฒันา
โปรแกรม ส าหรับบริษทัโปรซอฟท์คอมเทค จ ากดั และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวดัและประเมินผลจาก
ระบบมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางการแจกจ่ายงานท่ีเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยใชท้ฤษฎี
การล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 

1.4 แผนด ำเนนิกำร ขอบเขตและวธิกีำรศึกษำ   

1) แผนกำรด ำเนินกำร 
 ศึกษำระบบงำนเดิมและกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยวิจยัและพฒันำระบบของบริษทั  

โปรซอฟทค์อมเทค จ ำกดั และวิเครำะห์ปัญหำท่ีเกิดข้ึน  

 ศึกษำกำรวดัและควบคุมกระบวนกำรท ำซอฟตแ์วร์ 

 ศึกษำตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัท่ีใชใ้นกระบวนกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ 

 ศึกษำกำรแกปั้ญหำกำรก ำหนดงำน 

 วิเครำะห์ ก  ำหนดภำพรวมของระบบ  

 ออกแบบระบบกำรท ำงำน ก  ำหนดขอ้มูลขำเขำ้ กระบวนกำร และขอ้มูลขำออก  
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 ออกแบบระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในส่วนติดต่อประสำนกบัผูใ้ช ้(User Interface 

Design) โดยใชแ้บบจ ำลองระบบ (Prototype) เพื่อใหเ้ห็นภำพของระบบอยำ่งชดัเจน  

 ออกแบบโครงสร้ำงฐำนขอ้มูล และขั้นตอนวิธีกำรค ำนวณน ้ ำหนักควำมส ำคญัของ

นกัพฒันำโปรแกรมโดยใชห้ลกัแนวคิดของทฤษฎีกระบวนกำรล ำดบัชั้นเชิงวิเครำะห์
แบบฟัซซี  

 เขียนโปรแกรมและทดสอบกำรท ำงำน (Coding and Unit Testing)  

 ทดสอบระบบ (System Testing) ท ำกำรทดสอบโดยใชค้วำมตอ้งกำรเป็นตวัช้ีวดัผล 

กำรท ำงำนของระบบ  

 ทดสอบระบบในสภำพแวดลอ้มจริงกบัทำงบริษทั โปรซอฟทค์อมเทค  

 จดัท ำเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรใชง้ำนระบบ (User Guide/ User Manual)  
 

2) ขอบเขต 

 กำรพฒันำระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจส ำหรับนักวิเครำะห์ระบบเพื่อคัดเลือก
นกัพฒันำโปรแกรม ส ำหรับบริษทัโปรซอฟทค์อมเทค จ  ำกดั มีขอบเขตกำรศึกษำดงัน้ี 

 ขอบเขตของขอ้มูล 
 ขอ้มูลกระบวนกำรพฒันำซอฟต์แวร์ของบริษัทโปรซอฟท์คอมเทค จ ำกัด

ระหว่ำงปี 2554 – 2555ขอ้มูลบุคลำกรต ำแหน่ง นกัวิเครำะห์ระบบ นกัพฒันำ
โปรแกรม และนกัทดสอบระบบของบริษทัโปรซอฟทค์อมเทค จ  ำกดั 

 ข้อมูลตัว ช้ีว ัดสมรรถนะหลัก  (Key Performance Indicator : KPI) ของ
นักพัฒนำโปรแกรมตั้งแต่ปี 2554 - 2555 ของบริษัทโปรซอฟท์คอมเทค 
จ ำกดั 

 ขอบเขตของระบบงำน 

 จดักำรโครงกำร 

 เพ่ิม ลบ แกไ้ข โครงกำร 
 สำมำรถระบุวนัท่ีเร่ิมและส้ินสุดโครงกำรได ้
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 เพ่ิม ลบ แก้ไข งำนย่อยในแต่ละโครงกำรได้โดยต้องอยู่ภำยใต้
ระยะเวลำและขอบเขตขอ้มูลของโครงกำรหลกั 

 จดักำรขอ้มูลกำรมอบหมำยงำน 
 สำมำรถเพ่ิม ลบ แกไ้ข กำรก ำหนดงำนใหแ้ก่นักพฒันำโปรแกรมท่ีถูก
คดัเลือกใหรั้บผดิชอบโครงกำรได ้

 สำมำรถแกไ้ขหรือเปล่ียนแปลงกำรมอบหมำยงำนได ้โดยกำรแกไ้ขจะ
สำมำรถระบุเหตุผลในกำรแกไ้ขเพ่ือเป็นขอ้มูลช้ีแจงในกำรตรวจสอบ
ขอ้มูลยอ้นหลงัได ้

 กำรสืบคน้ขอ้มูล 
 สำมำรถสืบคน้ขอ้มูลนกัพฒันำโปรแกรมตำม ช่ือ โครงกำร คะแนน
ประเมินผลได ้ 

 รำยงำน 
 สำมำรถดูรำยงำนกำรท ำงำนของนกัพฒันำโปรแกรมตำมโครงกำรได ้
 สำมำรถดูรำยงำนควำมกำ้วหนำ้ของโครงกำรได ้
 สำมำรถดูผลกำรประเมินเบ้ืองตน้ควำมส ำเร็จตำมนักพฒันำโปรแกรม
และโครงกำรได ้

 ขอบเขตของผูใ้ช ้

 ผูดู้แลระบบ ท ำหน้ำท่ีเพ่ิมผูใ้ช้งำนระบบและตรวจสอบดูแลข้อมูลภำยใน
ระบบ   

 หัวหน้ำนักวิเครำะห์ระบบ มีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดโครงกำรและกำรเลือก
นักพฒันำโปรแกรมเข้ำสู่โครงกำร รวมถึงกำรดูรำยงำนผลกำรปฏิบติังำน
ของนกัพฒันำโปรแกรมไดทุ้กโครงกำร 

 นกัวิเครำะห์ระบบ มีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดโครงกำรและกำรเลือกนักพฒันำ
โปรแกรมเข้ำสู่โครงกำร รวมถึงกำรดูรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของ
นกัพฒันำโปรแกรมไดเ้ฉพำะโครงกำรหรือโครงกำรยอ่ยท่ีไดส้ร้ำงไวเ้ท่ำนั้น 
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 หัวหน้ำนักพัฒนำโปรแกรม มีหน้ำท่ีในกำรเข้ำมำตรวจสอบตำรำงกำร
ท ำงำนของตนเอง และผลกำรท ำงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำยรวมถึงกำรดู
รำยงำนผลกำรปฏิบติังำนของนกัพฒันำโปรแกรมไดทุ้กโครงกำร 

 นักพฒันำโปรแกรม มีหน้ำท่ีในกำรเขำ้มำตรวจสอบตำรำงกำรท ำงำนของ
ตนเอง และผลกำรท ำงำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยรวมถึงกำรดูรำยงำนผลกำร
ปฏิบติังำนของตนเอง 

 ผูบ้ริหำร สำมำรถเข้ำถึงได้ทุกระดับรวมถึงรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของ
บุคลำกรทุกคน 

1.5 วธิีกำรศึกษำ 

กำรศึกษำคร้ังน้ีเป็นกำรพฒันำระบบแบบ วินโดว ์แอพพลิเคชันและใชฐ้ำนขอ้มูลในกำรเก็บ
รวบรวมและวิเครำะห์ขอ้มูลเพื่อน ำมำพิจำรณำกำรเลือกนกัพฒันำโปรแกรมใหเ้หมำะสมกบังำน โดย
ขั้นตอนกำรศึกษำขอ้มูลมีดงัน้ี 

1) ศึกษำขอ้มูลและรวบรวมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ขอ้มูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ กำรเก็บขอ้มูลจำกระบบบนัทึกกำรท ำงำน และกำรเก็บขอ้มูล
ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัของโปรแกรมเมอร์ท่ีใชใ้นปี 2554 – 2555 

 ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ กำรศึกษำคน้ควำ้จำกเอกสำรและงำนวจิยัเก่ียวกบัสำระส ำคญั
ของกำรวิจยัและด ำเนินกำร เพื่อศึกษำแนวทำงในกำรค ำนวณเพื่อเลือกค่ำท่ีดีท่ีสุด
ออกมำ โดยใชส้มกำรเส้นตรง และกำรศึกษำกำรวดัและควบคุมกระบวนกำรท ำ
ผลิตภณัฑ ์เพื่อหำแนวทำงในกำรควบคุมกำรพฒันำซอฟต์แวร์ใหเ้ป็นไปตำมแผน
ท่ีวำงไว ้โดยกำรเลือกนกัพฒันำโปรแกรมใหเ้หมำะสมกบังำน 

2) ท ำกำรวิเครำะห์และออกแบบระบบสำรสนเทศ  

 ศึกษำขอ้มูลและรวบรวมเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ก ำหนดประเด็นและขอบเขตของระบบสำรสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
และตอบโจทยก์ำรแกไ้ขปัญหำท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง  

 วิเครำะห์ระบบโดยใชโ้ปรแกรมอำชูร่ี ในกำร ออกแบบ แบบจ ำลองระบบ  
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 ออกแบบระบบโดยใชโ้ปรแกรมเอ็นเตอร์ไพรซ์อำชิเทค ในส่วนของกำรเขียน

แผนภำพกิจกรรม (Activity Diagram) เพื่อออกแบบระบบและอธิบำยกิจกรรมท่ี
เกิดข้ึนในระบบ 

 ออกแบบระบบฐำนขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมเอ็นเตอร์ไพรซ์อำชิเทคเพื่ออธิบำย

ควำมสมัพนัธข์องขอ้มูลในระบบ 

 ออกแบบหน้ำจอใช้งำนโดยใช้โปรแกรมอำชูร่ี ในกำร ออกแบบ หน้ำจอและ
แบบจ ำลองระบบ 

 สร้ำงและพฒันำระบบจำกขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรวิเครำะห์และออกแบบไวต้ำมล ำดบั
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรออกแบบหนำ้จอและแผนภำพกิจกรรม 

 สร้ำงฐำนข้อมูลตำมท่ีได้ออกแบบไว้โดยใช้โปรแกรมจัดกำรฐำนข้อมูล

ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2008 อำร์2 (MSSQL) และพฒันำโปรแกรม
โดยใชภ้ำษำซีชำร์ป (C#) 

 ทดสอบกำรท ำงำนระบบสนับสนุนกำรตดัสินใจส ำหรับนักวิเครำะห์ระบบเพื่อ

คัดเลือกนักพฒันำโปรแกรม ส ำหรับบริษัทโปรซอฟท์คอมเทค จ ำกัด เพื่อให้
เป็นไปตำมท่ีออกแบบไว ้

 ทดสอบกำรท ำงำนในสภำพแวดล้อมจริงและผู ้ใช้งำนจริง เพื่ อท ำกำรหำ
ขอ้ผดิพลำดท่ีอำจจะเกิดข้ึนและท ำกำรแกไ้ขเมื่อเกิดขอ้ผดิพลำด 

 ติดตั้งและท ำกำรประเมินผลกำรใชง้ำนเพ่ือหำแนวทำงกำรปรับปรุงในอนำคต 

 ด ำเนินกำรติดตั้งระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจส ำหรับนักวิเครำะห์ระบบเพ่ือ

คดัเลือกนกัพฒันำโปรแกรม ส ำหรับบริษทัโปรซอฟทค์อมเทค จ ำกดั ให้กับ
ผูใ้ช้งำนระบบระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจส ำหรับนักวิเครำะห์ระบบเพื่อ
คดัเลือกนักพฒันำโปรแกรม ส ำหรับบริษทัโปรซอฟท์คอมเทค จ ำกดั ไดท้ ำกำร
ประเมินหลงัจำกใชง้ำนระบบมำแลว้ 2 อำทิตย ์

 จดัท ำเอกสำรคู่มือกำรใช้งำนระบบสนับสนุนกำรตัดสินใจส ำหรับนักวิเครำะห์

ระบบเพื่อคดัเลือกนกัพฒันำโปรแกรม ส ำหรับบริษทัโปรซอฟทค์อมเทค จ ำกดั 

 จดัท ำเอกสำรงำนวิจยั ระบบสนบัสนุนกำรตดัสินใจส ำหรับนกัวิเครำะห์ระบบเพื่อ
คดัเลือกนกัพฒันำโปรแกรม ส ำหรับบริษทัโปรซอฟทค์อมเทค จ ำกดั 



 

 8  

1.6 สถำนที่ทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจิยัและรวบรวมข้อมูล   

1) บริษทั โปรซอฟท ์คอมเทค จ ำกดั 
2) ส ำนกัหอสมุด มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ 
3) สำขำวิชำเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรจดักำร บณัฑิตวิทยำลยั มหำวิยำลยัเชียงใหม่ 

1.7 เคร่ืองมือที่ใช้ 

1) ฮำร์ดแวร์ 

คอมพิวเตอร์แม่ข่ำย 
 หน่วยประมวลผลส่วนกลำงแบบ 4 คอร์ ควำมเร็ว 2.66 กิกะเฮิร์ทซ 
 หน่วยควำมจ ำขนำด 4 กิกะไบต ์ 
 ฮำร์ดดิสกข์นำด 500 กิกะไบต ์

คอมพิวเตอร์ผูใ้ชง้ำน 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หน่วยประมวลผลส่วนกลำงควำมเร็ว 2.0  กิ

กะเฮิร์ทซ 
 หน่วยควำมจ ำขนำด 4 กิกะไบต ์
 ฮำร์ดดิสกข์นำด 500 กิกะไบต ์

คอมพิวเตอร์ผูพ้ฒันำ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หน่วยประมวลผลส่วนกลำงแบบ 8 คอร์ ควำมเร็ว 

4.0 กิกะเฮิร์ทซ 
 หน่วยควำมจ ำขนำด 16 กิกะไบต ์
 ฮำร์ดดิสก ์ขนำด 1.0 เทระไบต ์

2) ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ 
 ระบบปฏิบติักำรไมโครซอฟทว์ินโดวเ์ซิร์ฟเวอร์ 2008 อำร์2 
 ระบบจดักำรฐำนขอ้มูลไมโครซอฟท ์เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 อำร์2 
 อินเทอร์เน็ต อินฟอร์เมชนั เซอร์วิส เวอร์ชนั 8 
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คอมพิวเตอร์ผูใ้ชง้ำน 
 โปรแกรมเดฟเอก็ซเ์พรซเวอร์ชัน่ 14.2 เป็นตน้ไป ใชใ้นกำรรันโปรแกรม 
 โปรแกรมดอทเน็ทเฟรมเวอร์คเวอร์ชนั 4.0 เป็นตน้ไป ใชใ้นกำรรันโปรแกรม 
 ระบบปฏิบติักำรไมโครซอฟทว์ินโดวส์ 7 เป็นตน้ไป 

 

คอมพิวเตอร์ผูพ้ฒันำ 
 โปรแกรมอำซูรีโปร เวอร์ชนั 7.0 ส ำหรับสร้ำงแบบจ ำลองส่วนติดต่อประสำน

ผูใ้ช ้
 โปรแกรมเอ็นเตอร์ไพรส์อำร์คิเทค เวอร์ชนั 8.0 ส ำหรับออกแบบสถำปัตยกรรม

ระบบ  
 โปรแกรมไมโครซอฟทว์ิชวล สตูดิโอ 2013 ส ำหรับเขียนโปรแกรม 
 ไมโครซอฟทเ์อสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 อำร์ทูส ำหรับจดักำรฐำนขอ้มูลระบบ 
 ไมโครซอฟทเ์ดฟเอก็เพรสเวอร์ชัน่ 14.2  
 ไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  2013 

3) สถำปัตยกรรมและเทคโนโลย ี
 ใชห้ลกักำรวิเครำะห์และออกแบบโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object Oriented Analysis 

and Design) 
 พฒันำดว้ย ไออีอำร์พี เฟรมเวิร์ค 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อเลือกนกัพฒันาโปรแกรมมีทฤษฎี
และงานวิจัยท่ี เก่ียวข้องและจ าเป็นต่อการพัฒนาระบบตั้ งแต่กระบวนการน าข้อมูลเข้าจนถึง
กระบวนการส่งออกขอ้มูลโดยมีรายละเอียดของงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

2.1 ทฤษฎกีระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP )  

 การคดัเลือกนักพฒันาโปรแกรมเป็นการใชข้อ้มูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัในการเปรียบเทียบ
และตดัสินใจซ่ึงขอ้มูลท่ีไดม้ามีความซบัซอ้นและมีการก าหนดน ้ าหนกัของคะแนนเป็นล าดบัชั้น การ
ใช ้ทฤษฎีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ เป็นเคร่ืองมือในการช่วยวิเคราะห์ผลท่ีไดจ้ะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีซบัซอ้น 

 วิฑูรย ์ตนัศิริคงคล (2542) ทฤษฎีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ใชใ้นการวินิจฉยัเพื่อหา
เหตุผล ถูกคิดค้นเมื่อปลายทศวรรษท่ี 1970 โดยศาสตราจารยโ์ทมัส สาสต้ี(Thomas Saaty) เป็น
กระบวนการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยการแบ่งองค์ประกอบของปัญหาออกเป็นส่วนๆใน
รูปแบบของแผนภูมิล  าดบัชั้นแลว้ก  าหนดค่าของการวินิจฉัยเพ่ือเปรียบเทียบปัจจยัต่างๆ และน าค่า
เหล่านั้นมาค านวณเพ่ือดูว่าทางเลือกใดมีล  าดบัความส าคญัมากท่ีสุด กระบวนการน้ีเป็นกระบวนการท่ี
ง่ายเพราะมีการเลียนแบบกระบวนการคิดของมนุษย ์ 

 ปุณยนุช อยู่รอด (2553) กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ถูกออกแบบมาเพื่อแกปั้ญหาท่ี
ซบัซอ้นและยงัสามารถแสดงดึงล าดบัของทางเลือกซ่ึงไดม้าจากการเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ แทนท่ีการให้
ตวัเลขตามความพอใจ วิธีการวิเคระห์แง่มุมปัญหาความหลากหลายท่ีซบัซอ้นไปสู่ผลลพัท์ 

 สุเมศวร จนัทะ (2549) ทฤษฎีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ ใชโ้ครงสร้างแบบล าดับ
ชั้นในการแสดงโครงสร้างทางเลือกและเกณฑ์การประเมินในลกัษณะของล าดับชั้นชั้นบนสุดของ
โครงสร้างเรียกว่าวตัถุประสงค์ (Objective) หรือบางทีเรียกว่า (Goal) ชั้นถดัลงมาคือ เกณฑ์การ
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ประเมิน (Evaluation Criteria) ท่ีใชส้ าหรับพิจารณาทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดีท่ีสุด
ตามวตัถุประสงค์แต่ละเกณฑ์การประเมิน  อาจจะประกอบด้วยเกณฑ์ย่อย (Sub Criterion) ท่ีอยู่ใน
ล าดบัชั้นถดัลงมา ในแต่ละเกณฑ์การประเมินไม่จ  าเป็นตอ้งมีจ  านวนเกณฑย์่อยเท่ากนั เกณฑ์ท่ีจดัอยู่
ในล าดบัชั้นเดียวกนัควรมีความส าคญัเท่าเทียมกนัและจดัให้เกณฑ์ท่ีมีความส าคญัน้อยกว่าจะอยู่ใน
ล าดบัชั้นถดัลงไป ในชั้นล่างสุดเป็นค่าลกัษณะประจ าหรือ แอททริบิวต ์(Attribute) ของแต่ละเกณฑ ์
ตวัอยา่งของโครงสร้างล  าดบัชั้นทฤษฎีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ แสดงในภาพท่ี 2.1 

  

Objective

Criterion Criterion Criterion Criterion 

Sub 
Criterion 

Sub 
Criterion 

Sub 
Criterion 

Sub 
Criterion 

Sub 
Criterion 

Sub 
Criterion 

Attrib
ute

Attrib
ute

Attrib
ute

Attrib
ute

Attrib
ute

Attrib
ute

Attrib
ute

Attrib
ute

 

ภาพท่ี 2.1 โครงสร้างล  าดบัชั้น 

 การหาล าดบัความส าคญัโดยการเปรียบเทียบปัจจยัต่างๆเป็นรายคู่ภายใตเ้กณฑ์การตดัสินใจ 
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการเปรียบเทียบคือ ตารางเมตริกซ์ นอกจากจะสามารถอธิบายเก่ียวกบัการ
เปรียบเทียบแลว้ ตารางเมตริกซย์งัสามารถอธิบายเก่ียวกบัความสอดคลอ้งกนัและสามารถวิเคราะห์ถึง
ความอ่อนไหวของล าดบัความส าคญัอีกดว้ย โดยขั้นตอนการประเมินการตดัสินใจและหาค่าจะท าการ
เปรียบเทียบในระดบับนสุดและท าการเปรียบเทียบลงมาในระดบัถดัลงมาเร่ือยๆจนถึงระดบัล่างสุด
ตามล าดบั สามารถเขียนไดใ้นรูปแบบคณิตศาสตร์ดงัน้ี  

C1, C2, C3,….., Cn   แทนเกณฑก์ารตดัสินใจ 

A1, A2, A3,….., An  แทนปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่างๆในล าดบัชั้นท่ีจะท าโดยท าการ
เปรียบเทียบทีละคู่ปัจจยั 
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 ดงันั้นการเปรียบเทียบจะท าในรูปแบบของตาราง nxm จะเขียนนิยามเมตริกซไ์ดด้งัน้ี 

 A = 𝑎𝑖𝑗  = [𝑖 = 1,2,3, …… , 𝑛] 

 เกณฑก์ารเปรียบเทียบทีละคู่ปัจจยัจะสามารถท าไดโ้ดยอาศยักฎดงัน้ี 
1) ถา้ 𝑎𝑖𝑗  = α จะท าให ้𝑎𝑖𝑗  = 1/α โดย α ≠ 0 
2) ถา้ปัจจยั 𝑐𝑖 ถูกเปรียบเทียบใหม้ีค่าเท่ากบัปัจจยั 𝑐𝑗 จ าท าใหค่้าของ 𝑎𝑖𝑗=𝑎𝑖𝑗  

 ดงันั้นตารางเมตริกซ ์A จะสามารถเขียนไดด้งัน้ี 

A= 

[
 
 
 
 

1 𝑎12 … 𝑎1(𝑛−1) 𝑎1𝑛

𝑎21 . . . . . . 𝑎2𝑛

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 . . 𝑎𝑛(𝑛−1) 1 ]

 
 
 
 

 

 การด าเนินการวิเคราะห์ล  าดบัความส าคญัมีอยู ่3 ขั้นตอนคือ 
1) เปรียบเทียบล าดับความส าคัญทีละคู่และน าค่าใส่ลงในตารางเมตริกซ์ตามสมการ

เมตริกซ ์
2) ค านวณหาค่านอร์มลัไลซเ์มตริกซ์ของเมตริกซใ์นแต่ละแถว โดยค่าท่ีนอร์มลัไลซ์หา

ไดจ้ากค่าเฉล่ียของความส าคญัในแต่ละแถว 
3) หาล าดบัความส าคญัในชั้นถดัมา โดยท าการยอ้นกลบัไปในขั้นตอนท่ี 1 และขั้นตอน

ท่ี 2 จากนั้นน าเกณฑก์ารตดัสินใจท่ีค  านวณไดจ้ากล าดบัชั้นท่ีอยู่สูงสุดกว่า 1 ชั้นมา
เป็นตวัคูณค่านอร์มลัไลซข์องล าดบัชั้นท่ี 2 ท่ีไดจ้ากการค านวณ ก็จะไดค่้าล  าดบัการ
ตดัสินใจตามล าดบัความส าคญัลงมาเร่ือยๆจนไดค้รบทุกปัจจยั 

การตรวจสอบอตัราส่วนความต้องกัน (Consistency Ratio: CR) ของแต่ละเมทริกซ์เทียบเคียงโดย
สามารถประมาณค่า CR จากสมการ 

CR = 
CI

RI
……………..(9) 

โดยท่ีดชันีความตอ้งกนั (Consistency Index) สามารถค านวณ CI ไดจ้ากสมการ 

CR = 
ƛmax−n

n−1
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 โดย ƛ𝑚𝑎𝑥 คือ ƛ ท่ีมีค่าสูงสุดท่ีไดจ้ากผลเฉลย ของสมการ(5) และ n คือขนาดของเมทริกซ ์
ส่วน RI (Random Index) คือค่าน ้ าหนักท่ีสร้างโดยการสุ่ม สามารถประมาณ RI ได้จากตารางท่ี 2.2  
ตามขนาดมิติ (n) ของเมทริกซเ์ทียบเคียง 

ตารางท่ี 2.1 ค่าน ้ าหนกัท่ีสร้างโดยการสุ่ม 

n 1 2 3 4 5 6 2 8 9 10 

RI .00 .00 .58 .90 .12 .24 .35 .41 .45 .49 

 ตวัอยา่งการหาค่าเปรียบเทียบโดยใชท้ฤษฎีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ สามารถแสดง
ตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

เสริมวิทย ์วชัระไชยคุปต์, พิราภรณ์ สวสัดิพัลลภ (2553) เกณฑ์ในการตัดสินใจ เลือกพ้ืนท่ีท่ีมี
ศกัยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าชี 

 

 

ภาพท่ี 2.2 เกณฑใ์นการตดัสินใจ เลือกพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าชี 
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ตารางท่ี 2.2 แสดงระดบัคะแนนของแต่ละเกณฑห์ลกัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกต าแหน่งท่ีตั้ง 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดเลก็ในพ้ืนท่ีลุ่มน ้ าชี 

เกณฑห์ลกั ค่าน ้ าหนกัความส าคญั 

การผลิตกระแสไฟฟ้า (A) 0.4644 

วิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ (B) 0.3199 

ส่ิงแวดลอ้ม (C) 0.0335 

เศรษฐกิจและสงัคม (D) 0.1178 

การมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (E) 0.0644 

จากตารางท่ี 2.2 จะเห็นไดว้่าเกณฑ์ดา้นการผลิตกระแสไฟฟ้า (A) มีค่าน ้ าหนักคะแนน ความส าคญั
มากท่ีสุด และเกณฑ์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (C) มีค่าน ้ าหนักคะแนนความส าคญัน้อยท่ีสุด ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น 
ว่าดา้นการผลิตกระแสไฟฟ้ามีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกต าแหน่งท่ีตั้งโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดเล็ก
ในพ้ืนท่ีลุ่ม น ้าชีมากท่ีสุด และดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นเกณฑท่ี์มีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 

ตารางท่ี 2.3 แสดงคะแนนเพื่อเปรียบเทียบประเภทของเกณฑห์ลกัเป็นคู่ 

เกณฑห์ลกั A B C D E 

A 1.00 2.00 9.00 6.00 7.00 

B 0.50 1.00 8.00 5.00 6.00 

C 0.11 0.13 1.00 0.20 0.33 

D 0.17 0.20 5.00 1.00 3.00 

E 0.14 0.17 3.00 0.33 1.00 

ผลท่ีไดคื้อ 

  เกณฑห์ลกัดา้นการผลิตไฟฟ้า(A) = 0.4644  
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 เกณฑห์ลกัดา้นวิศวกรรมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์(B) = 0.3199  

 เกณฑห์ลกัดา้นส่ิงแวดลอ้ม(C) = 0.0335  

 เกณฑห์ลกัดา้นเศรษฐกิจและสงัคม(D) = 0.1178  

 เกณฑห์ลกัดา้นการมีส่วนร่วมของผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย(E) = 0.0644 

รายละเอียดการค านวณจะแสดงในตารางท่ี 2.4 ตารางท่ี 2.5 ตารางท่ี 2.6 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 2.4 การหาผลรวมในแนวตั้ง 

เกณฑห์ลกั A B C D E 

A 1.00 2.00 9.00 6.00 7.00 

B 0.50 1.00 8.00 5.00 6.00 

C 0.11 0.13 1.00 0.20 0.33 

D 0.17 0.20 5.00 1.00 3.00 

E 0.14 0.17 3.00 0.33 1.00 

ผลรวม 1.92 3.49 26.00 12.53 17.33 

ตารางท่ี 2.5 ตารางเมทริกซข์องค่าเฉล่ีย 

เกณฑห์ลกั A B C D E 

A 0.52 0.57 0.35 0.48 0.40 

B 0.26 0.29 0.31 0.40 0.35 

C 0.06 0.04 0.04 0.02 0.02 

D 0.09 0.06 0.19 0.08 0.17 

 



 

 16  

ตารางท่ี 2.5 ตารางเมทริกซข์องค่าเฉล่ีย (ต่อ) 

E 0.07 0.05 0.12 0.03 0.06 

ตารางท่ี 2.6 การหาค่าล าดบัความส าคญัของแต่ละแถวในแนวนอน 

เกณฑห์ลกั A B C D E ค่าเฉล่ีย 

A 0.52 0.57 0.35 0.48 0.40 0.4644 

B 0.26 0.29 0.31 0.40 0.35 0.3199 

C 0.06 0.04 0.04 0.02 0.02 0.0335 

D 0.09 0.06 0.19 0.08 0.17 0.1178 

E 0.07 0.05 0.12 0.03 0.06 0.0644 

 

2.2 การวดัและการควบคุมกระบวนการท าผลติภัณฑ์ 

 การจดัการซอฟตแ์วร์คือการวางแผน การประมาณการ การวดัผล การควบคุม และการจดัการ
ความเส่ียง ส่วนหน่ึงของการจดัการซอฟตแ์วร์และการวางแผนคือการวดัผลในกระบวนการต่างๆ ซ่ึง
เหตุผลหลกัท่ีควรตอ้งมีกระบวนการวดัและควบคุมการท าผลิตภณัฑคื์อการบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด
เพื่อไดผ้ลิตภณัฑท่ี์มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด 

 Richard E. Fairly (2552) การวดัและการประเมินผลคุณลกัษณะการด าเนินการซอฟต์แวร์ 
(Measuring Attributes of Software Implementation) หลงัจากกระบวนการ ออกแบบ พฒันา และการ
ทดสอบโมดูล จะเป็นการประเมินผลและวดัผลโมดูลนั้นๆเพ่ือคน้หาขอ้ผดิพลาดและท าการปรับปรุง
พฒันาเพื่อใหไ้ดผ้ลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 การทดสอบนกัพฒันาโปรแกรมเป็นการเตรียม นักพฒันาเพื่อใหท้ างานร่วมกบัรายละเอียดท่ี
ถูกออกแบบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบซอฟต์แวร์และโมดูล การทดสอบนักพฒันาซอฟต์แวร์อาจจะ
ตอ้งใชแ้บบประเมินโดยการสร้างแบบประเมินท่ีสอดคลอ้งกบัโมดูลท่ีท าหรือว่าอา้งอิงจากงานเดิมท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกบัโมดูลปัจจุบนั 
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 มีกฎการตรวจสอบอยู ่4 ขั้นตอน 
1) การประชุมโดยหวัหนา้งานหรือผูรั้บผดิชอบโครงการ 

2) การตรวจสอบนกัพฒันาจะถูกตรวจสอบจากความตอ้งการของตวัผลิตภณัฑ์ 
3) ผลท่ีออกมาจะช้ีเป้าหมายไปยงันกัพฒันาท่ีเหมาะสม 

4) ค่าท่ีไดจ้ะถูกบนัทึกเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังต่อไป 

2.3 ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั (Key Performance Indicator: KPI) 

 ในการท่ีองค์กรจะสร้างความไดเ้ปรียบจะตอ้งมีการตัดสินใจท่ีถูกต้องแม่นย  าและองค์กร
จะตอ้งสามารถควบคุมสมรรถนะหลกัขององค์กรอย่างแทจ้ริง ซ่ึงการน าไปสู่เป้าหมายนั้นจะตอ้ง
อาศยัตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัเพ่ือท าใหอ้งคก์รเป็นไปตามแนวทางท่ีวางไว ้

 วฒันา พัฒนพงศ์ (2546) พ้ืนฐานท่ีส าคัญของการก าหนดตัวช้ีวดัสมรรถนะหลกัจะอยู่ท่ี
แผนปฏิบติัการ แผนปฏิบติัการจึงถือเป็นส่ิงส าคญัของระบบบริหารโดยภาพรวม ถา้เราเขา้ใจตวัช้ีวดั
ความส าเร็จระดบัโครงการ (ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั at Project Level)  แลว้การท าความเขา้ใจตวัช้ีวดั
ความส าเร็จระดบัอ่ืนๆ จึงไม่ใช่ปัญหาท่ีจะท าความเขา้ใจ 

 เอกชยั บุญยาทิษฐาน (2553) ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั เมื่อมีการปรับจนมีความเหมาะสมกับ
องค์กรแลว้จะท าให้ผูบ้ริหารระดบัสูงลงไปถึงพนักงานสามารถมีความเขา้ใจชดัเจนในเป้าหมายของ
องค์กร และรู้ว่ามนัมีความสัมพนัธ์ อย่างไรกับความส าเร็จในองค์โดยรวม นอกจากนั้น ตัวช้ีวดั
สมรรถนะหลกั ท่ีถูกก  าหนดข้ึนอย่างเหมาะสมยงัท าให้สามารถเสริมสร้างค่านิยมร่วมหรือ Shared 
value ขององคก์รใหเ้ขม้แข็งข้ึนดว้ย 

 พสุ  เดชะรินทร์  (2544)  ขั้นตอนการสร้างตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัมีดงัน้ี 
1) ก าหนดวตัถุประสงคห์รือผลลพัธท่ี์องคก์รตอ้งการซ่ึงควรสะทอ้นถึงกลยทุธท่ี์องคก์รมุ่งเนน้ 
2) ก าหนดปัจจยัสู่ความส าเร็จหรือปัจจยัวิกฤต(Key Success Factor or Critical Success Factor) 

ซ่ึงสมัพนัธก์บัวตัถุประสงคห์รือผลลพัธท่ี์องคก์รตอ้งการ 
3) การก าหนดตวัช้ีวดัท่ีสามารถบ่งช้ีความส าเร็จ/ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล จากการท างานตาม

วตัถุประสงค์หรือผลลพัธ์ท่ีองค์กรต้องการซ่ึงสามารถแสดงเป็นข้อมูลในเชิงปริมาณท่ี
ก  าหนดสูตรในการค านวณดชันีช้ีวดัทั้งหมด 

4) กลัน่กรองดชันีช้ีวดัเพ่ือหาดชันีช้ีวดัหลกั โดยจดัล  าดบัและก าหนดน ้ าหนกัความส าคญัของแต่
ละตวั 
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5) กระจายดชันีช้ีวดัสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6) จดัท า ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั Dictionary โดยระบุรายละเอียดส าคญัของดชันีช้ีวดัแต่ละตัว 
เช่น ช่ือของดชันีช้ีวดั ค  าจ  ากดัความหรือค านิยามของดชันีช้ีวดั สูตรในการค านวณ หน่วยของ
ดชันีช้ีวดั ผูเ้ก็บขอ้มูล ความถ่ีในการรายงานผล เพ่ือสร้างความเขา้ใจร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ในการน าดชันีช้ีวดัไปปฏิบติั 

2.4 แบบจ าลองการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ระดับบุคคล (Personal Software Process: PSP) 

 พรภัทร์ ศิริธรรมกุล (2555) PSP (Personal Software Process) คือแบบจ าลองการปรับปรุง
กระบวนการซอฟตแ์วร์ระดบับุคคล พฒันาโดย Watts Humphry และ SEI (Software Engineering 
Institute) โดยวตัถุประสงคข์อง PSP ก็คือตอ้งการฝึกนกัวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ใหรั้บผดิชอบอยา่งมี
ระเบียบวินยัในกระบวนการซอฟตแ์วร์ 

 PSP ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือวิศวกรให้สามารถผลิตซอฟต์แวร์ท่ีมีคุณภาพสูง โดย PSP 
จะช่วยในดา้นการประมาณ การวางแผน และการพฒันาระบบซอฟต์แวร์ คลา้ยกบั Capability 
Maturity Model (CMM) ของ SEI ท่ีอยู่บนหลกัการของการปรับปรุงกระบวนการ แต่ในขณะท่ี 
CMM มุ่งเน้นการพฒันาความสามารถในระดบัองค์กร , PSP จะมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพท่ีตัว
วิศวกรเป็นรายบุคคล 

 ในกระบวนการของ PSP เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการวดัท่ีผลผลิต และกระบวนการพฒันาของ
ผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์เป็นรายบุคคล และใช้การวดัเหล่าน้ีในการการขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ของนักพัฒนา โดยวัตถุประสงค์หลักของการปรับปรุง
กระบวนการพฒันาซอฟตแ์วร์เป็นรายบุคคลน้ี คือ การลดขอ้บกพร่อง (defect) เพ่ิมทกัษะในการ
วางแผนและประมาณค่า (Planning and Estimation) ซอฟตแ์วร์ 

PSP ถูกออกแบบบนหลกัการของการวางแผน และคุณภาพดงัน้ี 

1) คุณภาพของระบบซอฟต์แวร์ถูกพิจารณาจากคุณภาพขององค์ประกอบโปรแกรม
(Components) ท่ีแยท่ี่สุด 

2) คุณภาพองคป์ระกอบของโปรแกรมถูกก าหนดโดยบุคคลผูพ้ฒันาข้ึนมา 

3) คุณภาพขององคป์ระกอบโปรแกรมถูกก าหนดโดยกระบวนการท่ีพฒันาโปรแกรม 

4) หวัใจของคุณภาพคือทกัษะ การยอมรับ ความรับผดิชอบของผูพ้ฒันา 
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5) วิศวกรทุกคนต่างกนั ซ่ึงเป็นผลอยา่งมาก วิศวกรจึงตอ้งวางแผนงานของพวกเขาและแผนท่ี
วางไวต้อ้งอยูบ่นขอ้มูลการท างานส่วนบุคคล 

6) เพื่อใหส้มรรถนะในการท างานเป็นไปอยา่งสม ่าเสมอ วิศวกรควรใชก้ระบวนการท่ีถูกก าหนด 
นิยามไวอ้ยา่งดี และสามารถวดัได ้

7) เพื่อท่ีจะผลิต ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพ วิศวกรจะตอ้งรู้สึกรับผิดชอบต่อคุณภาพของผลิตภณัฑ์
ของพวกเขาเอง ผลิตภณัฑ์ท่ีมีคุณภาพชั้นเยีย่มจะไม่ถูกสร้างโดยความผดิพลาด วิศวกรจะตอ้งมี
ความพยายามอยา่งหนกัในการรักษาคุณภาพของงาน 

8) ค่าใชจ่้ายจะลดลงหากตรวจพบขอ้บกพร่องท่ีจะตอ้งแกไ้ขแต่เน่ินๆในกระบวนการ 

9) ประสิทธิภาพการท างานจะมากข้ึนหากป้องกนัขอ้บกพร่องมากกวา่การคน้หาและแกไ้ขทางท่ี
ดีท่ีสุดก็คือ ทางท่ีเร็วและประหยดัท่ีสุดในการท างาน 

10) เพื่อให้งานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นไปในทางท่ีถูก วิศวกรตอ้งวางแผนก่อนท่ีจะรับท า
สญัญา หรือเร่ิมการท างาน และจะตอ้งก าหนดกระบวนการไวเ้ป็นแผนงาน  

11) เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงสมรรถภาพในการท างานเป็นรายบุคคล วิศวกรตอ้งท าการวดัเวลาท่ีใชใ้นแต่
ละขั้นตอนของงาน จ  านวนขอ้บกพร่องท่ีสร้างข้ึน และท่ีก  าจดัออก ขนาดของซอฟต์แวร์ท่ีสร้าง 
เพื่อให้คุณภาพของผลิตภณัฑ์เป็นไปอย่างสม ่าเสมอ วิศวกรตอ้งวางแผน วดั และติดตามคุณภาพ
ของผลิตภณัฑ ์และจะมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพตั้งแต่เร่ิมโครงการ ในท่ีสุดแลว้ ตอ้งมีการวิเคราะห์ผลของ
งานแต่ละช้ิน และใชผ้ลน้ีในการคน้หาวิธีการปรับปรุงกระบวนการของวิศวกรผูน้ั้นต่อไป 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 

การศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานการศึกษาและการวิเคราะห์ระบบงานเป็นกิจกรรมหน่ึงของการ
พฒันาระบบสารสนเทศท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อกระบวนการพฒันาระบบ เพ่ือเป็นการเน้นย  ้า
และการท าความเขา้ใจในระบบงานท่ีจัดท าและเป็นส่วนหน่ึงในการลดขอ้ผิดพลาดในการพฒันา
ระบบสารสนเทศ ดังนั้ นผูศึ้กษาได้ก  าหนดวิธีการด าเนินงานตามวงจรพฒันาระบบ เพ่ือเป็นการ
ก าหนดแผนการในการด าเนินงาน โดยการศึกษาถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึน การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบงาน การน าขอ้มูลท่ีศึกษามาท าการวิเคราะห์ปัญหาอย่างละเอียดเพื่อให้การพฒันาระบบ
สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งแทจ้ริงและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ผูศ้ึกษาไดศ้ึกษาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อคดัเลือกนกัพฒันา
โปรแกรม ส าหรับบริษทัโปรซอฟทค์อมเทค จ  ากดั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการท างานเดิม  

2) การศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูล ระบบก าหนดงานและแจกจ่ายงาน (PPNET) ของบริษทั

โปรซอฟทค์อมเทค จ ากดั 

3) ผูใ้ชง้านระบบท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) ความตอ้งการของระบบงานใหม่ 

5) ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ 

6) นิยามศพัทเ์ฉพาะของระบบงานใหม่ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ
ท างานเดิม 
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3.1 การศึกษาและวเิคราะห์ปัญหาที่เกดิขึน้จากกระบวนการท างานเดิม  

ขอ้มูล KPI
( านขอ้มูลระบบ KPI ของบริษทั)

คดัเล อกนักพ ันาโปรแกรม

นักวิเคราะห์ระบบ

วิเคราะห์และ
ออกแบบโครงการ

ขอ้มูล นักพ ันาโปรแกรม (จาก
 านขอ้มูลระบบพนักงานของ

บริษทั)

ระบบก  าหนดงาน
และแจกจ่ายงาน 

(PPNET)

 ภาพท่ี 3.1 แผนภาพแสดงกระบวนการท างานเดิมของบริษทั โปรซอฟทค์อมเทค จ ากดั 

จากภาพท่ี  3.1 บริษัท  โปรซอฟท์คอมเทค จ ากัด ในส่วนงานวิจัยและพั นาระบบจะมี
กระบวนการท างานดงัน้ี 

1) เม ่อไดรั้บมอบหมายโครงการมานกัวิเคราะห์ระบบท าการวิเคราะห์ระบบโดยท าการแยก

งานเป็นส่วนยอ่ยๆและท าการการออกแบบโครงสร้างของระบบ  หลงัจากนั้นจะท าการ
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วางแผนงาน ก  าหนดขอบเขตงานและเวลาการท างานของโครงการ  ก าหนดเป้าหมายท่ี

ตอ้งการของแต่ละโครงการโดยอา้งอิงจาก KPI กลางของบริษทั 
2) นกัวิเคราะห์ระบบท าการเล อกนักพ ันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการโดยจะน าเอกสาร KPI 

ของแต่ละบุคคลมาเป็นตวัช่วยในการเล อกนักพ ันาโปรแกรม โดยในส่วนงานน้ีจะเกิด
ปัญหาข้ึนเน ่องจากการท่ีโครงการมีการแบ่งเป็นระบบย่อยๆและแต่ละระบบย่อยมีการ
ระบุ KPI ท่ีตอ้งการหลากหลายและแตกต่างกนั รวมถึงการเปรียบเทียบ KPI ท่ีตอ้งการ

กับของนักวิเคราะห์เป็นไปด้วยความยากล าบากเพราะต้องน า KPI ของนักพั นา
โปรแกรมทุกคนมาเปรียบเทียบกนัในเชิงลึกและตอ้งน าไปเปรียบเทียบอีกว่าการเล อกจะ
กระทบกบัระบบยอ่ยอ ่นหร อไม่และคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ ปัญหาน้ีเองท าใหน้กัวิเคราะห์
ระบบเกิดความยากล าบากในการท างาน ในบางคร้ังก็ใชค้วามรู้สึกในการตดัสินใจเล อก
นักพ ันาโปรแกรมโดยไม่ไดค้  านึงถึงการเปรียบเทียบจึงท าให้บางระบบยอ่ยหร อบาง
โครงการไม่ลุล่วงตามท่ีวางแผนไว ้ ในบางโครงการมีการเปล่ียนนักพ ันาโปรแกรม
จ านวนมากเน ่ องจากนักพั นาโปรแกรมท่ีเล อกมานั้ นไม่สามารถท างานให้ลุล่วง
เน ่องจากขาดทกัษะเฉพาะทางหร อไม่เหมาะสมกบังานท่ีใหไ้ป 

3) หลงัจากท่ีมอบหมายงานแลว้นักพ ันาโปรแกรมจะต้องท าการพ ันาโปรแกรม และ
ตอ้งท าการบนัทึกผลการท างานทุกวนัเพ ่อเป็นขอ้มูลในการประเมินผลการท างาน 

3.2 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ระบบก าหนดงานและแจกจ่ายงาน (PPNET) ของบริษัท  

โปรซอฟท์คอมเทค จ ากดั 

จากการศึกษาระบบก าหนดงานและแจกจ่ายงาน (PPNET) มีการท างานหลกัๆดงัน้ี 

1) การก าหนดงานและก าหนดวนัส่งมอบงาน 

2) การก าหนดผูรั้บผดิชอบงานและผูส้ัง่งาน 

3) การเล ่อนวนัส่งมอบงาน 

โดยการท างานท่ีกล่าวมาขา้งตน้เป็นแค่การก าหนดงานและแจกจ่ายงานเบ ้องตน้ซ่ึงท าใหเ้กิด

ปัญหาการคดัเล อกนักพ ันาโปรแกรมท่ีเหมาะสมกบังานได ้โดยโปรแกรม PPNET ท าไดเ้พียง
ก  าหนดงานและวนัส่งมอบงาน ผูรั้บผดิชอบ ผูส้ัง่งาน และการเล ่อนวนัส่งมอบงาน ทั้งน้ีผูศึ้กษาจึง
เห็นว่าหากมีการพ ันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพ ่อคัดเล อก
นกัพ ันาโปรแกรม ส าหรับบริษทัโปรซอฟท์คอมเทคจ ากดั มาท างานร่วมกบัโปรแกรม PPNET 

จะใหเ้กิดประสิทธิภาพการในท างานและท าใหผ้ลของการท างานดีข้ึน 
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3.3 ผู้ใช้งานระบบที่เกีย่วข้อง  

ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดแ้บ่งผูใ้ชง้านท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพ ันาระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพ ่อคดัเล อกนักพ ันาโปรแกรม ส าหรับบริษทั โปรซอฟท์
คอมเทค จ  ากดั ดงัน้ี 

1) ผูดู้แลระบบ ค อ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ดูแลระบบ โดยมีหน้าท่ีในการก าหนดค่าเร่ิมตน้
ของระบบ และก าหนดผูเ้ขา้ใชง้านระบบรวมถึงสิทธิในการเขา้ใชง้านระบบ 

2) หวัหน้านกัวิเคราะห์ระบบ ค อ ผูท่ี้มีหน้าท่ีในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ และเป็น
ผูท้  าการก าหนดงานและคดัเล อกนกัพ ันาโปรแกรมรวมถึงการดูรายงานการด าเนินงาน 
สามารถเขา้ไดทุ้กโครงการ 

3) นกัวิเคราะห์ระบบ ค อ ผูท่ี้มีหน้าท่ีในการออกแบบและวิเคราะห์ระบบ และเป็นผูท้  าการ
ก าหนดงานและคัดเล อกนักพั นาโปรแกรมรวมถึงการดูรายงานการด าเนินงานใน
โครงการท่ีตวัเองไดรั้บผดิชอบ 

4) หัวหน้านักพ ันาโปรแกรม ค อ ผูท่ี้มีหน้าท่ีพ ันาโปรแกรม นักพ ันาโปรแกรมจะมี
หนา้ท่ีดูงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากระบบและดูแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมายสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูลของนกัพ ันาโปรแกรมไดทุ้กคน 

5) นักพ ันาโปรแกรม ค อ ผูท่ี้มีหน้าท่ีพ ันาโปรแกรม นักพ ันาโปรแกรมจะมีหน้าท่ีดู
งานท่ีไดรั้บมอบหมายจากระบบและดูแผนงานท่ีไดรั้บมอบหมายท่ีตวัเองไดรั้บผดิชอบ 

6) ผูบ้ริหาร ค อ ผูท่ี้มีหน้าท่ีมีบริหารบริษทั และเป็นผูท่ี้สามารถเข้าถึงข้อมูลทุกส่วนของ
โครงการ 

3.4 ความต้องการระบบงานใหม่ 

หลงัจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะเห็นไดว้่าระบบงานใหม่จะตอ้งมีการวิเคราะห์ผล KPI 
ไดอ้ย่างรวดเร็วเพ ่อเป็นตวัช่วยนักวิเคราะห์ระบบในการคดัเล อกนักพ ันาโปรแกรมเขา้สู่
โครงการ โดยจะอธิบายตามภาพท่ี 3.2 
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ระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพ ่อคดัเล อก
นักพ ันาโปรแกรม ส าหรับบริษทัโปรซอฟท์คอมเทคจ ากดั

นักพ ันาโปรแกรม

นักวิเคราะห์ระบบ

ผูดู้แลระบบ

จดัการผูใ้ช้งานระบบ

แสดงแผนการท างาน

คดัเล อกนักพ ันาโปรแกรม

การลงขอ้มูลการท  างาน

ก าหนดขอ้มูลโครงการ

<<include>>

หัวหนา้นักพ ันาโปรแกรม

ผูบ้ริหาร

หัวหนา้นักวิเคราะห์ระบบ

เขา้ใช้งานระบบ
แสดงรายการ

การเขา้ใช้งานระบบ
<<include>>

แสดงรายการขอ้มูล
ผูใ้ชง้านระบบ

<<include>>

แสดงรายการ
ขอ้มูลโครงการ

<<include>>

รายงาน

ภาพท่ี 3.2 แผนภาพยสูเคสไดอะแกรมแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างผูใ้ชง้านภายในระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพ ่อการคดัเล อกนกัพ ันาโปรแกรม  

จากภาพท่ี 3.2 สามารถอธิบายรายละเอียดไดด้งัน้ี  
1) ส่วนการเขา้ใชง้านระบบ หมายถึง ส่วนท่ีใชใ้นการกรอกรหัสผูใ้ชง้านและรหัสผ่านเพ ่อ

ท าการเขา้ใชง้านระบบ 
2) ส่วนแสดงขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ หมายถึง ส่วนท่ีใชใ้นการแสดงรายการการเขา้ใช้

งานของผูใ้ชง้าน 
3) ส่วนจดัการผูใ้ชง้านระบบ หมายถึง ส่วนท่ีใชใ้นการ เพ่ิม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลผูเ้ขา้ใชง้าน

โดยในส่วนน้ีจะมีแต่ผูดู้แลระบบเท่านั้นท่ีสามารถเขา้ใชง้านได ้
4) ส่วนแสดงรายการผูใ้ชง้านระบบ หมายถึง ส่วนท่ีใชแ้สดงรายการผูใ้ชง้านท่ีมีในระบบ 

5) ส่วนก าหนดขอ้มูลโครงการ หมายถึง ส่วนท่ีใชก้  าหนดโครงการและรายละเอียดท่ีจ  าเป็น
ของโครงการ เช่น ระยะเวลา ค่าตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั  
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6) ส่วนแสดงรายการขอ้มูลโครงการ หมายถึง ส่วนท่ีแสดงรายการขอ้มูลโครงการท่ีสร้างไว้

ในระบบ 
7) ส่วนคดัเล อกนักพ ันาโปรแกรม หมายถึง ส่วนท่ีใชใ้นการคดัเล อกนกัพ ันาโปรแกรม

โดยในส่วนน้ีจะเป็นการคดัเล อกโดยใชท้ฤษฎีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 
8) ส่วนแสดงแผนการท างาน หมายถึง เป็นส่วนแสดงแผนการท างานของโครงการท่ีไดท้ า

การสร้างไว ้

9) ส่วนการลงข้อมูลการท างาน หมายถึง ส่วนท่ีใช้ระบุข้อมูลการท างานในแต่ละวนัอง
พนกังาน 

10) ส่วนรายงาน หมายถึง ส่วนแสดงรายงานของระบบ โดยจะแสดงตามสิทธิการเขา้ถึงของ
แต่ละผูใ้ชง้าน 

3.5 ขั้นตอนการท างานระบบงานใหม่ 

ทางผูจ้ ัดท าได้ท าการอธิบายขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ในรูปแบบของแอคทิวิตี
ไดอะแกรม 

ตารางท่ี 3.1 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นแอคทิวิตีไดอะแกรม 

สญัลกัษณ์ ความหมาย 

 แสดงจุดเร่ิมตน้ของการท างาน (Initial) 

 ใชแ้สดงทางเล อกเม ่อเกิดกรณีท่ีตอ้งมีเง ่อนไขใน
การตดัสินใจ (Decission) 

 ใชแ้สดงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน (Action) 

 ใชแ้สดงการรวมหร อแยกขอ้มูล (Join Node , Fork 
Node) 

 ใชแ้สดงการเช ่อมโยงและการไหลเวียนของขอ้มูล
(Flow) 

 ใชแ้สดงจุดส้ินสุดของการท างาน (Final Node) 
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จากการวิเคราะห์ระบบงานท่ีเขียนด้วย ยูสเคสไดอะแกรม จะสามารถน ามาอธิบายเป็น
รายละเอียดการท างานไดโ้ดยใช ้แอคทิวิตีไดอะแกรมดงัน้ี 

1) การเขา้ใชง้านระบบ 
การเขา้ใชง้านระบบค อส่วนท่ีให้ผูใ้ชง้านท าการกรอกรหัสผูใ้ชง้านและรหัสผ่านเพ ่อเขา้ใช้
งานระบบ ระบบจะท าการตรวจสอบความถูกตอ้งของการระบุรหัสผูใ้ช้งานและรหัสผ่าน
หลงัจากนั้นระบบจะท าการแสดงหน้าจอของระบบตามสิทธิการใชง้านของผูใ้ชง้านแต่ละ
แบบ 

การเขา้ใช้งานระบบ

ระบบผูใ้ชง้าน

1. กรอกรหัสผ ูใ้ช้งาน / 
เล อกประเภทผูใ้ชง้าน

2. ตรวจสอบผูใ้ชง้าน

3. แสดงขอ้ความเต อนถึง
ขอ้ผิดพลาด

กรณีผิดพลาด

 4.เขา้ใช้งานระบบ

กรณีผ่านการตรวจสอบ

5. ออกจากระบบ

ออกจากระบบ

 

ภาพท่ี 3.3 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมแสดงการเขา้ใชง้านระบบ 
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ตารางท่ี 3.2 ตารางอธิบายการเขา้ใชง้านระบบ 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 กรอกรหสัผูใ้ชง้าน /
เล อกประเภทผูใ้ชง้าน 

- ผูใ้ชง้านท าการกรอกขอ้มูลรหสั 
- ผูใ้ชง้านและรหสัผา่นผูใ้ชง้าน 
- ผูใ้ชท้  าการเล อกประเภทการเขา้ใชง้าน 

 

2 ตรวจสอบผูใ้ชง้าน ระบบท าการตรวจสอบช ่อผูใ้ชง้านและ
รหสัผูใ้ชง้าน 

 

3 แสดงขอ้ความเต อน
ขอ้ผดิพลาด 

กรณีช ่อผูใ้ชง้าน หร อ รหสัผูใ้ชง้านผดิ 
ระบบจะท าการแจง้เต อนแกผู้ใ้ชง้าน
เพ ่อใหท้ าการกรอกขอ้มูลการเขา้ใชง้าน
ระบบอีกคร้ัง 

 

4 เขา้ใชง้านระบบ กรณีช ่อผูใ้ชง้านและรหสัผูใ้ชง้านถูกตอ้ง
ผูใ้ชง้านสามารถเชา้ใชร้ะบบได ้

 

5 ออกจากระบบ ผูใ้ชง้านสามารถท าการออกจากระบบ
กรณีตอ้งการเลิกใชง้าน 

 

 
2) การเพ่ิมขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

การเพ่ิมขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบค อการสร้างขอ้มูลผูท่ี้จะเขา้ใชง้านระบบโดยส่วนน้ีผูท่ี้มีสิทธิเขา้
ใชง้านจะเป็นผูดู้แลระบบเท่านั้น 
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จดัการผูใ้ช้งานระบบ

ระบบผูใ้ชง้าน,ผูดู้แลระบบ

2. ระบบท  าการตรวจสอบสิทธิ
การใช้งาน

8. ออกจากระบบ

ออกจากระบบ

1. ผูใ้ชง้านเล อกเมนู 
จดัการข้อมูลผูใ้ชง้าน

5.เล อกรายการผูใ้ช้งาน

7.บนัทึกขอ้มูลผูใ้ชง้าน

4.แสดงขอ้มูลผูใ้ช้งาน

3.แสดงรายการผูใ้ชง้าน

ตรวจสอบสิทธิ

ผูใ้ช้งานท ัว่ไป

ผูดู้แลระบบ

5.เพ่ิม/ลบ/แกไ้ขข้อมูล
ผูใ้ชง้าน

6.ผูใ้ชง้านท  าการบันทึก
การเปล่ียนแปลงข้อมูล

 

ภาพท่ี 3.4 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมแสดงการจดัการผูใ้ชง้านระบบ 
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ตารางท่ี 3.3 ตารางอธิบายการจดัการผูใ้ชง้านระบบ 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผูใ้ชง้านท าการเล อก
เมนูจดัการขอ้มูล
ผูใ้ชง้าน 

หลงัจากเขา้สู่ระบบแลว้ผูใ้ชง้านท าการ
เล อกเมนูจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

2 ระบบท าการ
ตรวจสอบสิทธิการ
ใชง้าน 

ระบบท าการตรวจสอบสิทธิการใชง้าน 
- กรณีเป็นผูดู้แลระบบระบบท าการ
แสดงรายการผูใ้ชง้าน 
- กรณีเป็นผูใ้ชท้ัว่ไประบบท าการแสดง
ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

3 แสดงรายการผูใ้ชง้าน กรณีเป็นผูดู้แลระบบ ระบบจะท าการ
แสดงรายการผูใ้ชง้านทั้งหมดเพ ่อให้
ผูดู้แลระบบเล อกว่าจะท ากิจกรรมอะไร 
(เพ่ิม/ลบ/แกไ้ข) 

 

4 แสดงขอ้มูลผูใ้ชง้าน ระบบท าการแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้าน
เพ ่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้

 

5 ผูใ้ชง้านท าการเพ่ิม/
ลบ/แกไ้ข ขอ้มูล
ผูใ้ชง้าน 

หลงัจากท ารายการต่างๆผูใ้ชง้าน
สามารถเพ่ิม/ลบ/แกไ้ขขอ้มูลได ้

 

6 ผูใ้ชง้านท าการบนัทึก
การเปล่ียนแปลง
ขอ้มูล 

ระบบแสดงขอ้ความกรณีบนัทึกขอ้มูล
ส าเร็จและแสดงขอ้ความแจง้เต อนกรณี
มีความผดิพลาดกรณีต่างๆ 

 

7 ระบบท าการบนัทึก
ขอ้มูล 

หลงัจากผูใ้ชท้  าการกดบนัทึกขอ้มูล
ระบบก็จะน าขอ้มูลไปบนัทึกใน
 านขอ้มูล 
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1) การแสดงรายการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

การแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้านเป็นการแสดงรายการขอ้มูลผูใ้ชง้านในระบบในส่วนน้ีผูท่ี้มีสิทธิใน
การใชง้านค อผูดู้แลระบบ 

การแสดงรายการขอ้มูลผูใ้ช้งาน

ระบบผูใ้ชง้าน

1.ผูใ้ชง้านเล อกเมนู
แสดงรายการขอ้มูล

ผูใ้ชง้าน

2. ระบบท  าการแสดงรายการ
ขอ้มูลผูใ้ช้งาน

3.ผูใ้ชง้านท  าการเล อกผ ูใ้ช้งาน
จากรายการ

8. ระบบท  าการบนัทึก
ขอ้มูลลงใน านข้อมูล

8. ผูใ้ชง้านท  าการบันทึก
ขอ้มูล

4. ระบบท  าการ
ตรวจสอบสิทธิ

5. แสดงขอ้มูลผูใ้ช้งาน 6.แสดงขอ้มูลผูใ้ช้งาน

ผูท้ี่มีสิทธิในการดูรายการ
ผูท้ี่มีสิทธิ ลบ/แกไ้ขรายการ

7. ผูใ้ชง้านท  าการ ลบ/
แกไ้ขรายการ

 

ภาพท่ี 3.5 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมการแสดงรายการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
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ตารางท่ี 3.4 ตารางอธิบายการแสดงรายการขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผูใ้ชง้านท าการแสดง
รายการขอ้มูล
ผูใ้ชง้าน 

หลงัจากท่ีผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ และ
ท าการเล อกท่ีแสดงรายการขอ้มูล
ผูใ้ชง้าน 

 

2 ระบบท าการแสดง
รายการขอ้มูล
ผูใ้ชง้าน 

เม ่อผูใ้ชง้านท าการเล อกเมนู ระบบ
จะท าการแสดงหนา้ต่างรายการ
ขอ้มูลผูใ้ชง้านตามสิทธิการเขา้ถึง 

 

3 ผูใ้ชง้านท าการเล อก
ผูใ้ชง้าน 

ท าการเล อกผูใ้ชง้านจากรายการท่ี
แสดง 

 

4 ระบบท าการ
ตรวจสอบสิทธิ 

ระบบท าการตรวจสอบสิทธิการ
เขา้ถึงขอ้มูลโดยจะแบ่งเป็น 2 กรณี
ค อ 

- กรณีผูใ้ชง้านสามารถดูขอ้มูลได้
อยา่งเดียว กรณีน้ี ระบบจะท าการบิด
ไม่ใหผู้ใ้ชม้ีการปรับปรุงขอ้มูล 

- กรณีผูใ้ชง้านสามารถดูและแกไ้ข
ขอ้มูลได ้ระบบจะท าการเปิดให้
ผูใ้ชง้านท าการปรับปรุงขอ้มูลได ้

 

5 แสดงขอ้มูลผูใ้ชง้าน ระบบท าการแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้าน
และเปิดขอ้มูลใหส้ามารถท าการ
แกไ้ขได ้

 

6 แสดงขอ้มูลผูใ้ชง้าน ท าการแสดงขอ้มูลผูใ้ชง้านแต่ไม่สา
มารแกไ้ขได ้
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ตารางท่ี 3.4 ตารางอธิบายการแสดงรายการขอ้มูลผูใ้ชง้าน (ต่อ) 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

7 ผูใ้ชง้านท าการลบ/
แกไ้ข ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

ผูใ้ชง้านท าการลบ/แกไ้ขขอ้มูล
ผูใ้ชง้านในส่วนท่ีเปิดใหท้ าการ
แกไ้ข 

 

8 ผูใ้ชง้านท าการ
บนัทึกขอ้มูล 

ระบบท าการแสดงขอ้ความเม ่อ
บนัทึกเสร็จและแสดงขอ้ความเต อน
เม ่อมีขอ้ผดิพลาดในกรณีต่างๆ 

 

9 ระบบท าการบนัทึก
ขอ้มูลใน านขอ้มูล 

ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลใน
 านขอ้มูล 

 

 

2) การแสดงรายการขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ 
เป็นการแสดงรายการการเขา้ใชง้านระบบของผูใ้ชง้าน โดยจะแสดงขอ้มูลวนั เวลา ท่ีเขา้ใช้
งานแต่ละคร้ังเพ ่อเป็นการตรวจสอบการเขา้ใชง้านเป็นขอ้มูลในการป้องกนัความผดิปกติใน
การเขา้ใชง้าน 
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การแสดงรายการขอ้มูลการเข้าใชง้านระบบ

ระบบผูใ้ชง้าน

1.ผูใ้ชง้านเล อกเมนู
แสดงรายการขอ้มูลการ

เขา้ใช้งานระบบ

2. ระบบท  าการแสดงรายการ
ขอ้มูลการเข้าใชง้านระบบ

3. แสดงขอ้มูลการเข้าใช ้
งานระบบ (แสดงขอ้มูล

ท ั้งหมด)

4. แสดงขอ้มูลการเข้าใช ้
งานระบบ (แสดงเฉพาะ

ขอ้มูลตนเอง)

ผูใ้ชง้านทัว่ไป
ผูดู้แลระบบ

ภาพท่ี 3.6 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมการแสดงรายการขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ 

ตารางท่ี 3.5 ตารางอธิบายการแสดงรายการขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผูใ้ชง้านท าการเล อก
เมนูแสดงรายการ
ขอ้มูลการเขา้ใชง้าน
ระบบ 

หลงัจากท่ีผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ และ
ท าการเล อกท่ีแสดงรายการขอ้มูล
การเขา้ใชง้านระบบ 

 

2 ระบบท าการแสดง
ขอ้มูลการเขา้ใชง้าน
ระบบ 

ระบบท าการแสดงขอ้มูลการเขา้ใช้
งานระบบของผูใ้ชง้าน 

 

3 แสดงขอ้มูลการเขา้
ใชง้านระบบ (แสดง
ขอ้มูลทั้งหมด) 

กรณีเป็น ผูดู้แลระบบจะสามารถ
เห็นขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบของ
ผูใ้ชง้านทั้งหมดได ้
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ตารางท่ี 3.5 ตารางอธิบายการแสดงรายการขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ(ต่อ) 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

4 แสดงขอ้มูลการเขา้
ใชง้านระบบ (แสดง
เฉพาะขอ้มูลของ
ตนเอง) 

กรณีเป็นผูใ้ชง้านทัว่ไปจะสามารถ
เห็นขอ้มูลการใชง้านของตนเอง
เท่านั้น 

 

 
3) การแสดงรายการขอ้มูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั 

การแสดงรายการข้อมูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัค อการดึงขอ้มูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัจาก
ระบบกลางท่ีเก็บขอ้มูลโดยสามารถเล อกตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัของปีต่างๆมาแสดงได ้

การแสดงขอ้มูล KPI

ระบบผูใ้ชง้าน

1.ผูใ้ชง้านเล อกเมนู
แสดงรายการขอ้มูล KPI

2. ระบแสดงรายการ
ขอ้มูล KPI โดยดึงจาก

 านขอ้มูล KPI 

3. ออกจากระบบ

ภาพท่ี 3.7 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมการแสดงรายการขอ้มูล KPI 
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ตารางท่ี 3.6 ตารางอธิบายการแสดงรายการขอ้มูล KPI 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผูใ้ชง้านเล อกเมนู
รายการแสดงขอ้มูล 
KPI 

หลงัจากเขา้สู่ระบบ ผูใ้ชง้านท าการ
เล อกเมนูแสดงรายการขอ้มูล KPI 

 

2 ระบบแสดงรายการ
ขอ้มูล KPI โดยดึง
จาก านขอ้มูล KPI 

หลงัจากผูใ้ชง้านเล อกเมนู ระบบจะ
ท าการดึงขอ้มูลจาก านขอ้มูล KPI 
กลางของบริษทั 

 

 
4) การจดัการขอ้มูลโครงการ 

การจดัการขอ้มูลโครงการเป็นการสร้างโครงการและโครงการยอ่ย/ระบบ โดยจะระบุตวัช้ีวดั

สมรรถนะหลกัท่ีจะใชง้านในโครงการระยะเวลาท่ีใชใ้นโครงการ 

การก าหนดขอ้มูลโครงการ

ระบบผูใ้ชง้าน

1.ผูใ้ชง้านเล อกเมนู
ก าหนดขอ้มูลโครงการ

2. ระบบท  าการแสดงหน้า
แบบฟอร์มขอ้มูลโครงการ

3.ผูใ้ชง้านท  าการระบุขอ้มูล
โครงการ/โครงการย่อย

8. ระบบท  าการบนัทึก
ขอ้มูลลงใน านข้อมูล

4. ผูใ้ชง้านท  าการบันทึก
ขอ้มูล

แกไ้ข

 

ภาพท่ี 3.8 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมการก าหนดขอ้มูลโครงการ 
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ตารางท่ี 3.7 ตารางอธิบายการก าหนดขอ้มูลโครงการ 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผูใ้ชง้านท าการเล อก
เมนูก  าหนดขอ้มูล
โครงการ 

หลงัจากเขา้สู่ระบบผูใ้ชง้านท าการ
เล อกเมนูก  าหนดขอ้มูลโครงการ 

 

2 ระบบท าการแสดง
หนา้แบบฟอร์ม
ขอ้มูลโครงการ 

หลงัจากผูใ้ชง้านท าการเล อกเมนู
ก  าหนดขอ้มูลโครงการ ระบบจะ
แสดงแบบฟอร์มการก าหนดขอ้มูล
โครงการ 

 

3 ผูใ้ชง้านท าการ
ก าหนดขอ้มูล
โครงการ/โครงการ
ยอ่ย 

ผูใ้ชง้านสามารถก าหนดขอ้มูล
โครงการหลกั โครงการยอ่ย การ
ก าหนดเป้าหมา การก าหนด KPI ท่ี
ตอ้งการ การก าหนดวนัเวลาของ
โครงการ 

 

4 ผูใ้ชง้านท าการ
บนัทึกขอ้มูล 

ระบบท าการแสดงขอ้ความเม ่อ
บนัทึกขอ้มูลส าเร็จและแสดง
ขอ้ความเต อนเม ่อมีขอ้ผดิพลาด
ต่างๆ 

 

5 ระบบท าการบนัทึก
ขอ้มูลลงใน
 านขอ้มูล 

ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลโครงการ
ลงใน านขอ้มูล 
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5) การแสดงรายการโครงการ 

การแสดงรายการโครงการเป็นการแสดงรายการโครงการท่ีผูใ้ชง้านสร้างข้ึน โดยระบบจะ
แสดงรายการตามสิทธิท่ีผูใ้ชง้านสามารถเขา้ถึงไดผู้ใ้ชง้านสามารถเล อกรายการเพ ่อเขา้ไปดู
รายละเอียดโครงการได ้

การแสดงรายการขอ้มูลโครงการ

ระบบผูใ้ชง้าน

1.ผูใ้ชง้านเล อกเมนู
แสดงรายการขอ้มูล

โครงการ

2. ระบบท  าการแสดงรายการ
ขอ้มูลโครงการ

3.ผูใ้ชง้านท  าการเล อกรายการ

8. ระบบท  าการบนัทึก
ขอ้มูลลงใน านข้อมูล

8. ผูใ้ชง้านท  าการบันทึก
ขอ้มูล

4. ระบบท  าการ
ตรวจสอบสิทธิ

5. แสดงขอ้มูลโครงการ 6.แสดงขอ้มูลโครงการ

ผูท้ี่มีสิทธิในการดูรายการ
ผูท้ี่มีสิทธิ ลบ/แกไ้ขรายการ

7. ผูใ้ชง้านท  าการ ลบ/
แกไ้ขรายการ

ภาพท่ี 3.9 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมการแสดงรายการขอ้มูลโครงการ 

 

 



 

 38  

ตารางท่ี 3.8 ตารางอธิบายการแสดงรายการขอ้มูลโครงการ 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผูใ้ชง้านท าการแสดง
รายการขอ้มูล
โครงการ 

หลงัจากท่ีผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ และ
ท าการเล อกท่ีแสดงรายการขอ้มูล
โครงการ 

 

2 ระบบท าการแสดง
รายการขอ้มูล
โครงการ 

เม ่อผูใ้ชง้านท าการเล อกเมนู ระบบ
จะท าการแสดงหนา้ต่างรายการ
ขอ้มูลโครงการ โดยจะแสดงตาม
สิทธิการใชง้านเช่น 

-  กรณีเป็นหวัหนา้นกัวิเคราะห์
ระบบจะสามารถเห็นทุกโครงการ 

- กรณีเป็นนกัวิเคราะห์ระบบจะ
สามารถเห็นโครงการท่ีตวัเองสร้าง
เท่านั้น 

 

3 ผูใ้ชง้านท าการเล อก
โครงการ 

ผูใ้ชง้านท าการเล อกโครงการตามท่ี
ระบบแสดงเพ ่อเขา้ไปสู่หนา้แสดง
ขอ้มูลโครงการ 

 

4 ระบบท าการ
ตรวจสอบสิทธิ 

ระบบท าการตรวจสอบสิทธิการ
เขา้ถึงขอ้มูลโดยจะแบ่งเป็น 2 กรณี
ค อ 

- กรณีผูใ้ชง้านสามารถดูขอ้มูลได้
อยา่งเดียว กรณีน้ี ระบบจะท าการบิด
ไม่ใหผู้ใ้ชม้ีการปรับปรุงขอ้มูล 
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ตารางท่ี 3.8 ตารางอธิบายการแสดงรายการขอ้มูลโครงการ (ต่อ) 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

4 ระบบท าการ
ตรวจสอบสิทธิ 

- กรณีผูใ้ชง้านสามารถดูและแกไ้ข
ขอ้มูลได ้ระบบจะท าการเปิดให้
ผูใ้ชง้านท าการปรับปรุงขอ้มูลได ้

 

5 แสดงขอ้มูล
โครงการ 

ระบบท าการแสดงรายการขอ้มูล
โครงการและเปิดใหผู้ใ้ชง้านท าการ
แกไ้ขขอ้มูลได ้

 

6 แสดงขอ้มูล
โครงการ 

ระบบท าการแสดงรายการขอ้มูล
โครงการและปิดใหผู้ใ้ชง้านท าการ
แกไ้ขขอ้มูล 

 

7 ผูใ้ชง้านท าการลบ/
แกไ้ข ขอ้มูล
โครงการ 

ผูใ้ชง้านท าการแกไ้ขขอ้มูลตามท่ี
ระบบเปิดใหท้ าการแกไ้ข 

 

8 ผูใ้ชง้านท าการ
บนัทึกขอ้มูล 

ระบบท าการแสดงขอ้ความเม ่อ
บนัทึกส าเร็จและแสดงขอ้ความแจง้
เต อนกรณีมขีอ้ผดิพลาด 

 

9 ระบบท าการบนัทึก
ขอ้มูลใน านขอ้มูล 

ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลง
 านขอ้มูล 

 

 
6) การคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมให้เหมาะสมกบังาน 

การคดัเล อกนักพ ันาโปรแกรมให้เหมาะสมกับงานเป็นการน าข้อมูลโครงการท่ีสร้างมา
เปรียบเทียบกบัขอ้มูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัของนกัพ ันาโปรแกรม โดยระบบจะใชท้ฤษฎี
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี หลงัจากนั้นระบบจะท าการแสดงข้อมูลการ
คดัเล อก โดยผูใ้ชส้ามารถเล อกนักพ ันาโปรแกรมคนใดก็ไดต้ามความเหมาะสม เม ่อเล อก

แลว้ระบบจะแสดงการประเมินความส าเร็จในแต่ละดา้น(ตามขอ้มูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัท่ี
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ไดเ้ล อกให้กบัโครงการย่อย/ระบบ)เพ ่อท าใหน้ักวิเคราะห์ระบบมีขอ้มูลช่วยในการตดัสินใจ

ว่านกัพ ันาโปรแกรมคนนั้นๆมีความเหมาะสม 

การคดัเล อกนักพ ันาโปรแกรมให้กบังาน

ระบบผูใ้ชง้าน

1.ผูใ้ชง้านเล อกเมนู
คดัเล อกนักพ ันา
โปรแกรมให้กบังาน

2. ระบบท  าการแสดงหน้าต่าง
คดัเล อกนักพ ันาโปรแกรม

ให้กบังาน

3.ผูใ้ชง้านท  าการกดเล อก
โครงการ

10. ระบบท  าการบนัทึก
ขอ้มูลลงใน านข้อมูล

4. ระบบแสดงหน้าต่าง
เล อกโครงการ

10. ผูใ้ชง้านท  าการ
บนัทึกผล

5. ผูใ้ชง้านท  าการเล อก
โครงการจากหน้าต่าง

แสดงโครงการ 6. ระบบแสดงขอ้มูล
โครงการ/ระบบ และ
ขอ้มูลนักพ ันาระบบ

7. ผูใ้ชง้านท  าการเล อก
ระบบในโครงการ

8. ระบบแสดงขอ้มูล
นักพ ันาโปรแกรม

เปรียบเทียบกับโครงการ
โดยใช้ FAHP

9. ผูใ้ชง้านท  าการเล อก
นักพ ันาโปรแกรม

ภาพท่ี 3.10 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมการแสดงการคดัเล อกนกัพ ันาโปรแกรมใหก้บังาน 
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ตารางท่ี 3.9 ตารางอธิบายการแสดงการคดัเล อกนกัพ ันาโปรแกรมใหก้บังาน 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผูใ้ชง้านเล อกเมนู
คดัเล อกนกัพ ันา
โปรแกรมใหก้บังาน 

หลงัจากผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ ผูใ้ชง้าน
ท าการเล อกเมนูคดัเล อกนกัพ ันา
โปรแกรมใหก้บังาน 

 

2 ระบบท าการแสดง
หนา้ต่างคดัเล อก
นกัพ ันาโปรแกรม
ใหก้บังาน 

หลงัจากเล อกเมนูระบบจะท าการ
แสดงหนา้ต่างคดัเล อกนกัพ ันา
โปรแกรมใหก้บังานโดยเป็น
แบบฟอร์มซ่ึงแบ่งเป็น 

- ส่วนของขอ้มูลโครงการ 

- ส่วนของระบบยอ่ยในโครงการ 

- ส่วนของขอ้มูลนกัพ ันาระบบ 

- ส่วนแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ 

 

3 ผูใ้ชท้  าการกดเล อก
โครงการ 

ผูใ้ชง้านท าการเล อกเพ ่อเขา้สู่ขอ้มูล
รายการคดัเล อกนกัพ ันาโปรแกรม
ใหก้บังาน 

 

4 ระบบแสดงหนา้ต่าง
เล อกโครงการ 

ระบบท าการแสดงหนา้ต่างใหผู้ใ้ช้
ไดท้  าการเล อกโครงการ โดยจะเป็น
โครงการท่ีไดก้  าหนดไวจ้ากหนา้
ก าหนดขอ้มูลโครงการ 

 

5 ผูใ้ชท้  าการเล อก
โครงการจาก
หนา้ต่างแสดง
โครงการ 

ผูใ้ชง้านท าการเล อกโครงการท่ี
ตอ้งการ 
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ตารางท่ี 3.9 ตารางอธิบายการแสดงการคดัเล อกนกัพ ันาโปรแกรมใหก้บังาน (ต่อ) 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

6 ระบบแสดงขอ้มูล
โครงการ/ระบบ 
และขอ้มูลนกัพ ันา
ระบบ 

หลงัจากเล อกมาแลว้ระบบจะท าการ
แสดงขอ้มูลโครงการและขอ้มูล
นกัพ ันาโปรแกรมทั้งหมด 

 

7 ผูใ้ชง้านท าการเล อก
โครงการยอ่ย/ระบบ 

ผูใ้ชง้านท าการเล อกโครงการยอ่ย/
ระบบ ท่ีไดส้ร้างไวก่้อนหนา้ในการ
สร้างโครงการ 

 

8 ระบบแสดงขอ้มูล
นกัพ ันาโปรแกรม
เปรียบเทียบกบั
โครงการโดยใช ้
ทฤษฎีกระบวนการ
ล าดบัชั้นเชิง
วิเคราะห์แบบฟัซซี 

ระบบแสดงขอ้มูลนกัพ ันา
โปรแกรมโดยจะใชท้ฤษฎี
กระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์
แบบฟัซซีในการล าดบัขอ้มูลและ
แสดงร้อยละของค่าค านวณท่ีได ้

 

9 ผูใ้ชง้านท าการเล อก
นกัพ ันาโปรแกรม 

ผูใ้ชง้านท าการเล อกนกัพ ันา
โปรแกรมท่ีระบบแสดงหลงัจากนั้น
ระบบจะแสดงรายการเปรียบเทียบ
กบัค่าตวัชีวดัสมรรถนะหลกัท่ีอยูใ่น
ระบบ/โครงการยอ่ย 

 

10 ผูใ้ชง้านท าการ
บนัทึกผล 

ระบบท าการแสดงขอ้ความเม ่อ
บนัทึกส าเร็จและแสดงขอ้ความแจง้
เต อนกรณีมขีอ้ผดิพลาด 

 

11 ระบบท าการบนัทึก
ขอ้มูลลงใน
 านขอ้มูล 

ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลงใน
 านขอ้มูล 
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7) การลงขอ้มูลการท างาน 

การลงขอ้มูลการท างาน เป็นการใหน้กัพ ันาโปรแกรมท าการลงรายละเอียดการท างานในแต่
ละวนัเพ ่อใหห้วัหนา้โครงการติดตามความเป็นไปในการท างานและเป็นส่วนหน่ึงของขอ้มูลท่ีใช้
ในการพิจารณาเล อกนกัพ ันาโปรแกรมเขา้สู่งานของโครงการ 

การลงขอ้มูลการท  างาน

ระบบผูใ้ชง้าน

1. นักพ ันาโปรแกรม
เขา้สู่หนา้การลงข้อมูล

การท างาน

2. ระบบท  าการตรวจสอบ
สิทธิการใช้งาน

3. ระบบแสดงหน้าการ
ลงขอ้มูลการท  างานโดย
ต ั้งค่าเร่ิมต้นเป็นวนัที่ลง

ขอ้มูล

5. ระบบท  าการ
ตรวจสอบเง ่อนไข

4. ผูใ้ชง้านท  าการลง
ขอ้มูลการท  างาน

7. บนัทึกขอ้มูล

6. แจง้เต อนผูใ้ช้งาน

ถูกตอ้งตามเง ่อนไข

บนัทึก

ไม่ถูกต้องตามเง ่อนไข

ภาพท่ี 3.11 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมการแสดงการลงขอ้มูลการท างาน 
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ตารางท่ี 3.10 ตารางอธิบายการแสดงการลงขอ้มูลการท างาน 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 นกัพ ันาโปรแกรม
เขา้สู่หนา้การลง
ขอ้มูลการท างาน 

นกัพ ันาโปรแกรมเขา้สู่หนา้การลง
ขอ้มูลการท างาน 

 

2 ระบบท าการ
ตรวจสอบสิทธิการ
ใชง้าน 

ระบบจะท าการตรวจสอบสิทธิการ
เขา้ใชง้านระบบโดยจะแบ่งเป็น 

1) การเพ่ิมขอ้มูลการท างาน 

2) การลบขอ้มูลการท างาน 

3) การแกไ้ขขอ้มูลการท างาน 

4) การแสดงรายการขอ้มูล
การท างาน 

 

3 ระบบแสดงหนา้การ
ลงขอ้มูลการท างาน
โดยตั้งค่าเร่ิมตน้เป็น
วนัท่ีลงขอ้มูล 

ระบบแสดงหนา้การลงขอ้มูลการ
ท างานโดยตั้งค่าเร่ิมตน้เป็นวนัท่ีลง
ขอ้มูล  

 

4 ผูใ้ชง้านท าการลง
ขอ้มูลการท างาน 

ผูใ้ชง้านท าการลงขอ้มูลการท างาน 
โดยการลงขอ้มูลในแต่ละคร้ัง
จะตอ้งท าการระบุ รหสังานท่ีท า 
รายละเอียด เวลาท่ีเร่ิมท า เวลา
ส้ินสุด ปริมานงานท่ีท า   

ตวัอยา่งการ
ตรวจสอบขอ้มูล 

- เวลาในวนันั้นๆท่ี
ลงขอ้มูลจะตอ้งไม่
ทบัซอ้นกนั 

- จะตอ้งมีการระบุ
รหสังานท่ีท า 
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ตารางท่ี 3.10 ตารางอธิบายการแสดงการลงขอ้มูลการท างาน (ต่อ) 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

5 ระบบท าการ
ตรวจสอบเง ่อนไข 

ระบบท าการตรวจสอบเง ่อนไขก่อน
ท าการ เพ่ิม ลบ เพ ่อไม่ใหม้ี
ผลกระทบต่อระบบ 

ตวัอยา่งการ
ตรวจสอบ 

- ตรวจสอบการลบ
ขอ้มูลท่ีถูกอา้งอิง 

- ตรวจสอบการซ ้า
กนัของขอ้มูล 

6 แจง้เต อนผูใ้ชง้าน หากมีขอ้ผดิพลาดหร อมีขอ้มูลท่ีไม่
ตรงตามเง ่อนไขระบบจะตอ้งท าการ
แสดงการแจง้เต อนใหผู้ใ้ชง้านทราบ 

 

7 บนัทึกขอ้มูล หากถูกตอ้งตามเง ่อนไขระบบจะท า
การบนัทึกลง านขอ้มูล 

 

 
8) การแสดงรายงานตามโครงการ 

การแสดงรายงานตามโครงการจะเป็นการแสดงรายงานสรุปผลของแต่ละโครงการ ณ วนัท่ี
ออกรายงานโดยรายงานจะแสดงใหเ้ห็นถึงความส าเร็จของโครงการจากการประเมินของระบบ
และความส าเร็จ ณ วนันั้นๆ เพ ่อเป็นข้อมูลช่วยตัดสินใจในการท าให้โครงการส าเร็จได้ตาม
เป้าหมายท่ีก  าหนดไว ้
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การแสดงรายการขอ้มูลแสดงรายงานตามโครงการ

ระบบผูใ้ชง้าน

1.ผูใ้ชง้านเล อกเมนู
แสดงรายงานตาม

โครงการ

2.แสดงแบบฟอร์มการระบุ
เง ่อนไข

4. แสดงรายงานตาม
เง ่อนไขที่ก าหนด

3. ผูใ้ชง้านท  าการระบุเง ่อนไข
การท างาน

ภาพท่ี 3.12 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมการแสดงรายงานตามโครงการ 

ตารางท่ี 3.11 ตารางอธิบายการแสดงรายงานตามโครงการ 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผูใ้ชง้านท าการเล อก
รายงานตาม
โครงการ 

หลงัจากเขา้สู่ระบบผูใ้ชง้านท าการ
เล อกเมนูแสดงรายงานตามโครงการ 

 

2 แสดงแบบฟอร์มการ
ระบุเง ่อนไข 

ระบบแสดงหนา้ต่างรายงานแต่ตอ้ง
มีการระบุเง ่อนไขการออกรายงาน
ก่อน 

 

3 ผูใ้ชง้านท าการระบุ
เง ่อนไขการท างาน 

ผูใ้ชง้านท าการระบุเง ่อนไขต่างๆ
เช่น ช่วงของวนัเวลา ช่วงของ
ขอบเขตขอ้มูล 

 

4 แสดงรายงานตาม
เง ่อนไขท่ีก  าหนด 

ผูใ้ชส้ามารถสัง่พิมพร์ายงานไดต้าม
รูปแบบของเอกสารดงัน้ี(Docx, 
Xlsx, PDF) 
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9) การแสดงรายงานการท างาน 

การแสดงรายการขอ้มูลแสดงรายงานการท  างาน

ระบบผูใ้ชง้าน

1.ผูใ้ชง้านเล อกเมนู
แสดงรายงานการท างาน

2.แสดงแบบฟอร์มการระบุ
เง ่อนไข

4. แสดงรายงานตาม
เง ่อนไขที่ก าหนด

3. ผูใ้ชง้านท  าการระบุเง ่อนไข
การท างาน

ภาพท่ี 3.13 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมการแสดงรายงานตามโครงการ 

ตารางท่ี 3.12 ตารางอธิบายการแสดงรายงานตามโครงการ 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผูใ้ชง้านท าการเล อก
รายงานการท างาน 

หลงัจากเขา้สู่ระบบผูใ้ชง้านท าการ
เล อกเมนูแสดงรายงานตามการ
ท างาน 

 

2 แสดงแบบฟอร์มการ
ระบุเง ่อนไข 

ระบบแสดงหนา้ต่างรายงานแต่ตอ้ง
มีการระบุเง ่อนไงการออกรายงาน
ก่อน 

 

3 ผูใ้ชง้านท าการระบุ
เง ่อนไขการท างาน 

ผูใ้ชง้านท าการระบุเง ่อนไขต่างๆ
เช่น ช่วงของวนัเวลา ช่วงของ
ขอบเขตขอ้มูล 
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ตารางท่ี 3.12 ตารางอธิบายการแสดงรายงานตามโครงการ (ต่อ) 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

4 แสดงรายงานตาม
เง ่อนไขท่ีก  าหนด 

ระบบท าการแสดงรายงานตาม
เง ่อนไขท่ีก  าหนด ผูใ้ชส้ามารถสัง่
พิมพร์ายงานไดต้ามรูปแบบของ
เอกสารดงัน้ี(Docx, Xlsx, PDF) 

 

 
10) การแสดงรายงานรายบุคคล 

การแสดงรายการขอ้มูลแสดงรายงานรายบุคล

ระบบผูใ้ชง้าน

1.ผูใ้ชง้านเล อกเมนู
แสดงรายงานรายบุคล

2.แสดงแบบฟอร์มการระบุ
เง ่อนไข

4. แสดงรายงานตาม
เง ่อนไขที่ก าหนด

3. ผูใ้ชง้านท  าการระบุเง ่อนไข
การท างาน

ภาพท่ี 3.14 แผนภาพแอคทิวิตีไดอะแกรมการแสดงรายงานรายบุคคล 
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ตารางท่ี 3.13 ตารางอธิบายการแสดงรายงานรายบุคคล 

เลขท่ี ขั้นตอน รายละเอียด หมายเหตุ 

1 ผูใ้ชง้านท าการเล อก
รายงานรายบุคคล 

หลงัจากเขา้สู่ระบบผูใ้ชง้านท าการ
เล อกเมนูแสดงรายงานรายบุคคล 

 

2 แสดงแบบฟอร์มการ
ระบุเง ่อนไข 

ระบบแสดงหนา้ต่างรายงานแต่ตอ้ง
มีการระบุเง ่อนไงการออกรายงาน
ก่อน 

 

3 ผูใ้ชง้านท าการระบุ
เง ่อนไขการท างาน 

ผูใ้ชง้านท าการระบุเง ่อนไขต่างๆ
เช่น ช่วงของวนัเวลา ช่วงของ
ขอบเขตขอ้มูล 

 

4 แสดงรายงานตาม
เง ่อนไขท่ีก  าหนด 

ระบบท าการแสดงรายงานตาม
เง ่อนไขท่ีก  าหนด ผูใ้ชส้ามารถสัง่
พิมพร์ายงานไดต้ามรูปแบบของ
เอกสารดงัน้ี(Docx, Xlsx, PDF) 
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บทที่ 4 

การออกแบบและวิเคราะห์ฐานข้อมูล 

 

การออกแบบและพฒันาระบบระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อการ
คดัเลือกนักพฒันาโปรแกรม หลงัจากท่ีไดท้ าการวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีพบและไดท้ าการจดัท าระบบ
ใหม่ข้ึนมาเพ่ือแกปั้ญหาและสนบัสนุนการท างานใหดี้ยิง่ข้ึน โดยผูศ้ึกษาไดท้ าการวิเคราะห์และพฒันา
ฐานขอ้มูลเพ่ือรองรับระบบงานใหม่ดงัน้ี 

  

4.1 แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูล 

ตารางท่ี 4.1 สญัลกัษณ์ท่ีใชใ้นอีอาร์ไดอะแกรม 

สญัลกัษณ์ ความหมาย 

 

 

เอนทิตี ใชแ้ทนตารางฐานขอ้มูลในระบบ 

 

 

รีเลยช์นั ใชแ้สดงความสมัพนัธร์ะหว่างเอนทิตี 

 

 

 

ใชเ้ช่ือมต่อระหว่างเอนทิตีและรีเลชนั 
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UserAccount

ProjectHD

UserAccount_Log

ProjectDT

ProjectDTTargetK
PIKPIHeadVersion

KPIHD

KPIDT

KPIIndecator

TimeSheet

1

M

1 M

1

M

1

M

M

1

1

1

1

AssignEmpToProje
ct

M1

M

M

1

M

1

M

 
ภาพท่ี 4.1 ภาพอีอาร์ไดอะแกรมแสดงความสมัพนัธข์องฐานขอ้มูล 

จากภาพท่ี 4.1 จะสามารถอธิบายความสมัพนัธข์องขอ้มูลไดด้งัน้ี 
1) ขอ้มูลผูใ้ชง้าน (UserAccount) มีความสัมพนัธ์ 1 ต่อหลายกบัขอ้มูลรายการการเขา้ใช้

งานระบบ (UserAccount_Log) หมายความว่าผูใ้ชง้าน 1 คนเมื่อท าการเขา้สู่ระบบแต่
ละคร้ังจะมีการบนัทึกรายการการเขา้ใชง้านระบบไดห้ลายรายการ 
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2) ขอ้มูลผูใ้ชง้าน (UserAccount) มีความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อหลายกบัขอ้มูลการลงเวลา

ท างาน (TimeSheet) หมายความว่าผูใ้ชง้าน 1 คน สามารถมีหลายข้อมูลการลงเวลา
ท างานโดยผูใ้ชง้านสามารถลงเวลาการท างานของตวัเองได้ทุกวนัและวนัละหลาย
รายการได ้

3) ข้อมูลผูใ้ช้งาน (UserAccount) มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อหลายกับข้อมูลการเพ่ิม
นักพฒันาโปรแกรมให้กบัโครงการ (AssignEmpToProject) หมายความว่าผูใ้ชง้าน 1 

คนท่ีมีสถานะเป็นนกัพฒันาระบบสามารถถูกเพ่ิมเขา้โครงการไดห้ลายโครงการ 
4) ข้อมูลโครงการ (ProjectHD)  มีความสัมพันธ์แบบ 1 ต่อหลายกับข้อมูลระบบ 

(ProjectDT) หมายความว่าใน 1 โครงการผูใ้ช้งานสามารถสร้างระบบท่ีอยู่ภายใต้
โครงการไดห้ลายระบบ 

5) ขอ้มูลโครงการ (ProjectHD) มีความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อหลายกบัขอ้มูลกลุ่ม KPI ซ่ึง
เป็นฐานขอ้มูลกลางของบริษัทหมายความว่าผูใ้ช้งานสามารถเลือกข้อมูลกลุ่ม KPI 

ใหก้บัโครงการไดอ้ยา่งละ 1 กลุ่มขอ้มูล KPI 
6) ขอ้มูลระบบ (ProjectDT) มีความสัมพนัธ์แบบ 1 ต่อหลายกบัขอ้มูลการเพ่ิมนกัพฒันา

โปรแกรมให้กับโครงการ  (AssignEmpToProject) หมายความว่า 1 ข้อมูลระบบ
สามารถเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้มาท างานไดห้ลายคน 

7) ข้อมู ล ร ะบบ  (ProjectDT) มี ค ว ามสัมพันธ์ แบบ  1 ต่ อหลา ยกับข้อมู ล  KPI 

(ProjectDTTargetKPI) หมายความว่าใน 1 ขอ้มูลระบบผูใ้ชง้านสามารถเลือกข้อมูล 
KPI ท่ีระบบตอ้งการจะใชไ้ดห้ลาย KPI 
 

4.2 โครงสร้างฐานข้อมูลระบบ 
 (Microsoft Corporation, 2008: Online) มีการระบุขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการจดัเก็บขอ้มลู
ส าหรับ ไมโครซอฟท์เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์ทูไวแ้ต่ทางผูจ้ดัท าจะน าเสนอเฉพาะ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบังานเท่านั้นดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ขนาดในการจดัเก็บขอ้มูลของแต่ละชนิดขอ้มลูของ 
ไมโครซอฟทเ์อสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์ทู 

ล าดบั ชนิดข้อมูล ขอบเขตข้อมูล ขนาดข้อมูล 
1 nvarchar (n) ตวัอกัษร 1 ถึง 4,000 ตวัอกัษร  (n + 2)*2 ไบต ์
2 bit ตวัเลข 0 หรือ 1  1 บิต 
3 smallint ตวัเลข -32,768 ถึง 32,767  2 ไบต ์
4 int ตวัเลข -2,147,483,648 ถึง 

2,147,483,647 
 4 ไบต ์

5 bigint ตวัเลข -9,223,372,036,854,775,808 ถึง 
9,223,372,036,854,775,807 

 8 ไบต ์

6 decimal ความละเอียด 1-9    5 ไบต ์
7 date วนัท่ี 0001-01-01 ถึง 9999-12-31  3 ไบต ์
8 datetime วนัท่ีและเวลา 1753-01-01 00:00:00 ถึง 

9999-12-31 23:59:59.997 
 8 ไบต ์

 

4.3 การออกแบบฐานข้อมูล 

 การออกแบบฐานขอ้มูลระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อการ
คดัเลือกนักพฒันาโปรแกรมใชโ้ปรแกรม ไมโครซอฟท์เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2008R2 ในการเก็บ
ขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ยตารางขอ้มูลจ านวน 12 ตาราง ดงัตารางท่ี 4.3 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.3  แสดงตารางฐานขอ้มูลในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อ
คดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม ส าหรับบริษทัโปรซอฟทค์อมเทค จ ากดั 

ล าดบั ช่ือตาราง รายละเอยีด ประเภท 

1 UserAccount เก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบ Master 

2 UserAccount_Log เก็บขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ Transaction 
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ตารางท่ี 4.3  แสดงตารางฐานขอ้มูลในระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อ
คดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม ส าหรับบริษทัโปรซอฟทค์อมเทค จ ากดั(ต่อ) 

ล าดบั ช่ือตาราง รายละเอยีด ประเภท 

3 ProjectHD เก็บขอ้มูลโครงการ Master 

4 
ProjectDT 

เก็บขอ้มูลระบบ/โครงการยอ่ยใน
โครงการ 

Reference 

5 
ProjectDTKPITarget 

เก็บค่าเป้าหมายของระบบ/โครงการ
ยอ่ยในโครงการ 

Reference 

6 
AssignEmployeeToProject 

เก็บขอ้มูลการเพ่ิมนกัพฒันาระบบ
ใหก้บัโครงการ 

Transaction 

7 TimeSheet เก็บขอ้มูลการลงเวลาการท างาน Transaction 

  
1) ตารางเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดของตารางเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

ช่ือตาราง 

ค าอธบิาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

UserAccount 

เก็บขอ้มูลของผูใ้ชง้านระบบ 

AccountID  

-  

ล าดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) ค าอธบิาย ตวัอย่างข้อมูล 

1 AccountID bigint 8 รหสับญัชีผูใ้ชง้าน 10011 

2 UserName nvarchar (50) 54 รหสัช่ือผูใ้ชง้าน Wathanyoo 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดของตารางเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ(ต่อ) 

ล าดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) ค าอธบิาย ตวัอย่างข้อมูล 

3 Password nvarchar(50) 204 รหสัผา่น XD1234 

4 FName nvarchar 
(100) 

204 ช่ือผูใ้ชง้าน วทญัญู  

5 LName nvarchar 
(100) 

204 นามสกุลผูใ้ชง้าน ทิพจร 

6 CreateDate datetime 8 วนัท่ีสร้าง 14/4/2557 H:2 
M:25 S:26 

7 CreateBy bigint 8 รหสัผูส้ร้างบญัชี
ผูใ้ชง้าน 

00012 

8 UpdateDate datetime 8 วนัท่ีแกไ้ข 14/4/2557 H:2 
M:25 S:26 

9 UpdateBy bigint 8 รหสัผูแ้กไ้ขบญัชี
ผูใ้ชง้าน 

00012 

11 DocuFlag smallint 2 สถานะผูใ้ชง้าน 
เช่น 
1. เปิดใชง้าน 

2.ระงบัการใชง้าน 

3. ยกเลิกการใช้
งาน 

1 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดของตารางเก็บขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ(ต่อ) 

ล าดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) ค าอธบิาย ตวัอย่างข้อมูล 

12 PositionEnum
ID 

smallint 2 รหสัต าแหน่ง 

1 = หวัหนา้
นกัวิเคราะห์ระบบ 

2 = นกัวิเคราะห์
ระบบ 

 3 = หวัหนา้
นกัพฒันา
โปรแกรม 

4 = นกัพฒันา
โปรแกรม 

5 = ผูดู้แลระบบ 

6 = ผูบ้ริหาร 

1 
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2) ตารางเก็บขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ 

ตารางท่ี 4.5 แสดงรายละเอียดของตารางเก็บขอ้มูลการเขา้ใชง้านระบบ 

ช่ือตาราง 

ค าอธบิาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

UserAccount_Log 

เก็บขอ้มูลของการเขา้ใชง้านระบบ 

AccountLogID  

RelateID จากตาราง UserAccount 

ล าดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) ค าอธบิาย ตวัอย่างข้อมูล 

1 AccountLogI
D 

bigint 8 รหสัขอ้มูลเขา้ใช้
งานระบบ 

001 

2 RelateID bigint 8 รหสับญัชีผูใ้ชง้าน 0002 

3 LoginDate datetime 8 วนัท่ีเขา้ใชง้าน 14/4/2557 H:2 
M:25 S:26 

4 StatusLoginE
numID 

smallint 2 สถานะการเขา้ใช้
งาน 
1. ผา่น 

2. รหสัช่ือผูใ้ชง้าน
ผดิพลาด 

3. รหสัผา่น
ผดิพลาด 

4. รหสัช่ือผูใ้ชง้าน
และรหสัผา่น
ผดิพลาด 

1 
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3)  ตารางเก็บขอ้มูลเวลาท างาน 

ตารางท่ี 4.6 แสดงรายละเอียดของตารางเก็บขอ้มูลเวลาท างาน 

ช่ือตาราง 

ค าอธบิาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

TimeSheet 

เก็บขอ้มูลของเวลาท างาน 

TimeSheetID  

AccountID,ProjectDTID จากตาราง UserAccount,ProjectDetail 

ล าดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) ค าอธบิาย ตวัอย่างข้อมูล 

1 TimeSheetID bigint 8 เลขท่ีเวลาท างาน 001 

2 ProjectDTID bigint 8 เลขท่ีงาน 0002  

3 AccountID bigint 8 เลขท่ีผูใ้ช ้ 00002  

4 Detail nvarchar(500) 1004 รายละเอียดการ
ท างาน 

Coding 
Warehouse 

5 Start date 4 เวลาท่ีเร่ิมท างาน 13/1/2556 08.30 

6 Finish date 4 เวลาท่ีเสร็จส้ิน 13/1/2556 09.30 

7 Duration nvarchar(100) 204 ระยะเวลาการ
ท างาน 

1 ชัว่โมง 

8 Percentage decimal 5 ความส าเร็วของ
งาน 

20% 

 

 



 

 59  

4) ตารางเก็บขอ้มูลโครงการ 

ตารางท่ี 4.7 แสดงรายละเอียดของตารางเก็บขอ้มูลโครงการ 

ช่ือตาราง 

ค าอธบิาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

ProjectHD 

เก็บขอ้มูลค่าเร่ิมตน้ระบบ 

ProjectHD 

 KPIHeadVersionID จากระบบภายนอก 

ล าดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) ค าอธบิาย ตวัอย่างข้อมูล 

1 ProjectID bigint 8 เลขท่ีโครงการ 001 

2 ProjectCode nvarchar(50) 54 รหสัโครงการ PJ001A 

3 ProjectName nvarchar(100) 204 ช่ือโครงการ iERP.Warehouse 

4 Detail nvarchar(500) 1004 รายละเอียด
โครงการ 

ระบบคลงัสินคา้ 
โดยแบ่งประเภท 

5 Remark nvarchar(500) 1004 หมายเหตุ ส าหรับโครงการ
คลงัสินคา้แบบ
ราบ 

6 StartDate date 3 วนัท่ีเร่ิมตน้
โครงการ 

1/12/2556 

7 DueDate date 3 ก าหนดส่ง
โครงการ 

14/12/2556 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงรายละเอียดของตารางเก็บขอ้มูลโครงการ(ต่อ) 

ล าดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) ค าอธบิาย ตวัอย่างข้อมูล 

8 FinishDate date 3 วนัท่ีเสร็จส้ิน
โครงการ 

30/12/2556 

9 Manday int 4 จ านวนวนัท่ีใชใ้น
โครงการ 

150 

10 Hours nvarchar(25) 54 จ านวนชัว่โมงท่ีใช้
ในโครงการ 

10:30 ชัว่โมง 

11 TotalDay nvarchar(100) 204 วนัรวม 150 วนั 10 
ชัว่โมง 30 นาที 

12 KPIHeadVers
ionID 

bigint 8 ขอ้มูล KPI 0003 

 
5) เก็บขอ้มูลระบบ/โครงการยอ่ย 

ตารางท่ี 4.8 แสดงรายละเอียดของตารางเก็บขอ้มูลระบบ/โครงการยอ่ย 

ช่ือตาราง 

ค าอธบิาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

ProjectDetail 

เก็บขอ้มูลงานของโครงการ 

ProjectDTID 

 RelateID , AssignToID จากตาราง ProjectHD  

ล าดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) ค าอธบิาย ตวัอย่างข้อมูล 

1 ProjectDTID bigint 8 เลขท่ีงาน 001 

2 RelateID bigint 8 เลขท่ีโครงการ 001 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงรายละเอียดของตารางเก็บขอ้มูลระบบ/โครงการยอ่ย (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) ค าอธบิาย ตวัอย่างข้อมูล 

3 ProductCode nvarchar(25) 54 รหสังาน W001ERP 

4 ProductName nvarchar(100) 204 ช่ืองาน iERP.ItemMaster 

5 AssignToID bigint 8 เลขท่ีผูใ้ชง้าน 002 

6 StartDate date 3 วนัท่ีเร่ิมงาน 15/5/2546 

7 FinishDate date 3 วนัท่ีส้ินสุด 19/6/2556 

8 DueDate date 3 ก าหนดส่งงาน 14/6/2556 

9 Manday int 4 จ านวนวนัท่ี
ท างาน 

35 

10 Hours nvarchar(25) 54 ชัว่โมงการ
ท างาน 

10:30 

11 TotalDay nvarchar(100) 204 เวลารวมท างาน 35 วนั 10 ชัว่โมง 
30 นาที 

12 DocuFlag smallint 2 สถานะ 

0 = ระงบัการใช้
งาน 

1 = เปิดการใช้
งาน 

2 = เอกสารร่าง 

0 
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6) เก็บขอ้มูลนกัพฒันาระบบในโครงการ 

ตารางท่ี 4.9 แสดงรายละเอียดของตารางเก็บขอ้มูลนกัพฒันาระบบในโครงการ 

ช่ือตาราง 

ค าอธบิาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

AssignEmployeeToProject 

เก็บขอ้มูลนกัพฒันาระบบในโครงการ 

AssignEmptoProjectID 

 RelateID, AccountID  จากตาราง ProjectDetail, UserAccount 

ล าดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) ค าอธบิาย ตวัอย่างข้อมูล 

1 AssignEmpto
ProjectID 

bigint 8 เลขท่ีขอ้มูล
นกัพฒันาระบบ
ในโครงการ 

1 

2 RelateID bigint 8 เลขท่ีงาน 1 

3 AccountID   bigint 8 เลขท่ีผูใ้ชง้าน 1 
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7) เก็บค่าเป้าหมายของงาน/โครงการ 

ตารางท่ี 4.10 แสดงรายละเอียดของตารางเก็บขอ้มูลค่าเป้าหมายของงาน 

ช่ือตาราง 

ค าอธบิาย 

Primary Key (PK) 

Foreign Key (FK) 

: 

: 

: 

: 

ProjectDTKPITarket 

เก็บขอ้มูลค่าเป้าหมายของโครงการ 

ProjectTargetID 

 RelateID , KPIID จากตาราง ProjectDetail,ระบบภายนอก 

ล าดบั ช่ือเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด(ไบต์) ค าอธบิาย ตวัอย่างข้อมูล 

1 ProjectTarger
ID 

bigint 8 เลขท่ีค่าเป้าหมาย
ของงาน 

001 

2 RelateID bigint 8 เลขท่ีงาน 001 

3 KPIID bigint 8 เลขท่ี KPI 009 

4 Weight decimal 5 ค่าน ้ าหนกั 45.6 
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บทที่ 5 

การออกแบบโครงสร้างและหน้าจอแสดงผล 

 

การออกแบบโครงสร้างและหนา้จอแสดงผลเป็นส่วนส าคญัในการออกแบบระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อคดัเลือกนักพฒันาโปรแกรมเป็นส่วนส าคญัท่ีใชใ้นการ
ติดต่อประสานกบัผูใ้ชง้าน เพื่อให้ผูใ้ชง้านสามารถใชง้านไดง่้ายและไม่เกิดความซบัซอ้นต่อการใช้
งาน การออกแบบโครงสร้างและหนา้จอแสดงผลจะตอ้งมีการออกแบบโดยค านึงถึงผูใ้ชง้านเป็นหลกั 
โดยเน้ือหาในบทน้ีผูใ้ชง้านจะกล่าวเป็น 3 ส่วนคือ  

5.1 โครงสร้างของระบบ  
5.2 การน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ 

5.3 การออกแบบหนา้จอของระบบ  

5.1 โครงสร้างของระบบ 

โครงสร้างของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อคดัเลือกนกัพฒันา
โปรแกรมมีการออกแบบเพื่อเป็นการแบ่งกลุ่มของขอ้มูลเพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านระบบไดง่้าย 
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ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ
ส าหรับนักวเิคราะห์ระบบเพื่อ
คดัเลือกนักพฒันาโปรแกรม

เขา้สู่ระบบ

จดัการข้อมูลผูใ้ชง้าน

ดูรายการ KPI

จดัการข้อมูลโครงการ

คดัเลือกนักพฒันาโปรแกรมเขา้สู่
โครงการ

รายงาน

 

ภาพท่ี 5.1 โครงสร้างระบบ 

ระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมจะมี
โครงสร้างการท างานโปรแกรมแบ่งออกเป็น 5 ระบบยอ่ยดงัน้ี 

1) การจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้าน เป็นหน้าจอท่ีใชส้ าหรับจดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านโดยสามารถ 
เพ่ิม ลบ แกไ้ข ดูรายการผูใ้ชง้าน ตามสิทธิการใชง้านของผูใ้ชง้าน 
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2) จดัการขอ้มูลโครงการ เป็นหน้าจอส าหรับจดัการขอ้มูลโครงการโดยสามรถ เพ่ิม ลบ 

แกไ้ข ดูรายการขอ้มูลโครงการ ตามสิทธิการใชง้านของผูใ้ชง้าน 

3) ดูรายการตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัเป็นหน้าจอใชส้ าหรับดูรายการตวัช้ีวดัสมรรถนะโดย
ระบบจะท าการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลกลางมาท าการแสดงในระบบสนับสนุนการ
ตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม โดยผูใ้ชส้ามารถ
ท าการดูรายการไดอ้ยา่งเดียว 

4) คัดเลือกนักพฒันาโปรแกรมเข้าสู่โครงการเป็นหน้าจอส าหรับคัดเลือกนักพฒันา
โปรแกรมเขา้สู่โครงการท่ีไดท้ าการสร้างไวก่้อนหนา้ ผูใ้ชง้านสามารถท าการ เพ่ิม ลบ 
แกไ้ข ดูรายการโครงการได ้

5) รายงาน เป็นหนา้จอส าหรับดูรายงานผูใ้ชง้านสามารถท าการดูขอ้มูลรายงานตามสิทธิ
การใชง้านของผูใ้ชง้านแต่ละคน 

 

5.2 การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบ 

การน าข้อมูลเข้าสู่ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อคัดเลือก
นกัพฒันาโปรแกรมจะสามารถท าได ้2 รูปแบบซ่ึงมีวิธีดงัต่อไปน้ี 

1) ขอ้ตวัอกัษรหรือขอ้ความ การน าขอ้มูลตวัอกัษรหรือขอ้ความเขา้สู่ระบบจะสามารถท า
ไดโ้ดยการป้อนขอ้มูลจากแป้นพิมพผ์่านหน้าเว็บเบราเซอร์และระบบจะท าการเก็บ
ขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูล 

2) ไฟลรู์ปภาพ การน าไฟลรู์ปภาพขอ้มูลเขา้สู่ระบบจะสามารถท าไดโ้ดยการเลือกไฟล์
ผา่นหนา้ต่างและท าการจดัเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลของระบบ 
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5.3 การออกแบบหน้าจอของระบบ 

ระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อคดัเลือกนักพฒันาโปรแกรมมี
การออกแบบหนา้จอดงัน้ี 

1) หนา้จอส าหรับการเขา้สู่ระบบ 

1

2
 

ภาพท่ี 5.2   แสดงหนา้จอส าหรับการเขาสู่ระบบ 

ตารางท่ี 5.1 ตารางอธิบายหนา้จอลงช่ือเชา้ใชง้านระบบ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1 ส่วนส าหรับการระบุขอ้มูลท่ีใชใ้นการเขา้สู่ระบบ 

     - ช่ือผูใ้ชง้าน 
     - รหสัผา่นผูใ้ชง้าน 
     - สิทธิการเขา้ใชง้าน 

2 ส่วนส าหรับการแสดงปุ่มการท าการ 
     - ตกลง 
     - ยกเลิก 
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2) หนา้จอแสดงรายการ 
1

2

3

4

5

ภาพท่ี 5.3   แสดงหนา้จอส าหรับแสดงขอ้มูล 

ตารางท่ี 5.2 ตารางอธิบายหนา้จอการแสดงขอ้มูล 

หมายเลข รายละเอยีด 
1 ส่วนส าหรับการแสดงช่ือระบบและช่ือระบบยอ่ยของโปรแกรม 
2 ส่วนส าหรับแสดงรายการเมนูของระบบ 
3 ส่วนส าหรับแสดงแทบระบบยอ่ย 
4 ส่วนส าหรับแสดงเมนูของระบบโดยจะมีเมนูดงัน้ี 

     - แสดงรายการขอ้มูล 
     - เพ่ิมขอ้มูล 
     - บนัทึกขอ้มูล 
     - ลบขอ้มูล 
     - รีเฟรชขอ้มูล  
     - พิมพ ์
     - อีเมล ์
     - ปิด 
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3) หนา้จอแสดงรายการแบบมตีารางและกราฟ 

1

2

3

4

5

6

 

ภาพท่ี 5.4   แสดงหนา้จอส าหรับแสดงรายการขอ้มูลแบบมีตารางและกราฟ 

ตารางท่ี 5.3 ตารางอธิบายหนา้จอแสดงรายการขอ้มูลแบบมีตารางและกราฟ 

หมายเลข รายละเอยีด 
1 ส่วนส าหรับการแสดงช่ือระบบและช่ือระบบยอ่ยของโปรแกรม 
2 ส่วนส าหรับแสดงรายการเมนูของระบบ 
3 ส่วนส าหรับแสดงแทบระบบยอ่ย 
4 ส่วนส าหรับแสดงเมนูของระบบโดยจะมีเมนูดงัน้ี 

     - แสดงรายการขอ้มูล 
     - เพ่ิมขอ้มูล 
     - บนัทึกขอ้มูล 
     - ลบขอ้มูล 
     - รีเฟรชขอ้มูล 
     - พิมพ ์
     - อีเมล ์
     - ปิด 

6 ส าหรับแสดงตารางและกราฟ 
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บทที่ 6 

การด าเนินงาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อการคดัเลือก
นักพฒันาโปรแกรมในขั้นตอนของการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมในบทท่ี 3 เป็นการระบุขั้นตอน
การท างานและวิธีการท่ีจะไดผ้ลลพัธอ์ยา่งถูกตอ้งโดยทางผูจ้ดัท าไดแ้บ่งเป็นหวัขอ้ดงัน้ี 

6.1 การก าหนดโครงสร้างล  าดบัชั้นของการคดัเลือกทางเลือก  
6.2 การคดัเลือกโดยใชท้ฤษฏีกระบวนการล าดบัชั้นเชิงวิเคราะห์ 

6.3 การเปรียบเทียบขอ้มูล  

6.1 การก าหนดโครงสร้างล าดับช้ันของการคดัเลือกทางเลือก 

โครงสร้างของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อคดัเลือกนกัพฒันา
โปรแกรมมกีารแบ่งระดบัเป็น 2 ระดบัคือ  

1) เป้าหมาย คือ การคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมใหเ้หมาะสมกบังาน 

2) เกณฑห์ลกั คือ เกณฑห์ลกัของค่าตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั  

3) เกณฑร์อง คือ เกณฑร์องของค่าตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั 

4) เกณฑย์อ่ย คือ เกณฑย์อ่ยของค่าตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั  

5) ทางเลือก คือ นกัพฒันาโปรแกรมท่ีจะเลือกเขา้สู่โครงการ 

6.2 การคดัเลือกโดยใช้ทฤษฏีกระบวนการล าดับช้ันเชิงวเิคราะห์ 

1) ก าหนด ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั ท่ีตอ้งการใหก้บัโครงการและโครงการยอ่ย 

ตวัอย่างการก าหนดขอ้มูล ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั ให้กบัโครงการ เช่น โครงการ iERP มี
การใช้ ตัวช้ีวดัสมรรถนะหลกั 2558 โดยมีรายละเอียดการก าหนดข้อมูลดัง(ภาคผนวก ก)  
หลงัจากนั้นท าการก าหนด ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั ท่ีระบบยอ่ยตอ้งการ 
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ตารางท่ี 6.1 Inventory Location (ก าหนดขอ้มูลต าแหน่งคลงัสินคา้) 

เกณฑห์ลกั เกณฑร์อง เกณฑย์อ่ย 

Develop Skill iERP C# Coding 

MVC  

Coding Structure  

SA Skill High Level Design สามารถอธิบายองคป์ระกอบโดยรวม
ของระบบได ้

Database SQL Server Create/Delete Database 

  Index Tuning Wizard 

จากการก าหนดกลุ่ม ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั ท่ีตอ้งใชก้บัระบบ Inventory Location  จะได้
โครงสร้างของหลกัเกณฑด์งัน้ี 

คดัเลือกนักพฒันาระบบให้เหมาะสม
กบังาน

Develop Skill SA Skill Database

iERP High Level Design SQL Server

Coding 
Structure

MVCC# Coding
สามารถอ ิบา องคป์ระกอบ

โด รวมของระบบได ้
Create/Delete 

Database
Index Tuning 

Wizard

ภาพท่ี 6.1 การก าหนดโครงสร้างล  าดบัชั้นของการคดัเลือกทางเลือกระบบ Inventory Location 
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2) การคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมใหเ้หมาะสมกบังาน 

ตารางแสดงค่าคะแนนของเกณฑ์หลกัท่ีใช้ โด กรณี กตวัอ ่างจะเป็นการใช้แค่ 3 
เกณฑ์ดงันั้นจะตอ้งมีการเปรี บเที บค่าน ้ าหนกัเฉพาะ 3 เกณฑ์คือ Developer Skill, SA Skill, 
Database 

ตารางท่ี 6.2 ระดบัคะแนนหลกัเกณฑข์อง ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั ท่ีท าการเลือกใหก้บัโครงการ 

เกณฑห์ลกั ค่าน ้ าหนกัคะแนนความส าคญั 

Developer Skill 50 

SA Skill 5 

Development Tools 20 

Database 20 

Other 5 

ตารางท่ี 6.3 แสดงค่าการค านวณเมื่อเปรี บเที บเกณฑห์ลกัเป็นคู่ 

เป้าหมายการตดัสินใจ หลกัเกณฑ ์

หลกัเกณฑ ์ Develop Skill SA Skill Database 

Develop Skill 1 (50/50) 10 (50/5) 2.5 (50/20) 

SA Skill 0.1 (5/50) 1 (5/5) 0.25 (5/20) 

Database 0.4 (20/50) 4 (20/5) 1 (20/20) 

หลงัจากนั้นท าการหาผลรวมในแถวตั้งเพ่ือท าการค านวณหาค่าระดบัความส าคญั 

ตารางท่ี 6.4 แสดงค่าการค านวณหาผลรวมเพื่อค  านวณหาระดบัความส าคญั 

เป้าหมายการตดัสินใจ หลกัเกณฑ ์

หลกัเกณฑ ์ Develop Skill SA Skill Database 

Develop Skill 1 10 2.5 

SA Skill 0.1 1 0.25 

Database 0.4 4 1 

ผลรวม 1.5 15 3.75 

สร้างตาราง แมทริกซ ์เพื่อหาค่าเฉล่ี  
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ตารางท่ี 6.5 ตาราง แมทริกซ ์หาค่าเฉล่ี โด น าขอ้มูลจากตารางท่ี 6.4 มาหาค่าเฉล่ี กบัผลรวม
แนวตั้งของแถวนั้นๆ 

เป้าหมายการตดัสินใจ หลกัเกณฑ ์

หลกัเกณฑ ์ Develop Skill SA Skill Database 

Develop Skill 0.6666 0.6666 0.6666 

SA Skill 0.0666 0.0666 0.0666 

Database 0.2666 0.2666 0.2666 

ตารางท่ี 6.6 หาล าดบัความส าคญัของแต่ละแถวในแนวนอน 

เป้าหมายการตดัสินใจ หลกัเกณฑ ์  

หลกัเกณฑ ์
Develop Skill SA Skill Database 

ค่าเฉล่ีย
แนวนอน 

Develop Skill 0.6666 0.6666 0.6666 0.6666 

SA Skill 0.0666 0.0666 0.0666 0.0666 

Database 0.2666 0.2666 0.2666 0.2666 

ผลท่ีไดคื้อ 

Develop Skill = 0.6666 

SA Skill = 0.0666 

Database = 0.2666 

ใหค่้าน ้ าหนกัเกณฑร์องเท่ากบั 1 เพราะว่าไม่มีการเปรี บเที บใดๆเกิดข้ึน 

ตารางท่ี 6.7 แสดงค่าน ้ าหนกัหมวดหมู่หลกัเกณฑ ์ท่ีไดจ้ากการค านวณ 

เป้าหมายการตดัสินใจ 

หลกัเกณฑ ์ คะแนน 

Developer Skill 1 

SA Skill 1 

Database 1 
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หมวดหมูห่ลกัเกณฑ ์อ่ ของแต่ละหมวดหมู่ท่ีอ ูภ่า ใตห้มวดหมู่หลกัเกณฑต์อ้งมีการท าการ
เปรี บเที บกนั 

ตารางท่ี 6.8 แสดงค าการค านวณหมวดหมู่ยอ่ยหลกัเกณฑข์องหมวดหมู่ iERP  

เป้าหมายการตดัสินใจ หลกัเกณฑ ์

หลกัเกณฑ ์ C# Coding MVC Coding Structure 
C# Coding 1 1 1 

MVC  1 1 1 

Coding Structure  1 1 1 

ผลท่ีไดคื้อ 

C# Coding = 0.3333 

MVC = 0.3333 

Coding Structure = 0.3333 

ตารางท่ี 6.9 แสดงค่าการค านวณหมวดหมู่หลกัเกณฑ ์อ่ ของ High Level Design 

เป้าหมายการตดัสินใจ 

หลกัเกณฑ ์ คะแนน 

Developer Skill 1 

ตารางท่ี 6.10 แสดงค่าการค านวณหมวดหมู่หลกัเกณฑ ์อ่ ของ SQL Server 

เป้าหมายการตดัสินใจ หลกัเกณฑ ์

หลกัเกณฑ ์ Create/Delete Database Index Tuning Wizard 
Create/Delete Database 1 1 

Index Tuning Wizard 1 1 

ผลท่ีไดคื้อ 

Create/Delete Database = 0.5 

Index Tuning Wizard = 0.5 
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Inventory Location 
(ก าหนดต าแหน่งขอ้มูลคลงัสินคา้)

Develop Skill
(0.6667)

SA Skill
(0.0667)

Database
(0.2667)

iERP
(1)

High Level Design
(1)

SQL Server
(1)

Coding 
Structure
(0.3333)

MVC
(0.3333)

C# Coding
(0.3333)

สามารถอ ิบา องคป์ระกอบ
โด รวมของระบบได ้

(1)

Create/Delete 
Database

(0.5)

Index Tuning 
Wizard

(0.5)  

ภาพท่ี 6.2 ระดบัความส าคญัโครงสร้างล  าดบัชั้นของการคดัเลือกทางเลือก ระบบ Inventory 
Location 

ท าการพิจารณาคะแนนของนกัพฒันาโปรแกรมกบั ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั ท่ีเลือกโด 
ท าการเปรี บเที บกนัระหว่างนกัพฒันาโปรแกรม จ  าลองขอ้มูลตวัอ า่งดงัน้ี 

ตารางท่ี 6.11 รา การนกัพฒันาโปรแกรมของโครงการ 

ช่ือ-นามสกุล 

นายสญัชยั แกว้ประสง 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมินทร์ 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 

นายพงศกร ดีพร้อม 

ตารางท่ี 6.12 การเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์Develop Skill หลกัเกณฑร์อง iERP หลกัเกณฑ์
ยอ่ย  MVC 

ช่ือ-นามสกุล คะแนนท่ีได ้

นายสญัชยั แกว้ประสง 4.5 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมิทร์   5 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 4.0 

นายพงศกร ดีพร้อม 3.5 
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ตารางท่ี 6.13 แสดงผลการเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์Develop Skill หลกัเกณฑร์อง iERP 
หลกัเกณฑย์อ่ย  MVC แบบแมทริกซ ์

การเปรียบเทียบ C# Coding นายสญัชยั  นายฮาริฤทธ์ิ  นายปริญญา  นายพงศกร  
นายสญัชยั  1 0.9 1.125 1.285 
นายฮาริฤทธ์ิ  1.11 1 1.25 1.428 
นายปริญญา  0.88 0.8 1 1.142 
นายพงศกร  0.77 0.7 0.875 1 

ตารางท่ี 6.14 ผลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์Develop Skill หลกัเกณฑร์อง iERP 
หลกัเกณฑย์อ่ย  MVC แบบแมทริกซ ์

ช่ือ-นามสกุล คะแนนท่ีได ้

นายสญัชยั แกว้ประสง 0.264706 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมินทร์   0.294118 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 0.235294 

นายพงศกร ดีพร้อม 0.205882 

 

ตารางท่ี 6.15 การเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์Develop Skill หลกัเกณฑร์อง iERP หลกัเกณฑ์
ยอ่ย  C# Coding 

ช่ือ-นามสกุล คะแนนท่ีได ้

นายสญัชยั แกว้ประสง 2 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมิทร์   5 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 4.5 

นายพงศกร ดีพร้อม 2.5 

น าไปค านวณเหมือนตารางท่ี 6.4 ตารางท่ี 6.5 ตารางท่ี 6.6 
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ตารางท่ี 6.16 ผลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์Develop Skill หลกัเกณฑร์อง iERP 
หลกัเกณฑย์อ่ย  C# Coding 

ช่ือ-นามสกุล คะแนนท่ีได ้

นายสญัชยั แกว้ประสง 0.142857 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมิทร์   0.357143 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 0.321429 

นายพงศกร ดีพร้อม 0.178571 

ตารางท่ี 6.17 การเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์Develop Skill หลกัเกณฑร์อง iERP หลกัเกณฑย์อ่ย  
Coding Structure 

ช่ือ-นามสกุล คะแนนท่ีได ้

นายสญัชยั แกว้ประสง 1.5 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมิทร์   5 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 4 

นายพงศกร ดีพร้อม 3 

น าไปค านวณเหมือนตารางท่ี 6.4 ตารางท่ี 6.5 ตารางท่ี 6.6 

ตารางท่ี 6.18 ผลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์Develop Skill หลกัเกณฑร์อง iERP 
หลกัเกณฑย์อ่ย  Coding Structure 

ช่ือ-นามสกุล คะแนนท่ีได ้

นายสญัชยั แกว้ประสง 0.111111 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมิทร์   0.370370 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 0.296296 

นายพงศกร ดีพร้อม 0.222222 
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ตารางท่ี 6.19 การเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์SA Skill หลกัเกณฑร์อง High Level Design หลกัเกณฑ์
ยอ่ย  สามารถอ ิบา องคป์ระกอบโด รวมของระบบได ้

ช่ือ-นามสกุล คะแนนท่ีได ้

นายสญัชยั แกว้ประสง 1 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมิทร์   4 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 3 

นายพงศกร ดีพร้อม 3 

 

น าไปค านวณเหมือนตารางท่ี 6.4 ตารางท่ี 6.5 ตารางท่ี 6.6 

ตารางท่ี 6.20 ผลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์SA Skill หลกัเกณฑร์อง High Level 
Design หลกัเกณฑย์อ่ย  สามารถอ ิบา องคป์ระกอบโด รวมของระบบได ้

ช่ือ-นามสกุล คะแนนท่ีได ้

นายสญัชยั แกว้ประสง 0.090909 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมิทร์   0.363636 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 0.272727 

นายพงศกร ดีพร้อม 0.272727 

ตารางท่ี 6.21 การเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์Database หลกัเกณฑร์อง SQL Server หลกัเกณฑ์
ยอ่ย  Create/Delete Database 

ช่ือ-นามสกุล คะแนนท่ีได ้

นายสญัชยั แกว้ประสง 4 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมิทร์   5 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 4 

นายพงศกร ดีพร้อม 4 

น าไปค านวณเหมือนตารางท่ี 6.4 ตารางท่ี 6.5 ตารางท่ี 6.6 
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ตารางท่ี 6.22 ผลท่ีไดจ้ากการเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์Database หลกัเกณฑร์อง SQL Server 
หลกัเกณฑย์อ่ย  Create/Delete Database 

ช่ือ-นามสกุล  

นายสญัชยั แกว้ประสง 0.235294 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมิทร์   0.294118 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 0.235294 

นายพงศกร ดีพร้อม 0.235294 

ตารางท่ี 6.23 การเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์Database หลกัเกณฑร์อง SQL Server หลกัเกณฑ์
ยอ่ย  Index Tuning Wizard 

ช่ือ-นามสกุล คะแนนท่ีได ้

นายสญัชยั แกว้ประสง 3 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมิทร์   5 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 4 

นายพงศกร ดีพร้อม 4 

น าไปค านวณเหมือนตารางท่ี 6.4 ตารางท่ี  6.5 ตารางท่ี 6.6 

ตารางท่ี 6.24 แสดงผลท่ีไดก้ารการเปรียบเทียบในหลกัเกณฑ ์Database หลกัเกณฑร์อง SQL Server 
หลกัเกณฑย์อ่ย  Index Tuning Wizard 

ช่ือ-นามสกุล  

นายสญัชยั แกว้ประสง 0.1875 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมิทร์   0.3125 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 0.2500 

นายพงศกร ดีพร้อม 0.2500 

หลงัจากนั้นน าค่าท่ีไดไ้ปหาความส าคญัรวมทั้งหมดของการตดัสินใจเชิงล  าดบัชั้นโดยจะแสดงดงั
ตารางหมายเลข 6.25 
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ตารางท่ี 6.25 แสดงรายการการหาความส าคญัรวมทั้งหมดของการตดัสินใจเชิงล  าดบัชั้น 
 นายสญัชยั  นายฮาริฤทธ์ิ  นายปริญญา  นายพงศกร  
C# Coding 0.265012 0.294394 0.234963 0.205631 

MVC 0.142857 0.357143 0.321429 0.178571 

Coding Structure 0.111112 0.37037 0.296296 0.222222 

สามารถอธิบายองคป์ระกอบโดยรวม
ของระบบได ้

0.090909 0.363637 0.272727 0.272727 

Create/Delete Database 0.235294 0.294118 0.235294 0.235294 

Index Tuning Wizard 0.1875 0.3125 0.25 0.25 

ค านวณหาล าดบัความส าคญัรวมทั้งหมดของกระบวนการตดัสินใจเชิงล  าดบัชั้นเกณฑย์อ่ย 

 

เกณฑย์อ่ยเร่ือง iERP 

นายสญัชยั = (0.265012x0.3333)+(0.142857x0.3333)+(0.111112x0.3333) = 0.172976 

นายฮาริฤทธ์ิ = (0.294394x0.3333)+( 0.357143x0.3333)+( 0.370370x0.3333) = 0.3406016 

นายปริญญา = (0.234963x0.3333)+( 0.321429x0.3333)+( 0.296296x0.3333) = 0.284226491 

นายพงศกร = (0.205631x0.3333)+( 0.178571 x0.3333)+( 0.222222x0.3333) = 0.202139312 

เกณฑย์อ่ยเร่ือง High Level Design 

นายสญัชยั = (0.090909x1)= 0.090909 

นายฮาริฤทธ์ิ = (0.363637x1) = 0.363637 

นายปริญญา = (0.272727x1) = 0.272727 

นายพงศกร = (0.272727x1) = 0.272727 
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เกณฑย์อ่ยเร่ือง SQL Server 

นายสญัชยั   = (0.235294x0.5) + (0.1875x0.5) = 0.211397 

นายฮาริฤทธ์ิ = (0.294118x0.5)+(0.3125x0.5) = 0.303309 

นายปริญญา = (0.235294x0.5)+(0.25x0.5) = 0.242647 

นายพงศกร = (0.235294x0.5)+(0.25x0.5) = 0.242647 

ค านวณหาล าดบัความส าคญัรวมทั้งหมดของกระบวนการตดัสินใจเชิงล  าดบัชั้นเกณฑร์อง 

เกณฑร์องเร่ือง Develop Skill 

นายสญัชยั =  0.172994x1 = 0.172994 

นายฮาริฤทธ์ิ = 0.340635667x1= 0.340635667 

นายปริญญา = 0.284229333x1 = 0.284229333 

นายพงศกร = 0.20214133x1 =  0.202141333 

เกณฑร์องเร่ือง SA Skill 

นายสญัชยั = (0.090909x1)= 0.090909 

นายฮาริฤทธ์ิ = (0.363637x1) = 0.363637 

นายปริญญา = (0.272727x1) = 0.272727 

นายพงศกร = (0.272727x1) = 0.272727 

เกณฑร์องเร่ือง SQL Server 

นายสญัชยั   = 0.211397x1 = 0.211397 

นายฮาริฤทธ์ิ = 0.303309x1 = 0.303309 

นายปริญญา = 0.242647x1 = 0.242647 
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นายพงศกร = (0.242647x1) = 0.242647 

ตารางท่ี 6.26 สรุปล าดบัความส าคญัรวมทั้งหมดของกระบวนการตดัสินใจเชิงล  าดบัชั้น 
 นายสญัชยั  นายฮาริฤทธ์ิ  นายปริญญา  นายพงศกร  

Developer Skill 0.172994 0.340635667 0.284229333 0.202141333 

SA Skill 0.090909 0.363637 0.272727 0.272727 

Database 0.211397 0.303309 0.242647 0.242647 

ค านวณหาล าดบัความส าคญัรวมทั้งหมดของกระบวนการตดัสินใจเชิงล  าดบัชั้นเกณฑห์ลกั 

นายสญัชยั = (0.172994x0.6667)+(0.090909x0.0667)+(0.2667x0.2667) = 0.158431 

น า ย ฮ า ริ ฤ ท ธ์ิ  = (0.340635667x0.6667)+( 0.363637x0.0667)+( 0.303309 x0.2667) = 
0.3358560 

น า ย ป ริ ญ ญ า  = (0.284229333x0.6667)+( 0.272727x0.0667)+( 0.242647x0.2667) = 
0.2665308 

นายพงศกร = (0.202141333x0.6667)+( 0.303309x0.0667)+( 0.242647x0.2667) = 0.2391687 
6.3 การเปรียบเทียบข้อมูล  

หลงัจากท าการค านวณหาล าดับความส าคัญ ระบบจะท าการแสดงผลโดยเรียงล  าดบัตาม
น ้ าหนกัความส าคญัมาก ไปหานอ้ยดงัน้ี 

ตารางท่ี 6.27 แสดงผลโดยเรียงล  าดบัตามน ้ าหนกัความส าคญัมาก ไปหานอ้ย 

ทางเลือก ค่าน ้ าหนกัคะแนนความส าคญั 

นายฮาริฤทธ์ิ 0.3358560 

นายปริญญา 0.2665308 

นายพงศกร 0.2391687 

นายสญัชยั 0.158431 
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การค านวณค่าความส าเร็จของแต่ละคน จะใชผ้ลรวมของค่า ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั ท่ีตอ้งการของแต่
ละคน * ค่าน ้ าหนกัตามสมการดงัน้ี 

((ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั*ค่าน ้ าหนกัเกณฑย์อ่ย)*คะแนนค่าน ้ าหนกัเกณฑร์อง)*100 จะไดค่้าร้อยละ
ความส าเร็จ 

ตารางท่ี 6.28 แสดงค่า ตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกั แบ่งตามเกณฑข์องนกัพฒันาโปรแกรม 
เกณฑห์ลกั เกณฑ์

รอง 
เกณฑย์อ่ย นายสญั

ชยั 
นายฮาริ
ฤทธ์ิ 

นายปริญญา นายพงศกร 

Developer 
Skill 

iERP C# Coding 4.5 5 4 3.5 
MVC 2 5 4.5 2.5 
Coding Structure 1.5 5 4 4.5 

SA Skill High 
Level 
Design 

อธิบาย
องคป์ระกอบ
โดยรวมของ
ระบบได ้

1 4 3 3 

Database SQL 
Server 

Create/Delete 
Database 

4 5 4 4 

Index Tuning 
Wizard 

3 5 4 4 
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ตารางท่ี 6.29 แสดงคะแนนร้อยละความส าเร็จ 

ช่ือ-นามสกุล ร้อยละความส าเร็จ 

นายฮาริฤทธ์ิ พรหมมินทร์   98.69% 

นายปริญญา แกว้สินทร์ 80.91% 

นายพงศกร ดีพร้อม 72.02% 

นายสญัชยั แกว้ประสง 55.57% 

ค่าท่ีไดเ้ป็นค่าท่ีค  านวณจากตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัของพนกังานท่ีไดรั้บการประเมินมาก่อน
หนา้เท่านั้น ยงัไม่ไดเ้ป็นตวัพิจารณาว่าจะตอ้งเลือกพนกังานคนนั้นจากท่ีระบบไดท้ าการแนะน า ใน
บางคร้ังจ  าเป็นจะตอ้งพิจารณาจากปัจจยัอ่ืนๆเพ่ิมเติม เช่น ตารางการท างาน ระยะเวลาการท างาน เป็น
ตน้ 
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บทที่ 7 

การประเมินและสรุปผล 

 

ในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อการคัดเลือก
นักพฒันาโปรแกรม ทางผูศ้ึกษาได้ท าการประเมินจากผูใ้ช้งานจ านวน 24 คน โดยการก าหนด
โครงการและใหร้ะบบท าการเลือกนกัพฒันาโปรแกรมข้ึนมา หลงัจากนั้นท าการก าหนดโครงการให้
นกัพฒันาโปรแกรม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) โครงการการก าหนดหน่วยนบัระบบคลงัสินคา้ 

ระบบท าการเลือกนกัพฒันาโปรแกรม โดยมีค่าความส าเร็จอยูท่ี่ร้อยละ 78 

2) โครงการการก าหนดหน่วยงานคลงัสินคา้ 

ระบบท าการเลือกนกัพฒันาโปรแกรม โดยมีค่าความส าเร็จอยูท่ี่ร้อยละ 92 

7.1 การประเมนิผล 

การประเมินผลความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์
ระบบเพื่อการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม จ านวน 24 คนแบ่งเป็นประเภทดงัน้ี 

1) ต าแหน่งผูบ้ริหาร    จ านวน  1 คน 
2) ต าแหน่งหวัหนา้นกัวิเคราะห์ระบบ   จ านวน  1 คน 
3) ต าแหน่งนกัวิเคราะห์ระบบ   จ านวน  10 คน 
4) ต าแหน่งหวัหนา้นกัพฒันาระบบ  จ านวน  2 คน 
5) ต าแหน่งนกัพฒันาระบบ   จ านวน  10 คน 

7.2 หัวข้อในการประเมนิผล 

ในการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบไดท้ าการประเมินโดยการทดสอบจากการ
ก าหนดโครงการมา 2 โครงการตามท่ีกล่าวมาขั้นตน้และท าการดูผลการด าเนินงานของนกัพฒันา
โปรแกรมตามท่ีระบบท าการเลือกโดยจะแบ่งหวัขอ้การประเมินดงัน้ี 
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1) ดา้นความถูกตอ้งในการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการ 
2) ดา้นความเขา้ใจไดง่้ายและสอดคลอ้งกบัการท างานจริง 
3) ดา้นการใชง้านในสภาพแวดลอ้มจริง 
4) ดา้นความเหมาะสมในการใชง้าน 

7.3 วเิคราะห์แบบสอบถาม 

ลกัษณะค าตอบในแบบสอบถามใชเ้ลข 1 – 5 ในการประเมินค่า โดยมีความหมายดงัต่อไปน้ี 

• เลข 5 คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด  
• เลข 4 คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจมาก 
• เลข 3 คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจปานกลาง 
• เลข 2 คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจนอ้ย 
• เลข 1 คือ ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

7.4 ผลการประเมนิ 

จากการขอความร่วมมือในการประเมินผลการใชง้านระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับ
นักวิเคราะห์ระบบเพื่อการคัดเลือกนักพฒันาโปรแกรม จะได้ค่าการประเมินความพึงพอใจจาก
ผูใ้ชง้านตามตารางท่ี 7.1 

ตารางท่ี 7.1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้าน 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลีย่ 

1. ด้านความถูกต้องในการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเข้าสู่โครงการ 
ระบบสามารถคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการ
ไดจ้ริงโดยเปรียบเทียบค่าจากการค านวณและค่าท่ีระบบ
ไดท้ าการแสดง 

19 4 1 0 0 4.75 

2. ด้านความเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกบัการท างานจริง 
ความง่ายต่อความเขา้ใจ และการใชง้าน 20 1 3 0 0 4.71 
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ตารางท่ี 7.1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้าน (ต่อ) 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 ค่าเฉลีย่ 
ความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการท างาน
จริง 

21 3 0 0 0 4.86 

ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในการท างานจริง 18 1 5 0 0 4.54 
3.  การใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง 

นกัพฒันาท่ีระบบเลือกสามารถท างานไดต้ามค่า
ความส าเร็จตามท่ีระบบประเมินไว ้

24 0 0 0 0 5.00 

ระบบสามารถลดความผดิพลาดและความเส่ียงดา้น
ระยะเวลาการท างานได ้

20 2 2 0 0 4.75 

4.  ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน 
การอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานไดดี้ข้ึน 15 9 0 0 0 4.63 
การลดความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 14 8 1 0 0 4.38 
การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 20 4 0 0 0 4.83 

ตารางท่ี 7.2  ระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบและระดบัการแปลผล 

ค่าเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจ ระดับการแปลผล 
4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.50 - 4.49 มาก 
2.50 – 3.49 ปานกลาง 
1.50 – 2.49 นอ้ย 
1.00 – 1.49 นอ้ยท่ีสุด 

เมื่อน าผลการประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ชง้านท่ีไดจ้ากในตารางท่ี 7.1 มาแปลผลเป็นระดบั
ความพึงพอใจตามตารางท่ี 7.2 จะไดผ้ลการวิเคราะห์ความพึงพอใจจากแบบการประเมินความพึง
พอใจจากผูใ้ชง้านไดด้งัตารางท่ี 7.3 
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ตารางท่ี 7.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนของพนกังาน 

ลกัษณะการใช้งานระบบในด้านต่างๆ ค่าเฉลีย่ ระดับการแปลผล 

1. ด้านการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเข้าสู่โครงการ 

ระบบสามารถคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการ
ไดจ้ริงโดยเปรียบเทียบค่าจากการค านวณและค่าท่ีระบบได้
ท าการแสดง 

4.75 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 มากท่ีสุด 
2. ด้านความเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกบัการท างานจริง 

ความง่ายต่อความเขา้ใจ และการใชง้าน 4.71 มากท่ีสุด 

ความถูกตอ้งและความสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการท างานจริง 4.86 มากท่ีสุด 

ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มูลในการท างานจริง 4.54 มากท่ีสุด 

รวม 4.70 มากท่ีสุด 
3. ด้านการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง 

นกัพฒันาท่ีระบบเลือกสามารถท างานไดต้ามค่าความส าเร็จ
ตามท่ีระบบประเมินไว ้

5.00 มากท่ีสุด 

ระบบสามารถลดความผดิพลาดและความเส่ียงดา้น
ระยะเวลาการท างานได ้

4.75 มากท่ีสุด 

รวม 4.87 มากท่ีสุด 
4.  ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน 

การอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานไดดี้ข้ึน 4.63 มากท่ีสุด 
การลดความผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการปฏิบติังาน 4.38 มาก 
การตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 4.83 มากท่ีสุด 

รวม 4.61 มากท่ีสุด 
ความพงึพอใจโดยภาพรวมทั้งหมด 4.76 มากที่สุด 
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7.5 สรุปผลการประเมนิ 

จากผลการประเมินในตารางท่ี 7.1 และ 7.3 ของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับ
นกัวิเคราะห์ระบบเพื่อคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม ส าหรับบริษทัโปรซอฟทค์อมเทค จ ากดั สามารถ
สรุปผลการประเมินไดด้งัน้ี 

1) ดา้นการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการ พบว่าพบว่าระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่  
4.75  ซ่ึงอยูใ่นเกณฑพ์อใจมากท่ีสุด และหวัขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ ระบบ
สามารถคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการไดจ้ริงโดยเปรียบเทียบค่าจากการ
ค านวณและค่าท่ีระบบไดท้ าการแสดง 

2) ดา้นความเขา้ใจไดง่้ายและสอดคลอ้งกบัการท างานจริง พบว่าระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่ 
4.70 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑพ์อใจมาก และหวัขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ ความถูกตอ้งและ
ความสอดคลอ้งกบัขั้นตอนการท างานจริง 

3) ดา้นการใชง้านในสภาพแวดลอ้มจริง พบว่าระดบัความพงึพอใจอยูท่ี่ 5.00 ซ่ึงอยูใ่น
เกณฑพ์อใจมากท่ีสุด และหวัขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดคือ นกัพฒันาท่ีระบบเลือก
สามารถท างานไดต้ามค่าความส าเร็จตามท่ีระบบประเมินไว ้

4) ดา้นความเหมาะสมในการใชง้าน พบว่าระดบัความพึงพอใจอยูท่ี่ 4.61 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์
พอใจมากท่ีสุด และหวัขอ้ท่ีมีความพึงพอใจสูงสุดคือ การตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน 

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลความพึงพอใจโดยภาพรวมทั้งหมดในการใชง้านระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจส าหรับนกัวิเคราะห์ระบบเพื่อการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม จะไดร้ะดบัความพึงพอใจอยู่
ท่ี 4.76 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑพ์อใจมากท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นว่าสามารถสนบัสนุนการท างานของผูใ้ชง้านและ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้เป็นอยา่งดี 

7.6 สรุปผลการศึกษา 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับนกัวเิคราะห์ระบบเพือ่
การคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม สามารถช่วยแกปั้ญหาการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการ
ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงท าให้ลดความเส่ียงท่ีจะท าให้เกิดผลกระทบในเร่ืองการพฒันาโครงการไม่
เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวร้วมถึงความเส่ียงท่ีนักพฒันาโปรแกรมไม่สามารถพฒันาโปรแกรมได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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จากผลท่ีได้จากการประเมินท าให้ทราบว่าระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับนักวิเคราะห์
ระบบเพื่อการคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรม สามารถใชง้านไดจ้ริงและช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจใน
การคดัเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการไดจ้ริง 

7.7  ข้อจ ากดั 

1) ไม่สามารถปรับค่าน ้ าหนกัปัจจยัในการคดัเลือกไดเ้น่ืองจากมีการใชค่้าตวัช้ีวดัสมรรถนะ
หลกัโดยตรงจากระบบภายนอก 

2) ระบบยงัไม่สามารถน าปัจจัยในด้านแผนการท างานและเวลาการท างานมาเป็น
ส่วนประกอบในการหานกัพฒันาโปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัโครงการนั้นๆ 

3) ระบบยงัไม่สามารถจดัการขอ้มูลท่ีส าคญัในการใชง้านไดห้มดเน่ืองจากตอ้งดึงขอ้มูลมา
จากส่วนกลางท าใหก้ารแกไ้ขหรือการเพ่ิมขอ้มูลบางอยา่งจะไม่สามารถท าได ้

4) ระบบยงัไม่สามารถจดัการแผนงานได้อย่างเต็มรูปแบบเน่ืองจากการใช้งานจริงยงัมี
ระบบขอ้มูลโครงการท่ีกระจดักระจายหลายระบบ 

5) ระบบสามารถช่วยแนะน านกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการไดเ้บ้ืองตน้เท่านั้น โดยการ
น าขอ้มูลมาจากขอ้มูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกักลางของบริษทั ซ่ึงความแม่นย  าในการ
แนะน ายงัตอ้งใชข้อ้มูลหลายปัจจยั 

7.8 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรจะสามารถปรับค่าน ้ าหนักตามท่ีผูใ้ช้งานตอ้งการเพ่ือรองรับสถานการณ์ต่างๆท่ี
แตกต่างกนัได ้

2) ควรจะน าแผนการท างานและเวลาการท างานมาเป็นปัจจยัประกอบในการพิจารณา 

3) ควรมีระบบจดัการขอ้มูลตวัช้ีวดัสมรรถนะหลกัเพ่ือเป็นการรวมขอ้มูลไวท่ี้เดียวกนัและ
ง่ายตอ้งการจดัการ 

4) ควรใชปั้จจยัในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใหก้ารแนะน าของโปรแกรมมีความแม่นย  าและ
หลากหลายกว่าน้ีเช่น ขอ้มูลตารางการท างาน ขอ้มูลแผนงาน ขอ้มูลการส่งงานในแต่ละ
คร้ัง  

5) ควรมีส่วนแจง้เตือนผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งกรณีมีการเลือกนกัพฒันาโปรแกรมเขา้สู่โครงการ 
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6) ควรมีส่วนจดัการแผนงานของนักพฒันาโปรแกรมแต่ละคน หรือ แต่ละโครงการให้
หลากหลายมากกว่าน้ี 

7) ควรออกแบบหนา้จอการใชง้านใหส้ามารถใชง้านไดง่้ายกว่าน้ีและมีความทนัสมยั 
8) ควรมีการปรับระบบใหต้อบสนองต่อการใชง้านไดเ้ร็วกว่าน้ี 
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กิตติกรรมประกาศ 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับนักวิเคราะห์ระบบเพื่อการ
คดัเลือกนักพฒันาโปรแกรม ไดส้ าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสมอแข  
สมหอม ท่ีคอยช้ีแนะแนวทางการท างานและวิธีการแกปั้ญหารวมถึงการสละเวลาอนัมีค่าในการช่วย
แนะน าการปรับปรุงการค้นคว้าแบบอิสระให้เป็นไปในทิศทางท่ีถูกต้อง ทางผูศ้ึกษาขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี ขอบพระคุณอาจารย ์ดร.วิจกัษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา และอาจารย ์ดร.สายณัห์ 
อุ่นนนักาศ ท่ีไดก้รุณาเขา้มามารับฟังและใหข้อ้แนะน าซ่ึงน าไปสู่การปรับปรุงการคน้ควา้แบบอิสระท่ี
ดีข้ึน ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 

ขอบพระคุณคณาจารยส์าขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการทุกท่าน ท่ีใหค้วามรู้จน
น าความรู้ไปสู่การไปใชใ้นการคน้ควา้อิสระ นอกจากความรู้เชิงวิชาการแลว้ยงัให้ความรู้ดา้นชีวิต
ช้ีให้เห็นถึงการน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงและคอยให้ก  าลังใจเสมอมา ทางผูจ้ ัดท าขอกราบ
ขอบพระคุณอย่างสูง ขอบคุณเจา้หน้าท่ีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการท่ีคอยติดต่อ
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รุ่น 13 ท่ีคอยสนบัสนุนและใหก้  าลงัใจตลอดช่วงเวลาการเรียน 
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