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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระหัวข้อเรื่ อง ระบบสนับสนุ นการตัดสิ น ใจสาหรับการประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ป ซัพพลาย จากัด มีวตั ถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานให้เกิดการประเมินอย่างเป็ นระบบ ให้เกิดความเป็ นธรรมในการ
ให้ค ะแนนสาหรั บปรั บ เงิ นเดื อนแก่ พ นักงานในองค์ก รทุ กคน และเพิ่ ม การปรั บขึ้ นเงิ นเดื อนของ
พนักงานให้มีประสิ ทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ท้ งั นั้นจะทาให้ฝ่ายบุคคลมีคุณภาพการทางานที่ดียิ่งขึ้นตาม
ไปด้วย โดยศึกษาวิเคราะห์จากระบบการประเมินแบบเดิมและแนวทางที่ผใู้ ช้ตอ้ งการปรับเปลี่ยนการ
ประเมิ นแบบใหม่ นามาวิเคราะห์ รวมรวมให้เกิ ดระบบการประเมิ น พนัก งานที่ ส มบูรณ์ ที่ สุ ด และ
ถู ก ต้องแม่ นย า โดยอาศัย หลัก ความน่ า จาเป็ น จากการบันทึ ก ฐานข้อ มู ล ที่ ดี และการก าหนดช่ ว ง
คะแนนการประเมิ น ที่ แ ม่ น ย าและถู ก ต้อ งมาช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ ต ัด สิ น ใจการประเมิ น โดยใน
โปรแกรมผูใ้ ช้สามารถเปรี ยบเทียบรู ปแบบการประเมิน ได้หลายๆรู ปแบบหลายมิติ สามารถดูการ
เปรี ยบเทียบโดยใช้กราฟและรายงานเอกสารทาให้ง่ายและเหมาะแก่การใช้งานมากยิง่ ขิน้
ระบบประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ทางานผ่านวินโดว์แอพพลิ เคชัน่ แต่การทางานไม่สามารถ
เชื่อมต่อผ่านเครื อข่ายได้ เครื่ องมือที่ใช้พฒั นา คือ โปรแกรมไมโครซอฟท์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ท 2012
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล
ผลจากการวิจ ัย ค้นคว้า อิ ส ระครั้ งนี้ ได้นาไปใช้ไ ด้จ ริ ง ในบริ ษ ัท และท าการประเมิ น จาก
แบบสอบถามการใช้งานพบว่า ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ป ซัพพลาย จากัด มีการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน การจัดหน้าจอ มี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน มีระดับที่ดี การสื บค้นข้อมูลทาได้สะดวกความถูกต้องของการ
ประมวลผล มีเกณฑ์อยูใ่ นระดับที่ดีมาก
ง
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ABSTRACT
This independent study aims to investigate Decision Support System for Employee
Performance Appraisal of C.E. Group Supply Co.,LTD in order to systematically evaluate the
officers’ performance, be justified in salary adjustment for the all staffs and efficiently raise staffs’
salaries so that , can make the better performance to human resources officers. The current of
evaluation was studied as the adjustment guideline for the new officers’ evaluation in order to be
perfect and precise evaluation based on probability, good database record and precise and correct
interval prescribing for decision making analysis. There have many dimensions in term of the
evaluation patterns comparison such as graph and documents presentation in order to be more
convenient to adapt.
The performance evaluation was performed by Window Applications but the system cannot
connect with internet. Microsoft’s Visual Studio.Net 2012 which connected with My SQL database
program was applied as development program.
In term of the result, after the company evaluated all of staff members by the questionnaires
showed that, Decision Support System for Employee Performance Appraisal of C.E. Group Supply
Co.,LTD is convenient to use, appropriate screen composition, convenient to search the information
and the precision of data processing is in high evaluation principle.
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