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กิตติกรรมประกาศ
การค้นคว้าแบบอิสระ เรื่ อง ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ป ซัพพลาย จากัด ครั้งนี้ สาเร็ จลุล่วงได้ดว้ ยความกรุ ณาและช่วยเหลือ
อย่างดีจาก ดร.ดุษฎี ประเสริ ฐธิติพงษ์ อาจารย์ที่ปรึ กษาการค้นคว้าแบบอิสระที่เสี ยสละเวลาในการให้
คาแนะนาและแนวทางที่ถูกต้องในการทาค้นคว้า ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ ในการทาค้นคว้าแบบ
อิส ระครั้ งนี้ จนการค้นคว้า แบบอิ ส ระเสร็ จสมบูรณ์ ผูศ้ ึ กษาขอกราบขอบพระคุ ณเป็ นอย่า งสู ง ณ
โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกรรมการและคณะกรรมการค้นคว้าแบบอิสระทุกท่านที่กรุ ณา
ให้ขอ้ คิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ เพื่อให้การค้นคว้าแบบอิ สระฉบับนี้ สมบูรณ์ ยิ่งขึ้ น
ผูเ้ ขียนจึงกราบขอบพระคุณในความกรุ ณาเป็ นอย่างสู งมา ณ โอกาสนี้ดว้ ย
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ประสิ ทธิ ประสาทวิชาความรู ้ในระหว่างการศึกษา
ในหลักสู ตรปริ ญญาวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
สุ ดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุ ณบิดา มารดา และครอบครัวที่เป็ นที่รักและเคารพ ที่ให้กาลังใจ
และห่ วงใยเสมอมาจนการศึกษาครั้งนี้ สาเร็ จลุ ล่วงไปได้ดว้ ยดี คุ ณค่าและประโยชน์จากการค้นคว้า
แบบอิสระครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาขอมอบให้แด่ คณาจารย์ ครอบครัวและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน
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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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บทที่ 1
บทนา
บริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ป ซัพพลาย จากัด มีวิสัยทัศน์ในการดาเนิ นงานคือ “เราจะเป็ นผูน้ าในด้านงาน
Maintenance and Manpower supply ที่มีคุณภาพ มีระบบการบริ หารจัดการเป็ นเลิศ เพื่อให้ลูกค้าพึง
พอใจ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและจังหวัดระยอง” ซึ่ งการให้บริ การงานระบบนี้จะต้องเน้นการ
บริ หารงานของฝ่ ายบุคคลเป็ นหลักซึ่ งต้องมีการคัดเลือกคัดสรรพนักงานที่ ดีและมีคุณภาพตรงกับงาน
ที่ได้รับโดยทั้งหมดนี้ บริ ษทั ต้องสร้างแรงกระตุน้ และเพิ่มแรงจูงใจในการทางานเพื่อให้งานออกมาดี
และความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้มากที่ สุดตัวอย่างเช่ น การประเมิ นผลงานปรั บเพิ่มขึ้ นเงิ นเดื อนของ
พนักงานที่มีคุณภาพ
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
บริ ษ ัท ซี . อี . กรุ๊ ป ซัพ พลาย จากัด เดิ ม ชื่ อ ห้า งหุ ้น ส่ วนจากัด วิ ศ วอุ ตสาหการชลบุ รี (CIE:
Chonburi Industrial Engineering) เริ่ มก่อตั้งบริ ษทั ปี พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มีนโยบาย ขยายกิจการ เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้การทางานมีศกั ยภาพเพิม่ มากขึ้น อีกทั้งเน้นคุณภาพในการดาเนินงานในสภาวะ
เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั ซี .อี. กรุ๊ ป ซัพพลาย จากัด ในปี พ.ศ. 2547 การ
ให้บริ การของ บริ ษทั ซี .อี. กรุ๊ ป ซัพพลาย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การงานประเภท Maintenance and
Manpower supply ซึ่ งหมายถึงการให้บริ การงานเกี่ ยวกับการซ่ อมบารุ งอุปกรณ์เครื่ องจักรและติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆตามโรงงานโดยการจัดการแรงงานเข้าไปทางานและงานบริ การแก่ลูกค้า โดยงานหลักๆ
ของบริ ษทั คือแผนกบุคคลจัดสรรและคัดเลือกหาพนักงานเข้าไปทางานตามโรงงานต่างๆที่มีสัญญา
จ้า งงานเป็ นรายปี ซึ่ งตัว อย่า งโรงงานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารการเช่ น กลุ่ ม ในเครื อ ของบริ ษ ัท ปตท. จ ากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จากัด (มหาชน) ซึ่ งทางบริ ษทั มีพนักงานในองค์กรประมาณ
1,000 คน
ในการบริ ห ารองค์ก รนั้น มี ก ระบวนการหนึ่ งที่ ส าคัญ ต่ อองค์ก ร คื อ การบริ หารงานบุ คคล
เนื่ อ งจากมี ส่ ว นท าให้ ก ารพัฒ นาองค์ก ารบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์แ ละเป้ าหมายที่ วางไว้ ซึ่ ง การ
บริ หารงานบุ คคลเป็ นกระบวนการที่ เกี่ ย วข้องตัวบุ ค คลในองค์ก าร นับตั้งแต่ การสรรหาบุ คคลมา
ปฏิบตั ิงาน การบรรจุแต่งตั้งการพัฒนาการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ไปจนถึงการให้บุคคลพ้น จาก
1

องค์กร ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบริ หารงานบุคคล คือการปรับเพิ่มเงินเดือนให้พนักงานใน
องค์กรได้รับความเป็ นธรรม โดยทางบริ ษทั ซี .อี. กรุ๊ ป ซัพพลาย จากัด ได้เล็งเห็นความสาคัญในการ
สร้างมาตรฐานของการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน (Performance Appraisal) ขึ้นมาใช้สาหรับวัดและ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคล ซึ่ งผลที่ได้จากการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะนาไปใช้เป็ นข้อมูลที่
สาหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานบริ ษทั
ปั ญหาที่พบในปั จจุบนั การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั จัดทาโดยการ
ประมวลผลด้วยมือ ซึ่ งผลการประเมินผลการเลื่อนเงิ นเดือนยังขาดความเป็ นระบบ และขาดข้อมูล
สนับสนุ นที่สามารถนามาอธิ บายเหตุผลที่มาของผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งจะช่วยชี้ วดั ให้
พนักงานได้เห็นถึงความยุติธรรมของการประเมิน
จากสาเหตุดงั กล่าวผูศ้ ึกษา จึงมีเป้ าหมายเพื่อพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรับ การ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานของบริ ษ ทั ซี .อี .กรุ๊ ป ซัพ พลาย จ ากัด โดยระบบสามารถ
ประมวลผลเงินเดือนใหม่สาหรับพนักงานของบริ ษทั จากข้อมูลสารสนเทศผลการปฏิบตั ิงานทั้งปี ของ
พนักงานเทียบกับเกณฑ์ (Criteria) ต่างๆ ที่บริ ษทั กาหนดไว้ และคานวณเงิ นเดื อนใหม่จากปั จจัยที่
สาคัญอันได้แก่ ฐานเงินเดือนเดิมของพนักงานน้ าหนักของเกณฑ์ (Weight of Criteria) ช่วงคะแนน
ของการเพิ่ ม เงิ นเดื อนและอัตราร้ อยละการเพิ่ ม เงิ นเดื อนในแต่ ล ะช่ วงคะแนน เป็ นต้น ซึ่ งผลจาก
การศึ กษานี้ จะเพิ่ มความรวดเร็ วในการพิจารณาการปรั บเพิ่ มเงิ นเดื อนของพนักงานได้รวดเร็ วขึ้ น
รวมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานให้มีศกั ยภาพมากขึ้น และเพิ่ม
ความน่าเชื่อถือแก่พนักงานต่อความยุติธรรมของระบบการประเมิน
1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ น ใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด
1.3 ขอบเขตของการศึกษา
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี.
กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด เป็ นระบบที่พฒั นาขึ้นเพื่อการศึกษาครั้งนี้ โดยระบบจะเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ปฎิบตั ิงานของพนักงานในช่วงเวลาที่ตอ้ งการประเมิน ซึ่ งข้อมูลดังกล่าวจะจัดเก็บแบ่งเป็ นหมวดหมู่
และหมวดหมู่ยอ่ ยของการปฏิบตั ิงาน เมื่อถึงช่ วงเวลาของการประเมินผลการปฏิบตั ิเจ้าหน้าที่แผนก
บุคคลสามารถเรี ยกใช้งานระบบเพื่อสรุ ปคะแนนตามเกณฑ์ (Criteria) ต่างๆ ตามเกณฑ์ที่แผนกบุคคล
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กาหนดไว้ ซึ่ งแผนกบุคคลสามารถนาข้อมูลที่ได้ไประบุช่วงคะแนนของการเพิ่มเงินเดือน และอัตรา
ร้อยละการเพิม่ เงินเดือนในแต่ละช่วงคะแนนได้ นอกจากนี้ระบบยังสามารถนาเสนอข้อมูลในลักษณะ
การวิเคราะห์แบบถ้า-แล้ว (What-if Analysis) โดยจะนาเสนอข้อมูลของเงินเดือนใหม่ที่จะมีการปรับ
ตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่นามาใช้ในการคานวณเงินเดือน
1.3.1 ขอบเขตข้อมูล
1) ก่อนเริ่ มพัฒนาระบบ ในการศึกษานี้จะทาการถ่ายโอนข้อมูลพนักงานจากฐานข้อมูล
ของพนักงานที่เ คยบันทึ กไว้ในโปรแกรมไมโครซอฟท์แอกเซล (Microsoft Excel) มาจัดเก็บใน
ฐานข้อมู ลใหม่ที่ ได้รับ การออกแบบ อันได้แก่ ข้อมู ลทัว่ ไปของพนัก งาน ชื่ อ-นามสกุล พนักงาน
ประวัติการขึ้นเงิ นเดื อน เป็ นต้นซึ่ งสามารถแก้ไขข้อมูลเดิ มได้ แต่หากเป็ นพนักงานใหม่จะสามารถ
เพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่ในโปรแกรมได้เลย
2) ในแต่ละปี เจ้าหน้าที่จะกาหนดและนาเข้าข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1)ข้อมูลผลการปฎิบตั ิงานของพนักงาน
2.2)ช่วงคะแนนของผลการปฏิบตั ิงาน และอัตราร้อยละการเพิ่มเงิ นเดือนในแต่
ละช่วงคะแนนได้
2.3)ข้อมูลประวัติการลาในแต่ละปี
3) ก าหนดรู ป แบบช่ ว งคะแนน เพื่ อใช้ส าหรั บ การประเมิ นปรั บ เงิ น เดื อ นพนัก งาน
ในแต่ละปี ซึ่ งทาเป็ นหลายๆโมเดลเพื่อสาหรับเปรี ยบเลือกใช้การปรับเงินเดือนที่เหมาะสม
1.3.2 ขอบเขตระบบงาน
ผูใ้ ช้งานหลักของระบบสนับสนุนการตัดสิ นสาหรับ การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด คือ เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล ซึ่ งความสามารถของระบบที่
พัฒนาขึ้นเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่
1) สามารถเพิม่ และแก้ไข ข้อมูลของฐานเงินเดือนของพนักงานได้
2) สามารถเพิ่มและแก้ไข ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไปของพนักงานทั้งหมดได้
3) สามารถเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่ได้ ทั้งหมด
4) สามารถเพิ่มและแก้ไขประเภทตาแหน่งของการปฏิบตั ิงานของพนักงานได้
5) สามารถเพิ่มและแก้ไขประเภทของการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน ทั้ง ฝ่ าย และแผนก
ได้
6) สามารถค้นหาข้อมูลพนักงาน โดยเลือกระบุคน้ หาได้จากชื่อ ฝ่ าย แผนก ตาแหน่ง
7) สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ผูใ้ ช้งานระบบโปรแกรมได้
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8) สามารถแก้ไข เงื่อนไขข้อมูลวันลาของบริ ษทั ในแต่ละปี ได้
9) สามารถกรอกบันทึก และแก้ไขข้อมูลการประเมินผลของพนักงานประจาปี ในการ
ประเมินแต่ละประเภทได้
10) สามารถค้นหาข้อมูลของพนักงาน สาหรับกรอกข้อมูลการประเมินผลได้
11) สามารถแสดงกราฟเปรี ยบเทียบโมเดล จากการกรอกช่วงคะแนนสาหรับการปรับ
เงินเดือนพนักงานเพื่อเปรี ยบเทียบการใช้เงินมาก-น้อยของบริ ษทั ในแต่ละปี ได้
12) สามารถประมวลผลข้อมูลสรุ ปผลคะแนนการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ทั้งหมดเพื่อทาการปรับเงินเดือนได้
13) สามารถสร้ า ง แก้ไขและลบ ในการเลื อกระบุ ช่วงคะแนนของการเพิ่มเงิ นเดื อน
และอัตราร้อยละการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละช่วงคะแนนโดยสามารถเลือกได้ 3 ระดับ
14) สามารถประมวลผล การปรับเงินเดือนพนักงาน จากปัจจัย 4 ดังต่อไปนี้
14.1)ฐานเงินเดือนเดิมของพนักงาน
14.2)คะแนนจากการประเมินผลพนักงาน
14.3)ช่วงคะแนนของการเพิ่มเงินเดือน
14.4)อัตราร้อยละการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละช่วงคะแนน
15) สามารถเรี ยกดูรายงานสรุ ปเงิ นเดือนเดิ ม และเงิ นเดื อนใหม่ รวมถึ งประวัติการขึ้น
เงินเดือนได้ โดยสามารถแยกดูได้จากพนักงานเดี่ยว และภาพรวมพนักงานบริ ษทั ทั้งหมด
16) สามารถเรี ยกดูรายงานการปรับเงิ นเดื อนประจาปี โดยแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
บริ ษทั และเงินเดือนสู งสุ ดและต่าสุ ดจากการปรับเงินเดือนพนักงานประจาปี นั้นๆ
17) สามารถวิเคราะห์เงิ นเดื อนใหม่ในลักษณะการวิเคราะห์แบบถ้า - แล้ว (What-if
Analysis) โดยสามารถปรับค่าของปั จจัยที่ใช้ในการคานวณค่าเงินเดือนอันได้แก่
17.1)ช่วงคะแนนของผลการปฏิบตั ิงาน และอัตราร้อยละการเพิม่ เงินเดือนในแต่ละ
ช่วงคะแนนได้เพื่อวิเคราะห์เปรี ยบเทียบยอดรวมของเงินเดือนที่เกิดจากการปรับ
ค่าของปั จจัยทั้ง 4 ข้างต้น
1.4 วิธีการศึกษา
1) ศึ ก ษาการท างานระบบเดิ ม ของแผนกบุ ค คลและระบุ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นจากการท างานใน
ปัจจุบนั
2) เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งจากฐานข้อมูลเดิมและข้อมูลใหม่
3) วิเคราะห์ความต้องการของระบบใหม่จากผูบ้ ริ หารและเจ้าหน้าที่จากแผนกบุคคล
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4) ออกแบบระบบ
5) พัฒนาระบบ
6) ทดสอบระบบติดตั้งระบบ
7) ปรั บ ปรุ ง ระบบ ท าการปรั บปรุ งจนผูบ้ ริ หารและแผนกบุ คคลยอมรั บในการท างานของ
ระบบ จนสามารถพร้อมใช้งานได้จริ ง
8) จัดทาเอกสารประกอบการใช้งานและค้นคว้าอิสระ
1.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
1.5.1 ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
1) โปรแกรมไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอดอทเน็ท 2012 (Visual studio.net)
2) โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล (MySQL Database)
3) โปรแกรมแอพเซิร์ฟ (AppServ)
1.5.2 ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
เครื่ องคอมพิวเตอร์ NotebookDellใช้ระบบปฏิบตั ิการไมโครซอฟท์วนิ โดวส์ 7 ซึ่งมี
หน่วยประมวลผล (CPU) Intel Core i-5
หน่วยความจาหลัก (RAM) 4 GB
หน่วยความจาสารอง (Harddisk) 500 GB
1.6 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการศึกษา
1.6.1 ได้พ ฒ
ั นาระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจส าหรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด
1.6.2 ผลการศึกษาที่ได้สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบงานอื่นๆ ที่มีแนวทาง
ใกล้เคียงกันต่อไป
1.7 สถานที่ทใี่ ช้ ในการดาเนินการศึกษาและรวบรวมข้ อมูล
1.7.1 บริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด
1.7.2 สานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1.7.3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ น ใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ของบริ ษ ัท ซี .อี .กรุ๊ ป ซัพ พลาย จ ากัด ดัง กล่ า วจ าเป็ นต้อ งมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ ขั้น ตอน วิ ธี ก าร การ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงาน เกณฑ์การประเมินผลขององค์ประกอบต่างๆและการปรับ
เงินเดือนพนักงาน ซึ่ งการศึกษาครั้งนี้ ผศู ้ ึกษาได้เลือกศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องแบ่งออกเป็ น 4
หัวข้อดังนี้
2.1)การสรรหาบุคลากรและการประเมินผล Manpower CE
2.2)การปรับฐานเงินเดือนแก่พนักงาน
2.3)การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน Performance Evaluation
2.4)งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 การสรรหาบุคลากรและการประเมินผล Manpower CE(2552)
1. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
1.1) การขอภายในบริ ษทั คือหน่วยงานที่จะต้องการอัตรากาลังคนที่จะเข้าทางาน จะติดต่อ
แผนกบุคคล และกรอกข้อมูลลงในใบขอกาลังคน
1.2 ) การขออัตรากาลังคน มี 2 ลักษณะ
1) กรณี เป็ นงานประจา งานระยะยาว หรื อตาแหน่งที่มีการกาจัดวุฒิการศึกษา หรื อมี
ประสบการณ์ จะแจ้งให้แผนกบุคคลดาเนิ นงาน โดยผูท้ ี่ตอ้ งการอัตรากาลังคนจะต้องกรอกข้อมูลลง
ในใบขออัตรากาลังคน มาให้ต่อเจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
2) กรณี เป็ นแรงงานชัว่ คราว จานวนมาก งานที่มีระยะสั้น และไม่จากัดวุฒิ ให้แจ้ง
กับเจ้าหน้าที่ประสานงานเป็ นผูด้ าเนินการ
2. ขั้นตอนการดาเนิ นการสรรหา แผนกบุคคลดาเนิ นการสรรหาพนักงานจากแหล่งต่างๆด้วย
วิธีการดังนี้
2.1 ) แหล่ งสรรหาจากภายใน ท าการคัดเลื อกพนัก งานจากภายในบริ ษทั ที่ มีคุ ณสมบัติที่
เหมาะสม เพื่อพิจารณาเข้าทางาน
2.2) แหล่งสรรหาจากภายนอก ดังเช่น
1) ติดป้ ายประกาศรับสมัครงาน
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2) ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามสถาบันการศึกษา
3) คัดเลือกรายชื่อจากกรมจัดหางาน
4) การพิจารณาจากใบสมัครเก่า
3. การสมัค รงานกับบริ ษ ทั ผูส้ มัค รจะต้องกรอกใบสมัค รงานของบริ ษ ทั และจะต้องแนบ
เอกสารการสมัครงานโดยให้แผนกบุคคลเป็ นผูต้ รวจสอบเอกสาร และจะคัดเลื อกผูส้ มัครงานที่มี
คุณสมบัติตรงตามตาแหน่ งงานที่ตอ้ งการหรื อใกล้เคียง ซึ่ งพิจารณาจากหลักฐานการสมัครงาน การ
ทดสอบต่างๆกรณี ที่จาเป็ นต้องมีการทดสอบความรู ้ ความสามารถเฉพาะด้าน เพื่อคัดเลื อกเบื้องต้น
และดาเนินการนัดหมายผูส้ มัครงานเข้ารับสัมภาษณ์งาน
4. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น2 ลักษณะ
4.1) การสัมภาษณ์ พนักงานภายในบริ ษทั แผนกบุ คคลจะจัดส่ งให้กบั หัวหน้างานหรื อผู ้
สัมภาษณ์ หน่วยงานภายในองค์กรที่ตอ้ งการ เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งานและ เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือก
ผูส้ มัครงาน
4.2) การสัมภาษณ์ พนักงานเพื่อส่ งแผนกบุคคล จะนัดหมายผูส้ มัครงานที่รับการพิจารณา
เบื้องต้นแล้ว ให้กบั เจ้าหน้าที่ประสานงาน และเจ้าหน้าที่ประสานงานจะเป็ นผูส้ ่ งผูส้ มัครเข้ารับการ
สัมภาษณ์กบั ลูกค้าหรื อผูส้ ัมภาษณ์ เพื่อให้เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกผูส้ มัครเข้าทางาน
5. การสรุ ปผลการสัมภาษณ์ แผนกบุคคลจะส่ งแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ให้กบั หน่วยงาน
ที่สัมภาษณ์พร้อมกับใบสมัครงาน เพื่อบันทึกผลการสัมภาษณ์ของแต่ละท่าน
6. การพิจารณาอนุ มตั ิรับเข้าทางาน ผูผ้ ่านการสัมภาษณ์ คือผูท้ ี่ได้รับพิจารณาเข้าทางานกับ
บริ ษทั และเก็บประวัติของผูผ้ า่ นอันดับที่สองและสามไว้ ในกรณี ที่อนั ดับแรก ไม่สามารถเข้าทางาน
ได้ตามที่กาหนด หรื อลาออก
7. แผนกบุคคลส่ งพนักงานใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศพนักงาน
8. จัดทาสรุ ปผลการสรรหาพนักงาน
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แผนผังปฏิบตั ิงาน

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่งใบขออัตรากาลังคนให้
เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร

2. แผนกบุคคล

3. แผนกบุคคล

พิจารณาเอกสารสมัครงานเบื้องต้น
นการสรรหา

4. แผนกที่ขอ /ผูจ้ ดั การทัว่ ไป/
แผนกบุคคล

ให้ผสู ้ มัครงานกรอกใบสมัครงาน

5. กรรมการผูจ้ ดั การ/แผนกบุคคล

NO

อนุมตั ิรับเข้าทดลองงาน

สัมภาษณ์
งาน

YES
6. แผนกบุคคล

ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

7. แผนกบุคคล

ส่งพนักงานเข้าหน่วยงานที่ขอ

8. แผนกบุคคล

ประเมินผลทดลองงาน

9. แผนกบุคคล

ประเมินผลประจาปี

ภาพที่ 2.1 ขั้นตอนแผนผังการปฏิบตั ิงาน
ที่มา : Manpower CE (2552)
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การประเมินผล
1) การประเมินผลระหว่างทดลองงาน แผนกบุ คคลจะจัดส่ งแบบฟอร์ มให้หัวหน้างาน เป็ น
ผูร้ ั บ ผิด ชอบในการประเมิ นผลทดลองงานโดยปฏิ บ ัติตามระเบี ย บบริ ษ ทั โดยใช้แ บบฟอร์ มการ
ประเมินผลระหว่างทดลองปฏิบตั ิงาน
2) การประเมินผลประจาปี แผนกบุคคลจัดทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานปี ละ 1 ครั้ง โดยใช้
แบบฟอร์มใบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
2.2 การปรับฐานเงินเดือนแก่พนักงาน วิบูลย์ จุง(2556: ระบบออนไลน์)
การปรับเงินเดือนพนักงาน นั้น โดยทัว่ ไปมี 3 ลักษณะ คือ
2.2.1) การปรับฐานเงินเดือนประจาปี
2.2.2) การปรับฐานเงินเดือนเมื่อมีเหตุจาเป็ น หรื อ ตามสัญญา
2.2.3) การปรับฐานเงินเดือนเนื่องจาก ฐานเงินเดือนทัว่ ไปมีการปรับตัว
ซึ่ งการปรับเงินเดือน ทั้ง 3 แบบนั้น มีผลกระทบ ทั้งทางตรง และ ทางอ้อมกับพนักงาน อีกทั้ง
วิธีการหรื อขั้นตอน และ จุดประสงค์ในการปรับยังแตกต่างกันไป
2.2.1) การปรับฐานเงินเดือนประจาปี
การปรับฐานเงิ นเดื อนประจาปี นั้น ไม่ได้ยึดติดว่า ต้องปรั บฐานเงิ นเดื อนกันช่ วงเดื อนใด แต่
โดยปกติแล้ว ก็จะปรับฐานกันตอนที่มีเทศกาล เป็ นหลัก เช่ น วันปี ใหม่ วันตรุ ษจีน หรื อถ้าเป็ นทาง
ฝรั่งก็จะเป็ นวันคริ สต์มาส แต่บางบริ ษทั ฯ ก็ไม่ได้ปรับเงินเดือนกันช่วงนี้ อย่างเดียว ยังมีการปรับตาม
ความสะดวกเช่ น ปรั บ เงิ นเดื อนตอนเดื อน มี นาคม ซึ่ ง เป็ นเดื อนที่ ค วามวุ่นวายในการปิ ดปี เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว ทาให้มีเวลาในการไตร่ ตรองผลงานของพนักงานได้มากขึ้นด้วย หรื อ บางองค์การ ก็จะ
มีการปรับ 2 ครั้ง คือ ปรับกลางปี และ ปรับปลายปี เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ข้ ึนกับนโยบายทางด้านการ
บริ หารของแต่ละบริ ษทั ฯ
การปรับฐานเงิ นเดือนนั้น จะขึ้นกับองค์ประกอบของแต่ละบริ ษทั ฯ ว่าสามารถเพิ่มรายจ่ายได้
มากเท่าใด โดยปกติจะใช้ขอ้ มูลของปี นี้ เป็ นตัวประมาณการ ใช้อตั ราเงิ นเฟ้ อของประเทศเป็ นตัวตั้ง
และ ต้องคานึ งถึ งบริ ษทั ฯคู่แข่งว่า ปรับเงิ นเดื อนประมาณเท่าใดเมื่อปี ก่อนๆด้วย แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้น การ
ปรั บฐานเงิ นเดื อนประจาปี ส่ วนใหญ่ การจะปรั บในแต่ละครั้ ง จะมองที่ ผลกาไรของบริ ษ ทั ฯว่า มี
สัดส่ วนลดลง มากน้อยเพียงใด เมื่อปรับไปแล้ว
ลักษณะการปรับเงิ นเดื อน จะมีหลายอย่าง แต่เท่าที่ใช้กนั ในปั จจุบนั จะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ
1) การปรับฐานเงินเดือนเป็ นรายบุคคล เป็ นจานวนเปอร์ เซ็นต์ ของฐานเงินเดือนเดิม หรื อ
จานวนเงินที่จะเพิ่มให้ในแต่ละเดือนเลย การปรับเช่นนี้ จะแตกต่างกันในแต่ละคน และ แต่ละคนก็จะ
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ไม่ข้ ึนกับใครเลย ซึ่ งส่ วนใหญ่จานวนเงินหรื อเปอร์ เซ็นต์ จะถูกกาหนดโดยหัวหน้างานหรื อผูม้ ีอานาจ
ในการตัดสิ นใจ
2) การปรับฐานเงิ นเดื อนรวมแต่ละแผนก ซึ่ งจะเป็ นการกาหนด จานวนเปอร์ เซ็ นต์ หรื อ
จานวนเงิ น ของ เงิ นเดื อนรวมของแต่ละแผนกว่า แต่ละแผนกจะได้ปรั บเป็ นจานวนเท่าใด และจะ
กระจายเงินเดือนเหล่านั้น ให้กบั ทุกคนในแผนกเท่าๆกัน
3) การปรับฐานเงินเดือนแบบผสม เป็ นการปรับฐานเงินเดือนที่คานึงถึงเงินเดือนรวมของ
แต่ละแผนก และ เมื่อได้จานวนเงินมาว่าสามารถปรับได้เท่าใด ถึ งจะมีการปรับฐานเงินเดื อนของแต่
ละคน เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่รับผิดชอบ และ ผลงานของแต่ละคนในปี ที่ผา่ นมา
ตัวอย่างเช่น
การปรับเงินเดือนขององค์กรสมัยใหม่ จึงขึ้นกับผลงานที่ผา่ นมาว่าเขาทาได้ดีเพียงใด โดย
กาหนดพื้นฐานเปอร์ เซ็นต์การปรับเงินเดือนเอาไว้ก่อน เช่น 5% ของเงินเดือน จากนั้น ก็เอาการ
ประเมินผลงานมาเป็ นตัววัด ซึ่ งถ้าแค่ดีก็ได้ 100% ของยอดเปอร์ เซ็นต์ที่ต้ งั ไว้ หมายถึง 5% เต็ม ถ้าดี
มากก็ 120% (=6%) ถ้าดีเลิศ ก็อาจจะถึง 150% (=7.5%) แต่ถา้ ไม่ค่อยดี อาจจะเหลือแค่ 80% (=4%)
หรื อ 50% (=2.5%)หรื อ อาจจะไม่ปรับเงินเดือนเลยหากทางานแล้วไม่ดีเอาเสี ยเลยการปรับฐาน
เงินเดือนไม่วา่ จะเป็ นแบบใด จะคานึงถึงเรื่ องเหล่านี้ เป็ นหลัก
ปัจจัยการปรับขึน้ เงินเดือน
1) กาไรโดยรวมของบริ ษทั ฯ ว่า บริ ษทั ฯมีกาไรมากขึ้น มากน้อยเพียงใดนโยบายการ
แบ่งผลกาไรให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ มากน้อยเพียงใด
2) แนวความคิดเกี่ยวกับบุคคล ของเจ้าของกิจการ หรื อ หัวหน้างานประเภทของแผนก
ว่าเป็ นแผนกที่ หารายได้ หรื อ แผนกที่ ใช้จ่ายเงิ นผลงานของแต่ละแผนก หรื อ แต่ละบุ คคลผลงาน
พิเศษที่ทาขึ้นมาในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
3)ความสาคัญของบุคคลที่จะปรับให้กบั ระบบงานที่มีอยู่
4) ความมุ่งหวังของบริ ษทั ฯ ที่มีต่อบุคคลนั้นๆ ถึงความคุม้ ค่าในอนาคต
5) จานวนคนในกลุ่มที่จะมีการปรับว่ามากน้อยเพียงใดสิ่ งเหล่านี้ มีผลกับการปรับฐาน
เงิ นเดื อนทั้งสิ้ น ยกตัวอย่างเช่ น ในภาครั ฐบาล ในส่ วนของ ภาคประชาชน นั้น มี จานวนพนักงาน
ข้าราชการจานวนมาก การยื่นขอมติรัฐบาลเพื่อปรับเงินเดือน ไม่ค่อยได้รับอนุ มตั ิ สมมุติภาพให้เห็ น
ว่า ถ้าข้าราชการพลเรื อนทั้งหมดทัว่ ประเทศมี จานวนคนประมาณ 2 ล้านคนทัว่ ประเทศ แค่ปรั บ
เงิ นเดือนให้คนละ 500 บาท ซึ่ งเมื่ อคิ ดเป็ นจานวนต่อคนแล้วไม่มาก แต่รัฐบาลจาเป็ นต้องมองใจ
ภาพรวม ซึ่ งจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้ นถึ ง 1000 ล้านบาท เป็ นตัวเลขที่มหาศาล จึงทาให้การ
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ตัดสิ นใจที่จะให้น้ ี จะส่ งผลกับการพัฒนาประเทศโดยรวม ดังนั้น ถ้าหากเลื่อนการตัดสิ นใจได้ ก็จะ
เลื่อนการตัดสิ นใจไป หรื อ อาจจะให้นากลับไปศึกษาอีกรอบก็เป็ นได้
ผูบ้ ริ หารควรมองในมุมของผูไ้ ด้รับการปรับฐานเงิ นเดื อน เพื่อใช้ในการบริ หาร และ การ
กระตุ น้ ให้เกิ ดการทางานมากขึ้ น ดังนั้น ผูบ้ ริ หารควรที่ จะ มององค์ประกอบให้รอบด้านก่ อนการ
ตัดสิ นใจปรับเงินเดือนนั้น เป็ นสิ่ งสาคัญ เพราะ การปรับเงินเดือนในแต่ละครั้งจะมีผลทางด้านดี และ
ด้านไม่ดี ดังนี้
1) การที่เราปรั บเงิ นเดื อนน้อยไป จะทาให้ลูกน้องอาจจะไม่อยู่กบั เรา เพราะเห็ นว่าปรั บ
น้อยเกินไป ค่าใช้จ่ายไม่พอเพียง
2) การปรั บมากเกิ นไป ก็จะทาให้เสี ยค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากรายได้ไม่เพิ่มด้วยแล้ว ก็เท่ากับ
กาไรลดลง
3) การปรับเงินเดือนตามผลงานที่สามารถตรวจวัดได้ จะเหมือนกับมีความยุติธรรม แต่แท้
ทีจริ งแล้ว มีงานอีกหลายงานที่ไม่สามารถตรวจวัดได้แต่เป็ นงานที่ตอ้ งทา และ สมควรทา เช่น การพูด
ให้กาลังใจเพื่อให้พนักงานทางานให้เต็มที่ ซึ่ งเป็ นงานที่ตรวจวัดไม่ได้ แต่ตอ้ งทา และถ้ามองในมุม
กลับกัน หากคนทางานทาแต่ผลงานที่วดั ได้ แล้ว ละเลยงานที่เกี่ยวกับคุณภาพ หรื อวัดไม่ได้แล้ว ก็จะ
ทาให้องค์กรไม่พฒั นาเช่นกัน
4) ค่า จ้า งพนักงานถื อว่าเป็ นการลงทุ นเพื่อหวัง ผลกาไรเช่ นกัน นั่นหมายถึ ง ถ้าคุ ณเพิ่ ม
เงินเดือนให้กบั พนักงาน แน่นอนเท่ากับคุณกาลังเพิม่ รายจ่ายของบริ ษทั ฯ ซึ่ งถือว่าเป็ นการลงทุน สิ่ งที่
ตอบแทนจากการลงทุ น ก็ คือ การที่ พนักงานท างานให้เราได้อย่า งเต็ม ที่ หรื อ อยู่ก ับเราได้ ทาให้
คุณภาพของงานดีข้ ึน หรื อ อย่างน้อย ต้องไม่เลวลง
5) การปรับฐานเงินเดือนล่าช้ากว่าที่อื่น ทาให้พนักงานรู ้สึกว่าไม่ได้เหมือนคนทัว่ ไป แต่จะ
ส่ งผลดี กบั องค์กรทางด้าน พนักงานจะลาออกหลังการปรับเงิ นเดื อน ก็จะเลยช่ วงของการรับสมัคร
พนักงานใหม่ไปแล้ว ทาให้พนักงานอยู่ในองค์กรได้นานขึ้น หรื อ อาจจะทาให้มีอตั ราการออกจาก
งาน ต่าด้วย
6) การไม่ปรับฐานเงิ นเดื อนให้พนักงานเลย ซึ่ งอาจจะเกิ ดจากพนักงานไม่มีผลงาน หรื อ
บริ ษทั ฯไม่มีกาไร/ขาดทุน ปั ญหาเหล่านี้ สามารถสื่ อสารให้พนักงานเข้าใจได้ไม่ยาก แต่ในกรณี ที่
บริ ษทั ฯมี กาไร แต่ไม่ยอมที่จะปรับฐานเงิ นเดื อนพนักงาน เลย เป็ นกรณี ที่ทาให้เกิ ดการลาออกของ
พนัก งานค่ อนข้า งมาก ผูบ้ ริ หารบางคนใช้วิธีก ารนี้ ในการบี บให้พ นัก งานออก โดยอ้างว่า ขาดทุ น
เพราะ การขาดทุน หรื อ กาไรของบริ ษทั ฯทัว่ ไปที่ไม่ใช่มหาชน จะไม่มีทางรู ้ได้เลยว่าเป็ นจริ งหรื อไม่
(อาจจะรู ้ ได้จากพนักงานบัญชี ) แต่ถา้ หากไม่ปรับฐานเงิ นเดื อน อันเนื่ องจากเป้ าหมายของกาไร ไม่
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ตรงเป้ า นัน่ แสดงให้เห็นถึงการเอาเปรี ยบขององค์กร และ จะทาให้พนักงานเริ่ มเอาเปรี ยบองค์กรบ้าง
หรื อ ไม่สามารถอยูก่ บั องค์กรได้ ทาให้อตั ราการลาออกของพนักงานสู งขึ้นด้วย
2.2.2) การปรับฐานเงินเดือนเมื่อมีเหตุจาเป็ น หรือ ตามสั ญญา
ในบางองค์กรจะมีการปรับฐานเงินเดือน อันเนื่ องจากให้สัญญากับพนักงานว่า หากทางานพ้น
ระยะทดลองงานก็จะปรับให้ ลักษณะเช่นนี้ไม่มีทุกองค์กร แต่หากองค์กรใดใช้ลกั ษณะนี้ ก็ตอ้ งยึดกับ
คามัน่ สัญญาให้กบั พนักงาน การปรับก็ตอ้ งปรับให้กบั พนักงาน ตามที่สัญญาไว้ ไม่เช่นนั้น พนักงาน
อาจจะไม่ให้ใจกับการทางานเท่าที่ ควร และ เมื่ อไว้ใจองค์กร หรื อ ผูบ้ ริ หารไม่ได้เสี ยแล้ว ก็จะไม่
สามารถอยูท่ างานกับองค์กรได้ซ่ ึ งบางครั้ง งานบริ หาร ก็จาเป็ นต้องปรับฐานเงินเดือนของพนักงานใน
กรณี พิเศษ การจะปรับฐานเงินเดือนของพนักงานในกรณี พิเศษ อาจจะใช้กบั การปรับฐานเงินเดือนให้
เพื่อรั้งให้พนักงานทางานกับองค์กรได้นานขึ้น หรื อมีเหตุจาเป็ นจริ งๆ สาหรับพนักงานท่านนั้นเท่านั้น
แต่ส่วนใหญ่ การปรับแบบกรณี พิเศษมักเกิดขึ้นหลังจากพนักงานที่เป็ นเจ้าหน้าที่หลักลาออก และจะ
ปรับเงินเดือนเพื่อให้พนักงานท่านนั้นทางานต่อไป การปรับเช่นนี้ ในภาษาคนทางานเรี ยกว่า "ลาออก
แล้วปรับเงินเดือน" ซึ่ งระยะยาวแล้ว จะเป็ นสิ่ งที่ไม่ดี ทาให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่พึงประสงค์ได้
หัวหน้างานจึงควรจะหลีกเลี่ยงลักษณะเช่นนี้
2.2.3) การปรับฐานเงินเดือนเนื่องจาก ฐานเงินเดือนทัว่ ไปมีการปรับตัว
ลักษณะนี้เกิดในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง เช่น รัฐบาลมีการปรับรายได้พนักงานรายวันเพิ่มขึ้น
การปรับฐานเงินเดื อนของพนักงาน ก็จะขึ้นอยูก่ บั ดุลพินิจของผูบ้ ริ หารว่า สมควรที่จะปรับมากน้อย
เพียงใด ควรจะปรับตาม หรื อ คงเงิ นเดือนเหล่านั้นไว้เนื่ องจากอัตราค่าจ้างสู งกว่าอยู่แล้วเป็ นต้น ซึ่ ง
สาเหตุ ก ารปรั บ ฐานเงิ น เดื อ นที่ เ พิ่ ง พบเห็ น ในประเทศไทย มี อีก ลัก ษณะหนึ่ ง ในช่ ว งเกิ ด วิ ก ฤติ
เศรษฐกิจในประเทศไทย
1) หลายๆ องค์กรมี การปรั บฐานเงิ นเดื อนลง ลดอัตราค่าจ้างลง เพื่อรักษาให้องค์กร
สามารถอยูร่ อดได้ การลดฐานเงินเดือนลง จะส่ งผลให้พนักงานรู ้สึกไม่ดีกบั องค์กร และ เป็ นตัวชี้ ว่า
องค์กรไม่มีเสถียรภาพมากพอ
2) บางองค์กรก็ให้เลื อกระหว่างการปรับฐานเงิ นเดื อนลง กับ การให้บางคนออกก่อน
เกษียร ซึ่ งบางองค์กรจะเลื อก การปรับฐานเงิ นเดื อนลง และ ค่อยสื่ อให้พนักงานรั บทราบ แต่บาง
องค์กรเลื อกที่จะเอาพนักงานที่ไม่มีคุณภาพหรื อไม่ได้ประสิ ทธิ ภาพออก หรื อบางองค์กรก็ผสมทั้ง
สองอย่าง เพื่อปรับปรุ งระบบทั้งระบบให้อยูไ่ ด้ ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายลงเป็ นหลัก
3) บางองค์กรก็ให้พ นักงานเลื อกที่ จะเกษี ยรก่ อนก าหนดเพื่อลดจานวนพนัก งานลง
หลายๆองค์กรก็ใช้โอกาสนี้ ในการปรับองค์กรให้มีความกระชับขึ้นเพื่อเปลี่ ยนแปลงองค์กรและลด
ค่าใช้จ่าย
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4) บางองค์กรก็ปรับฐานเงินเดือนลง ทั้งๆที่บริ ษทั ฯ ไม่ถูกกระทบ แต่เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
อื่นมี การปรั บฐานเงิ นเดื อนลง ตนเองเลยปรั บลงบ้าง เพื่อที่ จะได้ป ระหยัดค่ าใช้จ่า ยได้ ซึ่ งองค์ก ร
ลัก ษณะนี้ เป็ นองค์ก รที่ เอาเปรี ย บพนัก งาน ท าให้พ นัก งานไม่ มี ใ จท างานให้ และ อาจจะสู ญเสี ย
พนักงานดีๆ หลังจากที่สภาพการณ์กลับมาเป็ นปกติดว้ ย
5) บางองค์กรก็ยงั คงเงินเดือนเท่าเดิม แต่รณรงค์ให้มีการประหยัดค่าใช้จ่ายลง เช่น ค่าน้ า
ค่าไฟฟ้ า และ ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น ซึ่ งแค่น้ ีก็สามารถทาให้องค์กรผ่าวิกฤติไปได้แล้วเช่นกัน ซึ่ งองค์กร
ลักษณะนี้ เป็ นองค์กรที่มีความเข้มแข็งสู ง และ เป็ นองค์กรที่พนักงานส่ วนใหญ่ ใฝ่ ฝั นในการทางาน
ร่ วมด้วย
การปรับฐานเงินเดือนนั้น ขึ้นอยูก่ บั องค์กร และ การให้ความสาคัญในเรื่ องหนึ่ งเรื่ องใดของ
องค์ก ร รวมทั้ง ผลกาไรขององค์กร ซึ่ ง ให้ก ารปรั บ ฐานเงิ นเดื อนมาบริ หารจัดการพนัก งาน หรื อ
กระตุน้ ให้เกิดการทางาน หรื อให้ลาออกก็ได้ ขึ้นอยู่กบั จุดมุ่งหมายของผูบ้ ริ หารแต่ละท่านในแต่ละ
สถานการณ์
สรุ ป จากหลักการทั้งสาม บริ ษทั ได้เลื อกใช้การปรับเงิ นเดื อนแบบการปรับฐานเงิ นเดื อน
ประจาปี เพราะบริ ษทั จะเริ่ มปรับฐานเงินเดือนให้พนักงานในเดือนมีนาคม และจะปรับฐานเงินเดือน
ตามเปอร์ เซ็ นต์และคะแนนที่ ไ ด้จากการประเมิ นการท างานจากหัวหน้า งาน โดยจะปรั บ เพิ่ มเป็ น
รายบุคคล และเงินเดือนที่เพิ่มแต่ละปี จะขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการรายปี นั้นๆของบริ ษทั
2.3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Evaluation จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556: ระบบ
ออนไลน์ )
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานคือกระบวนการที่ผูบ้ ริ หารใช้พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานว่าพนักงานปฏิ บตั ิงานได้ในระดับใดเพื่อเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานที่ต้ งั ไว้รวมทั้งให้ขอ้ มูล
ย้อนกลับแก่พนักงานเพื่อทาให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
1) เพื่อที่จะหามาตรฐานหลักเกณฑ์สาหรับการปฏิบตั ิงานของพนักงานที่แน่นอนและมีระบบ
สาหรับการบริ หารงานบุคคล
1.1) การเลื่อนตาแหน่งหน้าที่ (Promotion)
1.2) การโอนโยกย้ายลดตาแหน่งและการออกจากงาน (Transfer Demotion and
Separation)
1.3) การขึ้นเงินเดือน (Salary Increase)
2) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการให้คาแนะนาฝึ กอบรมและพัฒนาผูป้ ฏิบตั ิงาน
3) เพื่อที่จะปรับปรุ งการควบคุมบังคับบัญชาผูป้ ฏิบตั ิงานให้มีความสานึกในหน้าที่มากยิง่ ขึ้น
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4) พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและลูกน้อง
5) เพื่อการแก้ไขปรับปรุ งระบบวิธีการทางานและอุ ปกรณ์ ในการทางานเพื่อปรั บปรุ งวิธี
เลือกสรรบุคคลเข้าทางาน
6) เพื่อกระตุน้ ให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานปฏิบตั ิงานมากขึ้น
7)เพื่อเป็ นการประเมินให้เห็นประสิ ทธิ ภาพโดยส่ วนรวมของโครงการพัฒนาการบริ หาร
ประโยชน์ ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
1) เพื่อประโยชน์ในการจัดสรรทรัพยากรโดยเฉพาะเงินค่าตอบแทนตาแหน่งงานในบริ ษทั
2) เพื่อสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลพนักงานเป็ นการตอบแทนความรู้ความสามารถของ
พนักงาน
3) เพื่อรักษาความเป็ นธรรมภายในคือเมื่อทางานได้สาเร็ จก็จะได้รับผลตอบแทนมากตาม
ผลงาน
4) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือกระตุน้ และผลักดันให้มีการสอนงานของผูบ้ งั คับบัญชา
5) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาพนักงาน
6) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนางาน
7) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือให้พนักงานปฏิบตั ิตามระเบียบกติกาข้อบังคับของบริ ษทั
8) เพื่อให้พนักงานได้ทราบถึงความรู้ความสามารถของตนเองในสายตาของผูบ้ งั คับบัญชา
9) เพื่อเป็ นการทดสอบความเป็ นผูน้ าของผูบ้ งั คับบัญชาว่ามีความยุติธรรมมากน้อยเพียงใด
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
โดยทัว่ ไปแบ่งเป็ น 2 ประเภทคือการประเมินเชิงภววิสัย (Objective Measurement) และการประเมิน
เชิงอัตวิสัย (Subjective Measurement)
1) การประเมินเชิ งภววิสัย (Objective Measurement) ผลการปฏิบตั ิงานจะถูกประเมินด้วย
เกณฑ์ดา้ นปริ มาณเช่นจานวนผลผลิตในแต่ละเดือนของแต่ละปี รู ปแบบที่นิยมใช้มี 5 แบบดังนี้
1.1) ข้อมูลส่ วนบุคคล (Personal Data) เป็ นการนาข้อมูลส่ วนบุคคลเช่นการขาดงานการลา
ประวัติการถูกลงโทษมาใช้ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
1.2) การประเมินผลผลิต (Productive Measure) เป็ นวิธีการที่ใช้มานานเช่นการประเมิน
ชิ้นงานที่ผลิตได้ชิ้นงานที่เสี ยหายเป็ นต้น
1.3) ประเมินผลตามตัวชี้ วดั ผลสาเร็ จของการปฏิบตั ิงาน (KPI) ของแต่ละตาแหน่ งงานซึ่ ง
หมายรวมถึ งผลการปฏิ บตั ิงานตามที่ระบุในJob Descriptionการประสานงานหรื อทางานร่ วมกับ
บุคคลอื่นการทางานตามนโยบายหรื ออื่นๆที่มีการกาหนดร่ วมกันไว้ก่อนล่วงหน้า
14

1.4) การประเมินยอดขาย (Dollar Sales) เป็ นการประเมินผลงานจากยอดขายในช่ วง
ระยะเวลาหนึ่ งโดยตั้งยอดขายขั้นต่าที่จะต้องทาให้ได้ (Minimum requirement) แล้วให้รางวัลจาก
ยอดขายที่มากกว่านั้น
1.5) การทดสอบการปฏิบตั ิงาน (Performance Test) เป็ นการออกแบบวิธีการทดสอบแล้ว
นามาทดสอบการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
1.6) การประเมินผลกาไรของธุ รกิ จ (Business Unit Performance Measure) เป็ นการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งานของพนัก งานระดับผูบ้ ริ หารและผูจ้ ดั การเช่ นการประเมิ นผลกาไรของ
หน่วยงาน
2) การประเมินเชิ งอัตวิสัย (Subjective Measurement) เป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่
ขึ้นอยู่กบั การตัดสิ นของบุ คคลโดยเชื่ อมัน่ ในความรอบรู ้ และวิจารณญาณของผูป้ ระเมินระบบการ
ประเมิ นผลงานเกื อบทั้ง หมดให้ความสาคัญกับการประเมิ นในเชิ ง นี้ ม ากเพราะมี ขอ้ ดี คื อสามารถ
ประเมินได้แม้วา่ บุคคลจะปฏิบตั ิงานที่วดั เป็ นปริ มาณได้ยากวิธีการประเมินรู ปแบบนี้มี 2 ระบบคือ
2.1) ระบบการประเมิ นโดยเปรี ยบเที ยบกับบุ คคลอื่ นหรื อการเปรี ยบเที ยบกับพนักงาน
(Relative Rating Systems/Employee comparisons) การประเมินผลการปฏิบตั ิงานในระบบนี้ เป็ นการ
ประเมินผลพนักงานแต่ละคนโดยเปรี ยบเทียบกับพนักงานคนอื่นๆในกลุ่มมีหลายวิธีเช่น
1) วิธีการจัดลาดับ (Rank Order Method) เป็ นวิธีการประเมินความแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยจัดลาดับความสาคัญ ผูป้ ระเมินจะจัดเรี ยงลาดับ รายชื่ อพนักงานทั้งหมดจากพนักงานที่ ดี
ที่สุดไปจนถึงพนักงานที่ดีนอ้ ยที่สุดดังนั้นจึงต้องเลือกคนที่ดีที่สุดและแย่ที่สุดก่อนเป็ นลาดับแรกและ
ถัดมาเรื่ อยๆจนได้ค นที่ อยู่ตรงกลางวิธี น้ ี ท าให้ไ ด้พิ จารณาถึ ง ลัก ษณะและผลการดาเนิ นงานของ
พนักงานทุกคนซึ่ งง่ายต่อการมองเห็นความแตกต่างระหว่างพนักงานที่ดีและไม่ดี
จุดเด่น
- ง่ายต่อการพิจารณาทาความเข้าใจ
- ใช้เวลาในการประเมินน้อยเพราะสามารถกาหนดเกณฑ์ในการ พิจารณาได้หลาย
ปั จจัยและสามารถนาผลไปเปรี ยบเทียบกับงานที่กาหนดไว้ได้
จุดด้อย
- ไม่สามารถเปรี ยบเทียบในลักษณะที่ลึกซึ้ งทุกแง่มุมและขาดความแม่นยาเพราะ
เป็ นการกาหนดมาตรฐานการประเมินอย่างง่ายๆซึ่ งผูป้ ระเมินอาจตรวจสอบและเน้นเฉพาะปั จจัยที่
สนใจเท่านั้น
- ไม่เหมาะสมกับการประเมินบุคคลที่มีจานวนมากกว่า 20 คนเพราะถ้ายิง่ มีจานวน
คุณลักษณะที่ประเมินหลายอย่างด้วยแล้วก็ยงิ่ ต้องใช้เวลาในการประเมินมาก
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- การเรี ยงลาดับพนักงานในหน่ วยงานหนึ่ งนั้นไม่สามารถนาไปเปรี ยบเที ยบกับ
พนักงานในหน่วยงานอื่น
- ผูป้ ระเมินอาจประเมินให้คะแนนสู งกว่าความเป็ นจริ งหากพนักงานสามารถแสดง
คุณสมบัติส่วนตัวได้ดี
- ผูป้ ระเมินบางคนมีลกั ษณะเข้มงวดแต่บางคนก็ผอ่ นปรนมากเกินไปทาให้คะแนน
จากการประเมินออกมาในระดับต่าหรื อสู งกว่าที่ควรจะเป็ น
2) วิธีการจับคู่เปรี ยบเทียบ (Paired-Comparison Method) เป็ นการประเมินที่ได้รับการ
พัฒนาจากวิธีจดั ลาดับโดยพยายามลดอคติของผูป้ ระเมินจากการใช้การเปรี ยบเทียบระหว่างบุคคลโดย
ใช้ดุลยพินิจของผูป้ ระเมินเอง
จุดเด่น
- ทาให้การประเมินแต่ละบุคคลมีความรอบคอบมากขึ้น
- เหมาะกับการประเมินกลุ่มพนักงานขนาดเล็กที่อยูใ่ นระดับเดียวกัน
จุดด้อย
- ใช้เวลามากในการเปรี ยบเทียบพนักงานเป็ นคู่จึงไม่เหมาะกับการประเมินพนักงาน
จานวนมาก
3) วิธีการจัดลาดับเข้าโค้งปกติ (Force Distribution Method or Grading in theCurve) วิธี
นี้ เป็ นการป้ องกันความอคติ ที่ จะเกิ ดขึ้ นจากการประเมิ นเพราะผูป้ ระเมิ นจะต้องกระจายพนัก งาน
ออกเป็ นกลุ่มๆในลักษณะการแจกแจงปกติ (Normal distribution)
จุดเด่น
- ช่ วยให้การพิจารณาผลงานของพนักงานกระจายครอบคลุ มได้อย่างทัว่ ถึ งขจัด
ปั ญหาที่ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อผูป้ ระเมินมักให้คะแนนพนักงานของตนสู งเกินไปได้เป็ นอย่างดี
- ประหยัดเวลาในกรณี ที่มีพนักงานจานวนมาก
จุดด้อย
- ไม่เหมาะกับการประเมินกลุ่มพนักงานจานวนน้อยเพราะจะทาให้รูปโค้งที่กาหนด
ผิดปกติได้ง่าย
- ไม่เหมาะกับการประเมินกลุ่มพนักงานที่มีการทางานในเกณฑ์ดีดว้ ยกันทั้งหมด
หรื อพนักงานที่มีการศึกษาดี หรื อทางานประเภทวิชาการเมื่อบังคับบัญชาแบ่งกลุ่มเรี ยงลาดับก็จะไม่
ยุติธรรมและอาจก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็ นผลดีแก่งานได้
- ไม่เหมาะแก่การประเมินการปฏิบตั ิงานที่มีลกั ษณะง่ายหรื อยากมากเพราะในความ
เป็ นจริ งผลการประเมินย่อมเป็ นไปในทิศทางหนึ่งจนทาให้การกระจายมีลกั ษณะไม่ปกติ
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2.2) ระบบการประเมินโดยเปรี ยบเทียบกับมาตรฐานการปฏิ บตั ิงาน (Absolute Rating
Systems) การประเมินแบบนี้ จะนาผลการปฏิ บตั ิงานที่ได้จริ งมาพิจารณาเปรี ยบเทียบตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่ตอ้ งเปรี ยบเทียบกับพนักงานคนอื่นๆมีหลายรู ปแบบดังนี้
1) วิธีการใช้สเกลการให้คะแนน (Graphic Rating Scale Method)หลักการสาคัญของ
วิธีการนี้ อยู่ที่การกาหนดคุ ณลักษณะต่างๆไว้บนสเกลโดยแบ่งสเกลเป็ นช่ วงๆอาจเริ่ มจากคะแนน
ต่าสุ ดไปคะแนนสู งสุ ดหรื อจากสู งสุ ดไปต่าสุ ดก็ได้ในแต่ละช่องจะมีให้เลือกว่าคุณลักษณะที่เรากาลัง
พิจารณาอยู่ในช่ วงใดโดยทัว่ ไปแล้วมักแบ่งลักษณะงานเสี ยก่อนเช่นปริ มาณงานคุณภาพงานความรู้
เกี่ยวกับงานเป็ นต้น
จุดเด่น
- เสี ยค่าใช้จ่ายน้อย
- สามารถทาความเข้าใจและนามาใช้ได้ง่าย
- ใช้เวลาในการออกแบบฟอร์ มน้อยสามารถประเมินให้สาเร็ จได้อย่างรวดเร็ ว
- สามารถนาไปใช้ประเมินพนักงานจานวนมากได้
- สามารถใช้ประเมินคุณสมบัติต่างๆและลักษณะส่ วนบุคคลในรู ปปริ มาณได้
จุดด้อย
- เป็ นวิธีที่เน้นการประเมินผลงานในอดีตซึ่ งมักจะสายเกินไปในการที่จะนามาแก้ไข
ปรับปรุ งคุณภาพของงาน
- ผูป้ ระเมิ นจะต้องใช้ค วามพยายามอย่า งมากในการพิ จารณาจุ ดบกพร่ อ งของ
พนักงานเพราะอาจเกิดความลาเอียงหรื อไม่เข้าใจคาอธิ บายได้จึงต้องมีการอบรมหรื อแนะนาให้เข้าใจ
ถึงลักษณะต่างๆ
2) วิธีการใช้แบบตรวจสอบรายการ (Behavioral Checklists) การประเมินด้วยวิธีน้ ี
ประกอบด้ว ยข้อ ความต่ า งๆที่ อ ธิ บ ายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะหรื อ พฤติ ก รรมของพนัก งานที่ เ กี่ ย วกับ การ
ปฏิบตั ิงานตามหัวข้อที่กาหนดไว้วิธีหนึ่ งที่นิยมคือ Likert Methodโดยการกาหนดคะแนนจากน้อยไป
มากผูป้ ระเมินจะเลือกหัวข้อที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนมากที่สุดแล้วนาคะแนน
ในหัวข้อต่างๆมารวมกันบางครั้งอาจใช้วิธีการให้น้ าหนักตามความสาคัญในแต่ละข้อความจึงเรี ยกว่า
Weighted Checklistซึ่ งอาจมีผลทาให้คะแนนรวมสู งหรื อต่า ลงได้วิธีการนี้ การเขียนข้อความที่ชดั เจน
และตรงกับลักษณะงานเป็ นสิ่ งที่สาคัญที่สุด
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จุดเด่น
- สามารถทาความเข้าใจและนามาใช้ได้ง่าย
- ประหยัดเวลาในการประเมิน
- ทาให้การประเมินผลงานมีขอบเขตที่ชดั เจนและครอบคลุมในลักษณะเดียวกัน
- เมื่ อ สร้ า งแบบประเมิ น ไว้ห นึ่ ง แบบแล้ว ก็ อ าจน าไปใช้ไ ด้อี ก เป็ นเวลานาน
เช่นเดียวกับข้อสอบมาตรฐาน (Standardized Tests)
จุดด้อย
- เสี ย เวลามากในตอนจัดสร้ า งแบบประเมิ นเพราะในการบรรยายคุ ณ ลัก ษณะ
พฤติ กรรมของแต่ละงานจะต้องครอบคลุ มปั จจัยต่างๆในการทางานอย่างครบถ้วนทุ กด้านซึ่ งต้อง
อาศัยผูท้ ี่มีความรู ้ในงานนั้นจริ งๆจึงจะบรรยายลักษณะของงานและกาหนดน้ าหนักให้คะแนนได้อย่าง
ถูกต้อง
สรุ ป จากหลักการดังการข้างต้นบริ ษทั ได้เลือกใช้หลักการประเมินแบบการประเมินเชิงภววิสัย
เพราะใช้การ ขาด ลา มาสาย ของพนักงานมาช่วยประกอบในการประเมิน และคะแนนการทางานของ
พนักงานมาร่ วมคะแนนด้วยกัน ซึ่ งทั้งนี้ท้ งั นั้น พนักงานจะได้คะแนนมากหรื อน้อยนั้น ต้องอาศัย KPI
ของแผนกมาช่วยในการปรับเงินด้วยด้วยว่าแผนกที่ตนบรรจุ ได้คะแนนแผนกมากน้อยเพียงใด
การขึน้ ค่ าจ้ างเงินเดือนประจาปี
1) กาหนดช่วงระยะเวลาในการขึ้นค่าจ้างเงินเดือนส่ วนใหญ่มกั กาหนดไว้เป็ นเวลา 1 ปี
2) กาหนดปั จจัยองค์ประกอบในการขึ้นค่าจ้างเงินเดือนเช่นดัชนี ค่าครองชี พราคาตลาดและ
วงเงินงบประมาณที่กาหนดไว้
จานวนคน %

80%
10%
C
5%

A
15%

B
10%

A=ผูท้ ี่มีผลงานดีเลิศได้ข้ นึ เงินเดือน
B=ผูท้ ี่มีผลงานดีเลิศได้ข้ ึนเงินเดือน
15%
C=ผูท้ ี่มีผลงานดีเลิศได้ข้ ึนเงินเดือน
10%
5%
10%
% ที่จะให้ข้ นึ เงินเดือน

ภาพที่ 2.2 ตัวอย่างอัตราการขึ้นเงินเดือนประจาปี
ทีม่ า: รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556)
18

ข้อจากัดในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ระบบการประเมิน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน

ข้ อจากัดในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงาน

วัตถุประสงค์การประเมิน
วิธีการประเมิน

วัฒนธรรมองค์การ

แบบประเมินและมาตรฐานการ
ปฏิบตั ิงาน
ผู้บริหารระดับสูง

ผู้เกี่ยวข้ อง

ผู้ประเมิน
ผู้รับการประเมิน

ภาพที่ 2.3 ข้อจากัดในการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ทีม่ า: รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556)
วัตถุประสงค์ ของการประเมิน
1. การบริ หารค่าตอบแทน
2. การแต่งตั้งโอนย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงาน
3. การฝึ กอบรมพัฒนาพนักงาน
ข้อจากัดด้านวัฒนธรรมขององค์การซึ่ งมีความขัดแย้งกับระบบการประเมิน
ตารางที่ 2.1 ข้อจากัดด้านวัฒนธรรมขององค์การซึ่ งมีความขัดแย้งกับระบบการประเมิน
ความเป็ นจริ งเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
ความต้องการของระบบการประเมิน
1.ความแตกต่างในระดับผลการปฏิ บตั ิงานของ 1.ความแตกต่างของระดับผลการปฏิบตั ิงานเป็ น
พนักงานระดับสู งมีนอ้ ย
ส่ งที่จาเป็ นต่อการจัดสรรรางวัลตอบแทนความ
ดีความชอบ
2.เวลามี น้ อ ยและทรั พ ยากรมี จ ากัด ในระดับ 2.ใช้เวลาและทรัพยากรในการดาเนินการ
บริ หาร
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ตารางที่ 2.1 (ต่ อ) ข้อจากัดด้านวัฒนธรรมขององค์การซึ่ งมีความขัดแย้งกับระบบการประเมิน
ความเป็ นจริ งเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ
3.ยึด ระบบอาวุ โ สและให้ ร างวัล ตอบแทนกับ
ความภักดีต่อองค์กร
4.ความสาเร็ จและความล้มเหลวเป็ นส่ งที่เกิดขึ้น
จากความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของพนักงานหลาย
คน
5.การนิ ย ามความส าเร็ จ และความล้ม เหลวใน
การปฏิ บตั ิ งานเป็ นเรื่ องที่ ยุ่งยากในการกาหนด
และมักขัดแย้งกันระหว่างผูบ้ งั คับบัญชาและใต้
บังคับบัญชา
6.ความคาดหวังต่อระดับและลาดับของผลการ
ปฏิ บ ั ติ ง านเปลี่ ย นแปลงไปค่ อ นข้ า งเร็ วใน
สภาพแวดล้อมที่แปรผัน
ทีม่ า: รศ.จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2556)

ความต้องการของระบบการประเมิน
3.ให้รางวัลตอบแทนกับผลการปฏิบตั ิงาน
4.การประเมินเป็ นการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานแต่ละคน
5.เน้นความเที่ยงตรงสม่ าเสมอเท่าเทียมกันและ
รู ปธรรมที่สามารถนามาเปรี ยบเทียบได้

6.ต้องการข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั เพื่อคงไว้ซ่ ึ งความ
เชื่อถือได้ในการประเมิน

2.4 งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
วศิ น สุ ทธิ พิ เศษชาติ (2554) การค้นคว้า แบบอิ ส ระเรื่ อง“ระบบประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน
(Employee Performance Review System)”ซึ่ งระบบดังกล่าวเป็ นส่ วนขยายเพิ่มเติมจากโปรแกรม
บริ หารทรัพยากรบุคคล(Human Resources Management System)มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กร
สามารถก าหนดเป้ าหมายในการท างานและวัด ผลส าเร็ จ ของการปฺ ฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานอย่า ง
เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกับแต่ละตาแหน่งงานซึ่ งมีความแตกต่างกันโดยประยุกต์ใช้ดชั นี ช้ ี วดั ผลการ
ปฏิ บตั ิ งาน(Key Performance Indicator หรื อ KPI)และนาเอาผลลัพธ์ ที่ได้จากการประเมินผล
ปฏิบตั ิงานไปใช้สาหรับการปรับเงินเดือนการเลื่อนตาแหน่งและการให้รางวัลอื่นๆแก่พนักงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพนอกจากนี้ ผลลัพธ์ที่ได้ยงั สามารถนามาเป็ นข้อมูลป้ อนกลับ(Feedback) ให้กบั พนักงาน
เพื่อใช้ในการปรับปรุ งการทางานและใช้เป็ นส่ วนประกอบสาคัญในการจัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
รายบุคคล(Individual Development Plan หรื อ IDP) โครงงานระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานจะแบ่ง
ออกเป็ นสองส่ วนโดยโครงงาน 1 ครอบคลุมการวางแผน การวิเคราะห์และทาความเข้าใจกับระบบ
เดิ มการเก็บข้อมูลความต้องการของแผนกบริ หารผูใ้ ช้ระบบและผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับ
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ระบบการวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ที่ตอ้ งการ และโครงงาน 2 ครอบคลุมการพัฒนาทดสอบ
และติ ด ตั้ง ระบบบริ ษ ัท สามารถน าไปใช้ ง านได้จ ริ ง โดยประยุ ก ต์ใ ช้เ ว็ป เทคโนโลยี (ASP.NET,
C#.NET,HTML)และระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL 2008 โดยระบบสามารถรับข้อมูล
พนักงานซึ่งexportจากฐานข้อมูลพนักงานมาใช้เป็ นข้อมูลตั้งต้น
นุชรี เปรมชั ยสวัสดิ์(2556) การค้นคว้าอิสระเรื่ อง “ระบบผูแ้ นะนาแบบหลายเกณฑ์จากข้อมูล
แบบไฮบริ ด(A Multi-Criteria Recommendation System based on Hybrid Profile.)” ระบบผูแ้ นะนา
เป็ นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผูใ้ ช้ในการคัดกรองสิ่ งที่สนใจหรื อพึงพอใจจากสิ่ งต่างๆที่มี
อยู่เป็ นจานวนมากและได้มีการนาไปประยุกต์ใช้กบั งานด้านต่างๆเช่ น การแนะนาหนังสื อ,แนะนา
บทความข่ า วเป็ นต้น นอกจากนี้ ยัง มี ก ารน ามาใช้ ใ นเชิ ง ธุ ร กิ จ เช่ น การแนะน าสิ น ค้า ต่ า ง ๆใน
Amazon(Linden et al., 2003),และการแนะนาภาพยนตร์ ใน Movie Lens (Miller et al., 2003) เป็ นต้น
ระบบผูแ้ นะนาแบบดั้งเดิ มส่ วนใหญ่จะอธิ บายความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อไอเท็ม(item: สิ่ งใดสิ่ ง
หนึ่ ง)ด้วยค่าคะแนนความชอบโดยรวม(overall rating)ซึ่ งแสดงในรู ปของตัวเลขที่มีค่าอยู่ในช่ วงที่
แน่ นอนเช่ น 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยที่สุดและ 5 หมายถึงพึงพอใจมากที่สุด เป็ นต้นระบบผูแ้ นะนา
แบบนี้ จึงถูกพิจารณาว่าเป็ นระบบผูแ้ นะนาแบบเกณฑ์เดี ยว (single-criteria)ในขณะที่ระบบผูแ้ นะนา
สมัยใหม่พยายามที่จะทาความเข้าใจและอธิ บายความพึงพอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อไอเท็มโดยพิจารณาจาก
ความชอบที่ผใู ้ ช้มีต่อคุณลักษณะต่าง ๆ ของไอเท็มซึ่ งโดยทัว่ ไปจะมีมากกว่าหนึ่ งคุณลักษณะระบบผู ้
แนะนาเหล่านี้จะถูกพิจารณาว่าเป็ นระบบผูแ้ นะนาแบบหลายเกณฑ์(multi-criteria)
อายุวัฒก์ ชั วศิริกุล(2550) การค้นคว้าอิสระเรื่ อง”การพัฒนาตัวชี้ วดั หลักของผลการปฏิบตั ิงาน
ของวิศวกรในสถานประกอบการอุ ตสาหกรรมอิเล็ก ทรอนิ กส์ ในเขตนิ คมอุตสาหกรรมภาคเหนื อ
จังหวัดลาพูน(Development of key performance indicators for engineers in electronic industry in
Northern region industrial estate, Lamphun Province)” วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระเพื่อพัฒนา
เครื่ องมือสาหรับระบบการชี้วดั พัฒนาคุณภาพการทางานและศักยภาพการทางานของพนักงานโดยใช้
ตัวชี้วดั ที่เหมาะสมที่จะนามาใช้ในการประเมินตัวชี้วดั ความสามารถของวิศวกรที่มีอายุงาน 0-3 ปี โดย
ศึกษาคาแนะนาความคิดเห็ นจากวิศวกรอาวุโสในเขตนิ คมลาพูนโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไป
ความสาคัญตัวชี้วดั ลาดับความสาคัญตัวชี้วดั และข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลคือสถิติ
พรรณนาและการวิเคราะห์สัมประสิ ทธิ สหสัมพันธ์ ผลการประเมินพบว่าวิศวกรที่มีอายุงาน 0-3 ปี มี
ความรับผิดชอบกระตือรื อร้นและมุ่งมัน่ ทางานเป็ นทีม มุ่งเน้นความสาเร็ จ ซึ่ งจากข้อมูลดังกล่าวจะทา
ให้ได้ขอ้ มูลสาหรับการประเมินของผูบ้ ริ หารที่ง่ายต่อการประเมินผลงานของพนักงานทาให้เที่ยงตรง
และถูกต้อง
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รักชนก อิสรคัมภีร์(2547) การค้นคว้าอิสระเรื่ อง”การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานบริ ษทั นอร์ ธเทอร์ น สตาร์ ซอฟแวร์ จากัด “(Development of an employee evaluation
system for the Northern Star Software Company Limited)” วัตถุประสงค์ของการค้นคว้าอิสระเพื่อ
พัฒนาระบบและฐานข้อมูลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริ ษทั นอร์ ธเทอร์ น สตาร์
ซอฟต์แวร์ ในการนาเสนอสารสนเทศเกี่ ยวกับผลการทางานของพนักงานและการติดตามโครงการ
เพื่ อ น าไปใช้ ป ระกอบการตัด สิ น ใจของผู ้บ ริ ห ารได้ ในเวลาที่ เ หมาะสมและทัน ต่ อ เหตุ ก ารณ์
ระบบปฏิ บตั ิ ก ารท างานบนเครื่ อข่ า ยของบริ ษทั การพัฒนาได้ใช้เครื่ องมื อโอราเคิ ล ดี วีล อปเปอร์
เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โอราเคิล
ชั ยวัฒน์ สมศรี (2554) การค้นคว้าอิสระเรื่ อง”การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของบุคลากรโรงเรี ยนลาปางพาณิ ชยการและเทคโนโลยี “( Development of performance evaluation
system of personel in Lampang College of Commerce and Technology)” วัตถุประสงค์ของการ
ค้นคว้าอิสระเพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของบุคลากร โรงเรี ยนลาปางพาณิ ชยการ
และเทคโนโลยี เครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบคือ โปรแกรมพีเอสพี ในการออกแบบและพัฒนา
ส่ วนที่ ติ ดต่ อกับ ผูใ้ ช้แ ละโปรแกรมมายเอสคิ วแอลในการจัดการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นนี้ ประกอบด้วยระบบงานย่อย 3 ระบบ 1.ระบบจัดเตรี ยมข้อมูลการประเมิน 2.ระบบการ
ประเมินโดยผูบ้ ริ หารและหัวหน้างาน 3.ระบบการประมวลผลข้อมูล โดยเจ้าหน้าที่บุคคล
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บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัท ซี.อี. กรุ๊ ป ซัพพลาย จากัด
บริ ษ ัท ซี . อี . กรุ๊ ป ซัพ พลาย จากัด เดิ ม ชื่ อ ห้า งหุ ้น ส่ วนจากัด วิ ศ วอุ ตสาหการชลบุ รี (CIE:
Chonburi Industrial Engineering) เริ่ มก่อตั้งบริ ษทั ปี พ.ศ. 2535 ต่อมาได้มีนโยบาย ขยายกิจการ เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้การทางานมีศกั ยภาพเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเน้นคุณภาพในการดาเนินงานในสภาวะ
เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั ซี .อี. กรุ๊ ป ซัพพลาย จากัด ในปี พ.ศ. 2547 การ
ให้บริ การของ บริ ษทั ซี.อี. กรุ๊ ป ซัพพลาย จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การงานประเภท Maintenance and
Manpower supplyซึ่ งหมายถึ งการให้บริ การงานเกี่ ยวกับการซ่ อมบารุ งอุปกรณ์ เครื่ องจักรและติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆตามโรงงานโดยการจัดการแรงงานเข้าไปทางานและงานบริ การแก่ลูกค้า โดยงานหลักๆ
ของบริ ษทั คือแผนกบุ คคลจัดสรรและคัดเลือกหาพนักงานเข้าไปทางานตามโรงงานต่างๆที่มีสัญญา
จ้างงานเป็ นรายปี ปัจจุบนั บริ ษทั มีพนักงานในองค์กรประมาณ 1,000 คนโดยได้แบ่งโครงสร้างระบบ
การทางานขององค์กรไว้ตามภาพ 3.1 ดังนี้

ภาพที่ 3.1 แผนผังองค์กรบริ ษทั
ที่มา : Manpower CE (2552)
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การศึกษาวิเคราะห์ ระบบงาน
เป็ นสิ่ ง ที่ มี ความสาคัญมากในการจะพัฒนาระบบสารสนเทศเพราะจะทาให้ผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
สารสนเทศมีความเข้าใจในกระบวนการต่างๆตลอดจนปั ญหา และสาเหตุของการเกิ ดปั ญหาระบบ
นั้น และยังช่วยให้สามารถรวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์ระบบได้อย่างดีเยีย่ ม
ดังนั้นผูศ้ ึกษาจึ งได้ทาการศึกษาระบบของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย โดย เน้นศึกษาไปที่ฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ซึ่ งเป็ นแผนกที่มีความสาคัญเป็ นอย่างมากสาหรับองค์กร ซึ่ งหากองค์กรจะเดินหน้า
ไปได้ตอ้ งอาศัยความแข็งแกร่ งของระบบและความสามารถของทรัพยากรบุคคลเป็ นหลักสาคัญ จาก
การที่ได้ศึกษาหาจุดอ่อน และความต้องการของแผนกทรัพยากรบุคคล มีความต้องการมุ่งเน้นที่จะนา
ระบบสารสนเทศมาช่ วยพัฒนาระบบ ในเรื่ องการปรั บเพิ่มขึ้ นเงิ นเดื อนของพนักงานผูศ้ ึกษาจึ งได้
จัด ท าระบบ ที่ ชื่ อ ว่า “ระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจส าหรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของ
พนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด”ซึ่ งจะเป็ นระบบที่จะช่วยในการวิเคราะห์การปรับขึ้น
เงิ นเดื อนของพนักงานอย่างเที่ ยงธรรมทาเป็ นมาตรการปรั บขึ้ นเงิ นเดื อนที่ พนักงานทุ กคนสามารถ
ยอมรั บได้ และไม่เอาเปรี ยบพนักงานฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ ง โดยอาศัยหลักการประเมินที่มีประสิ ทธิ ภาพ
พร้ อมทั้งระบบนี้ จะสามารถช่ วยในการวิเคราะห์การปรับขึ้นเงิ นเดื อน เป็ นแบบหลายๆโมเดลขึ้นมา
เหมาะสาหรับการเปรี ยบเทียบ เงิ นเดื อนในแต่ละปี ไม่ให้มียอดเงิ นรวมเฉลี่ ยที่ไม่สูงเกิ นไปสาหรั บ
องค์กร ช่วยประหยัดวงเงินแก่องค์กร รวมทั้งระบบสามารถเก็บประวัติบนั ทึกข้อมูลของพนักงานและ
ประวัติการขึ้นเงินเดือนของพนักงานทั้งเก่าและใหม่ได้
3.2 การศึกษาและเก็บข้ อมูลจากระบบงานเดิม
บริ ษทั ซี .อี. กรุ๊ ป ซัพพลาย จากัด ให้บริ การแก่ลูกค้าในด้าน Maintenance and Manpower
supply โดยธุ รกิจหลักๆคือเราจะให้บริ การด้าน Manpower supply โดยการจัดหา คัดสรรและคัดเลือก
พนักงานตามคุณสมบัติที่ลูกค้าได้ระบุไว้แล้วส่ งไปบริ การตามโรงงานต่างๆโดยมีสัญญาจ้างสองแบบ
คืออาจเป็ นทั้งงานชัว่ คราวและงานประจา โดยทั้งนี้ท้ งั นั้นขึ้นอยูก่ บั ลักษณะงานและสัญญาจ้างที่ลูกค้า
ได้ระบุไว้ ซึ่ งการให้บริ การงานในลักษณะนี้ตอ้ งอาศัยศักยภาพการทางานของฝ่ ายบุคคลที่มีความ
ชานาญและมีคุณภาพมาก ซึ่ งจุดประสงค์หลักในการจัดทาระบบนี้คือการหาแนวทางแก้ไขเพื่อสร้าง
แรงกระตุน้ และแรงจูงใจในการทางานของพนักงานให้เกิดความพึงพอใจและเป็ นธรรมแก่ทุกๆฝ่ ายให้
มากที่สุด โดยต้องอาศัยการบริ หารจัดการพนักงานให้มีคุณภาพดังนี้
3.2.1 การคัดเลือกพนักงานจาเป็ นต้องคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพเข้าทางาน การพัฒนาฝี มือ
ในการทางานของพนักงาน และการควบคุมการทางานของพนักงานให้อยูใ่ นกฎระเบียบที่บริ ษทั ได้ต้ งั
ไว้ และการสร้ า งแรงกระตุ ้น และแรงจู ง ใจในการท างานโดยการเรี ยกเข้า มาสอบสั ม ภาษณ์
ความสามารถและคุณสมบัติที่ตอ้ งการตามเกณฑ์ของบริ ษทั และความต้องการของลูกค้า
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3.2.2 การประเมินการทางานและการปรับเงินเดือนพนักงานจะทาการประเมินเป็ นแบบฟอร์ ม
เอกสารโดยจะวัดจากคะแนนตามที่หวั หน้างานหรื อลูกค้าประเมินเป็ นหลัก ซึ่ งระบบนี้ อาจทาให้เกิ ด
ความไม่เป็ นธรรมแก่พนักงานขึ้นได้เช่น หัวหน้างานอาจจะประเมินพนักงานที่มาทางานมาสายบ่อย
และขาดงานบ่อยแต่ได้คะแนนมาก ซึ่ งจากการวิเคราะห์อาจเกิดจากความสนิทสนมและความสัมพันธ์
ระหว่างหัวหน้ากับพนักงานที่ไม่เท่ากัน โดยไม่มองจากผลงานการปฏิ บตั ิงานหรื อไม่มองจาก การ
ขาดลา มาสายซึ่ งอาจทาให้เกิดความไม่กระตือรื อร้นในการทางานของพนักงาน จนเกิดผลงานที่ไม่มี
ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งอาจทาให้เกิ ดผลที่ตามมาได้คือการลาออกจากงานรึ ว่าการถูกไล่ออกได้ทาให้ฝ่าย
บุคคลต้องหาพนักงานมาแทนที่จนไม่มีที่สิ้นสุ ด ซึ่ งการประเมินผลพนักงานจะช่วยวัดว่าพนักงานอยู่
ในเกณฑ์ระดับใด หากทางานดีได้รับการประเมินที่ดีจากหัวหน้างานหรื อเจ้าของงานโดยผลลัพธ์ที่
ได้รับจากการประเมินจะแบ่งได้เป็ นสองลักษณะคือหากอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีจะได้การปรับขึ้นเงินเดือนขึ้น
โดยคิดเป็ นคะแนน ดูว่าใครมีคะแนนอยู่ในช่ วงใด ควรจะปรับเพิ่มกี่ เปอร์ เซ็ นต์ตามเกณฑ์ที่กาหนด
พร้อมทั้งให้รางวัลและเอกสารการันตีการทางานที่ดีจากบริ ษทั หากพนักงานได้คะแนนสู งสุ ดประจา
แต่ละโรงงาน เพื่อสร้ างแรงจูงใจและขวัญกาลังใจในการทางานแก่พนักงานเพิ่มมากขึ้น แต่หากถูก
ประเมินในลักษณะที่ไม่ดีเลยรึ วา่ ติดลบอาจถูกการพิจารณาตามขั้นตอนโดยขั้นตอนที่แย่ที่สุดอาจถูก
ไล่ ออกจากการทางานตามผลการสอบสวน ซึ่ งตามกฏระเบี ยบทางบริ ษทั จะมี การประเมินผลการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานในทุ ก ๆปี โดยฝ่ ายบุ คคลจะจัดท าแบบฟอร์ ม เอกสารการประเมิ น ส่ ง ให้
เจ้าหน้าที่ประสานงานที่ดูแลพนักงานแต่ละโรงงานส่ งให้หวั หน้างานหรื อเจ้าของงานทาการประเมิน
และจัดส่ งกลับให้ทางฝ่ ายบุคคลเพื่อประมวลผลคะแนนและเก็บเอกสารเข้าแฟ้ มโดยไม่ได้เก็บบันทึก
ในลัก ษณะฐานข้อมู ล ลงในคอมพิ วเตอร์ ซ่ ึ งอาจท าให้ข้ อมู ล เอกสารสู ญหายได้จากนั้นจะท าการ
รวบรวมข้อมูลรายชื่ อพนักงานทั้งหมดที่มีการประเมินผลผ่านว่าแต่ละคนได้เกณฑ์คะแนนเท่าไหร่
ควรจะเพิ่มเงินเดือนเท่าไหร่ กี่เปอร์ เซ็นต์ตามที่ระเบียบบริ ษทั กาหนดไว้ซ่ ึ งกาหนดเป็ นช่วงคะแนนจาก
คะแนนเต็มในใบประเมิน 100 คะแนนเต็ม แบ่งเป็ นคะแนนวันลา ขาด มาสาย 40 คะแนนรวมกับ
คะแนนการปฏิบตั ิงาน 50 คะแนน และรวมคะแนนเข้าร่ วมกิจกรรมของบริ ษทั อีก 10 คะแนน รวม
ทั้งหมด 100 คะแนนแล้วทาการคานวณคะแนนของพนัก งานทุ กๆคนในบริ ษ ทั แล้วตรวจสอบว่า
พนักงานคนนี้ได้คะแนนที่อยูใ่ นเกณฑ์ช่วงไหนควรปรับเพิ่มกี่เปอร์ เซ็นต์ เมื่อระบุเสร็ จแล้วก็จะส่ งให้
แผนกการเงิ นดาเนิ นการต่อ ส่ วนพนักงานที่หัวหน้างานหรื อเจ้าของงานประเมินการทางานไม่ผ่าน
ทางแผนกบุคคลจะเรี ยกแจ้งพนักงานเหล่านั้นมาทาการพูดคุยสอบสวน และดาเนิ นการตามขั้นตอน
ต่อไป ซึ่ งมีลาดับขั้นตอนการทางานตามภาพที่ 3.2 และ 3.3 ดังนี้
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ออกใบประเมิน

ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ประสานงาน

ให้ หวั หน้ างานทาการ
ประเมินพนักงาน

หัวหน้ างานส่งใบประเมินคืน
เจ้ าหน้ าที่ประสานงาน
เจ้ าหน้ าที่ประสานงานส่งใบ
ประเมินให้ ฝ่ายบุคคล
ฝ่ ายบุคคลทาการประเมิน
คะแนนพนักงานและให้
เปอร์ เซ็นต์การปรับเงินเดือน
ตามคะแนนที่ได้ รับประเมิน
ผลการพิจารณา

ส่งรายชื่อและข้ อมูลการปรับ
เงินเดือนของพนักงานให้ ฝ่ายบุคคล

เรี ยกพนักงานมาพิจารณาและ
สอบสวน

ปรับเงินเดือนพนักงาน

ภาพที่ 3.2 ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานจากระบบงานเดิมของบริ ษทั
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ภาพที่ 3.3 แผนภาพขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานจากระบบงานเดิม
3.3 การวิเคราะห์ ความต้ องการของผู้ใช้ และกาหนดความเป็ นไปได้ ของระบบใหม่
จากการที่ได้วเิ คราะห์ศึกษาจากระบบเดิม ผูศ้ ึกษาและผูใ้ ช้ระบบได้มองเห็นถึงข้อบกพร่ องและ
จุดที่ตอ้ งแก้ไขของระบบ ในส่ วนของการประเมินพนักงานและการปรับเงินเดื อนพนักงานที่ตอ้ งนา
ส่ วนของระบบสารสนเทศมาช่วยพัฒนาระบบ จึงได้ จัดทาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรับการ
ประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านขอพนัก งานของบริ ษัท ซี .อี .กรุ๊ ป ซั พ พลาย จ ากัด ขึ้ น มา เพื่ อ พัฒ นา
ความสามารถของระบบและลดข้อผิดพลาดต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบของฝ่ ายทรัพยากรบุคคลเดิมได้ดี
ยิง่ ขึ้น และอีกทั้งยังสามารถพัฒนาและรองรับในส่ วนระบบต่างๆของบริ ษทั ได้อีกในอนาคต
ผูศ้ ึกษาได้ออกแบบผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบหลักๆ 3 ส่ วน คือ
1) ผูด้ ูแลระบบ(Admin)
2) ผูใ้ ช้งาน(User)
3) ผูจ้ ดั การ(Manager)
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ผู้ดูแลระบบ หมายถึ งผูท้ ี่มีหน้าที่จดั การข้อมูลหลักทั้งหมดภายในโปรแกรม ดู แลข้อมูล
การใช้ขอ้ มูลพื้นฐาน และจัดการสิ ทธ์ การใช้โปรแกรมระบบทั้งหมด ซึ่ งผูด้ ู แลระบบต้องมี ความรู ้
ทางด้านระบบและมีความเชี่ ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ ที่สาคัญต้องมีความรู้ทางด้านสารสนเทศ
ตาแหน่งที่ใช้จะต้องเป็ นเจ้าหน้าที่ไอที เป็ นหลัก
ผู้ใช้ งาน หมายถึงผูท้ ี่ใช้งานทัว่ ไป มีหน้าที่เก็บข้อมูล และทาการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานภายในบริ ษทั และมีหน้าที่กาหนด โมเดลสาหรับคานวณเงิ นเดื อนพนักงาน ผูใ้ ช้งาน
จะต้องมีความรู้ทางด้านงานบุคคล มีความรู ้ เกี่ ยวกับพนักงาน ตาแหน่งที่ใช้จะต้องเป็ นเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บุคคล เป็ นหลัก
ผู้จัดการ หมายถึง ผูบ้ ริ หารที่มีอานาจทั้งหมด มีหน้าที่สาหรับการตัดสิ นใจ จะสามารถดู
ข้อมูล และรายงานได้เพี ย งอย่า งเดี ย ว สามารถดุ ส รุ ป รายงานเอกสารจากระบบโปรแกรมทั้งหมด
ตาแหน่งที่ใช้จะต้องเป้ นผูบ้ ริ หารเท่านั้น
ขั้นตอนทีจ่ ะพัฒนา
ฝ่ ายบุคคล/ผูบ้ ริ หาร

ออกใบประเมินการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานคะแนน 50%

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ส่งให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

ให้หวั หน้างานทาการประเมิน
การทางานของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

หัวหน้างานส่งใบประเมิน
คืนเจ้าหน้าที่ประสานงาน

ฝ่ ายบุคคล

เจ้าหน้าที่ประสานงานส่งใบ
ประเมินให้ฝ่ายบุคคล

ภาพที่ 3.4 แผนภาพแสดงขั้นตอนการทางานของระบบใหม่ที่จะพัฒนา
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ฝ่ ายบุคคล

ฝ่ ายบุคคล/ผูบ้ ริ หาร

กาหนดเงื่อนไขวันลา(ลาป่ วย
,ลากิจ,ขาดงาน,มาสาย)รวม
คะแนนทั้งหมด 40%ลงใน
โปรแกรมระบบ
กาหนดรู ปแบบการประเมิน
โดยใส่ช่วงคะแนนและ
เปอร์เซ็นต์การเพิม่ เงินเดือน
ตามช่วงคะแนนที่กาหนดลง
ในโมเดลที่กาหนดแต่ละ
โมเดล

ฝ่ ายบุคคล

กรอกคะแนนของพนักงานทั้ง
วันลาและคะแนนปฏิบตั ิงาน

โปรแกรม

คานวณโดยโปรแกรมระบบ

ฝ่ ายบุคคล/ผูบ้ ริ หาร

ผูจ้ ดั การกาหนดรู ปแบบ
โมเดล เปอร์เซ็นต์การขึ้น
เงินเดือน หลายๆแบบ

ฝ่ ายบุคคล/ผูบ้ ริ หาร

การเงิน

เปรี ยบเทียบและเลือก
รู ปแบบโมเดลของการขึ้น
เงินเดือน
สรุ ป เงินเดือนใหม่ของพนักงาน
ทุกคน ส่งให้ฝ่ายการเงิน
ปรับเปลี่ยนและจ่ายให้พนักงาน

ภาพที่ 3.4(ต่อ) แผนภาพแสดงขั้นตอนการทางานของระบบใหม่ที่จะพัฒนา
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แสดงการคานวณคะแนนโดยระบบใหม่ ทจี่ ะพัฒนา
เงื่อนไขวันลาที่กาหนด40%

รู ปแบบโมเดลที่กาหนด

โปรแกรม

คะแนนการประเมินของพนักงานทุกคน

การคานวณประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงาน จากคะแนนเต็ม 100%
คานวณจาก คะแนนเก็บวันลา 40%+
คะแนนการประเมินการทางานจาก
หัวหน้างาน 50%+คะแนนจากการเข้าร่ วม
กิจกรรมบริ ษทั 10%=100%

นาคะแนนพนักงานเข้าสู่ โมเดล เพื่อ
คัดเลือกเปอร์เซ็นต์การปรับเงินเดือนจาก
ช่วงคะแนนที่ได้จากการกาหนดในโมเดล

เลือกโมเดล/ออกรายงาน

ภาพที่ 3.5 แผนภาพแสดงการคานวณคะแนนของระบบใหม่ที่จะพัฒนา
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ขั้นตอนของระบบทีจ่ ะพัฒนาในมุมมองแบบผังงาน

ภาพที่ 3.6 แผนภาพแสดงขั้นตอนของระบบใหม่ที่จะพัฒนาในมุมมองแบบผังงาน
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อธิบายขั้นตอนระบบในมุมมองแบบผังงาน
1.กาหนดเงื่อนไขวันลา ต้องการกาหนดจานวนวันลา ขาด มาสายของบริ ษทั ว่าสามารถลาสู งสุ ด
ได้กี่วนั ถ้าหากลาเกินจานวนจะต้องหักกี่คะแนนตามกฎเกณฑ์ของบริ ษทั ที่ระบุไว้
กาหนดรู ปแบบการให้คะแนน ขาด ลา มาสาย (เงื่อนไขวันลา) ดังนี้
-ลาป่ วย จานวนวันลาสู งสุ ด 30 วัน/ปี หากลาเกินกาหนดหักวันละ 1 คะแนน
-ลากิจ จานวนวันลาสู งสุ ด 6 วัน/ปี หากลาเกินกาหนดหักวันละ 1 คะแนน
-ขาดงาน หักวันละ 2 คะแนน
-มาสาย จานวนวันลาสู งสุ ด 6 วัน/ปี หากลาเกินกาหนดหักวันละ 1 คะแนน
*(วันลาทั้งหมดให้คะแนนเริ่ มต้น เต็ม 10 รวมทั้งหมด 40 คะแนน)
ยกตัวอย่าง นายทศพล เจริ ญวัฒโภคา
ลาป่ วย ลา 31 จานวนวันลา เกิน 1 วันจากที่กาหนดจะหัก 1 คะแนน เหลือ 9 คะแนน
ลากิจ ลา 5 วัน จานวนวันลาไม่เกินที่กาหนด คะแนนจะเต็ม 10 เหมือนเดิม
ขาดงาน ลา 2 วัน หักวันละ 2 คะแนน จะเหลือ 6 คะแนน
มาสาย มาสาย 7 วัน เกินวันลา 1 วัน จะเหลือคะแนน 9 คะแนน
รวมคะแนนวันละ 34 คะแนน
2.กาหนดรู ปแบบการประเมิน เป็ นการกาหนดรู ปแบบโมเดลเกี่ยวกับการประเมินโดยต้องระบุ
ช่วงคะแนนสาหรับประเมินคะแนนพนักงานและต้องระบุ จานวนเปอร์ เซ็นต์ของการปรับเงินเดือนแต่
ละช่วงด้วยว่าจะต้องปรับเท่าไหร่ ก่อนระบบจะทาการประเมินผล โดยแต่ละปี ทาได้หลายรู ปแบบ
3.ระบุข้อมูลการประเมินพนักงาน เป็ นการกรอกคะแนนการทางานประจาปี ของพนักงานซึ่ง
ประกอบด้วยคะแนนการทางาน 50% และคะแนน การขาด ลา มาสาย อีก 40% และคะแนนการเข้า
ร่ วมกิจกรรมของบริ ษทั อีก 10% รวมเป็ น 100% เต็ม
4.เปรียบเทียบผลการประเมินโดยแบ่ งตามรู ปแบบ เป็ นการนาโมเดลรู ปแบบการประเมินที่ได้
กาหนดไว้หลายๆรู ปแบบโมเดล นามาเปรี ยบเทียบเป็ นกราฟวงกลม เพื่อนามาดูเปรี ยบเทียบแสดงการ
ใช้จ่ายเงินของแต่ละรู ปแบบโมเดลว่ารู ปแบบไหนใช้เงินเท่าไหร่ แตกต่างกันไป
5.ประเมินพนักงานตามรู ปแบบ เมื่อหลังจากนาโมเดลมาเปรี ยบเทียบและเลือกโมเดลที่ตอ้ งการ
ใช้แล้ว ระบบจะทาการประเมินโดยอัตโนมัติตามรู ปแบบโมเดลที่เราต้องการ และจะปรับเงินเดือนให้
พนักงานตามที่กาหนด
6.ออกรายงาน แสดงคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน และการปรับเงินเดือนพนักงาน
ออกมาเป็ นรู ปแบบรายงานเอกสาร โดยจะสามารถแสดงเป็ นรายงานเดี่ยวบุคคลและเป็ นภาพรวม
พนักงานทั้งหมดก็ได้
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บทที่ 4
การออกแบบระบบและฐานข้ อมูล
จากการศึกษาปั ญหาและทาการวิเคราะห์ระบบงานเดิมที่มีอยู่ ทาให้ทราบถึงความต้องการของ
ผูใ้ ช้ ซึ่ งได้นามาเป็ นแนวทางในการการออกแบบระบบและการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อช่ วย
แก้ไขปั ญหา และตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ ผูศ้ ึกษาได้ทาการออกแบบระบบโดยใช้เครื่ องมือ
ดังนี้
4.1 แผนภาพบริ บท
4.2 แผนภาพกระแสข้อมูล
4.3 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
4.4 การออกแบบฐานข้อมูล
4.1 แผนภาพบริบท
เป็ นแผนภาพที่ แสดงภาพรวมของระบบงานทั้ง หมด รวมถึ งแสดงความสัมพันธ์ เชื่ อมโยง
กระบวนการต่างๆ และผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้งหมดในระบบ มีการใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานการออกแบบ
แผนภาพกระแสข้อมูล สาหรับการพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรับ การประเมินผลการ
ปฏิ บตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี .กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด มีการออกแบบแผนภาพบริ บท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
การออกแบบประกอบด้วยผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบหลักๆ 3 ส่ วน คือ
1) ผูด้ ูแลระบบ(Administrator)
2) ผูใ้ ช้งาน(User)
3) ผูจ้ ดั การ(Manager)
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ภาพที่ 4.1 แผนภาพบริ บทระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
จากภาพที่ 4.1 แผนภาพบริ บทระบบ มีการใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานการออกแบบ แผนภาพ
กระแสข้อมูล สาหรับการพัฒนาระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรับ การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนัก งานของบริ ษ ทั ซี .อี .กรุ๊ ป ซัพ พลาย จากัด แสดงให้เห็ นถึ งข้อมู ล โดยรวมของระบบงาน
ทั้งหมด ซึ่ งมีผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับระบบอยู่ 3ส่ วน คือ ผูด้ ูแลระบบ ผูใ้ ช้งานและผูจ้ ดั การ
ตาราง 4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ในแผนภาพบริ บท

4.2 แผนภาพกระแสข้ อมูล
แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูล โดยรวมทั้ง ระบบ มี ก ารใช้สัญลักษณ์ ตามมาตรฐานการ
ออกแบบ แผนภาพกระแสข้อ มู ล ส าหรั บ การพัฒ นาระบบสนับ สนุ น การตัด สิ น ใจส าหรั บ การ
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ประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิง านของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี .กรุ๊ ป ซัพ พลาย จากัดแสดงถึ งขั้นตอนการ
ทางานของแต่ ละกระบวนการท างานด้วยแผนภาพกระแสข้อมู ล ระดับ 0 จานวน 9 กระบวนการ
ตามลาดับ ดังภาพที่ 4.2 และแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ดังภาพที่ 4.3 - 4.11

ภาพที่ 4.2 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0
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กระบวนการที่ 1.0 จัดการข้อมู ลพื้นฐาน เป็ นกระบวนการในการจัดการข้อมูลพื้นฐานของ
ระบบ โดยจะมีขอ้ มูลที่จดั การดังนี้
- จัดการข้อมูลตาแหน่ง เป็ นกระบวนการในการจัดการข้อมูลตาแหน่งงานของพนักงานเพื่อ
เป็ นข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน
- จัดการข้อมูลฝ่ าย เป็ นกระบวนการในการจัดการข้อมูลฝ่ ายการทางานขององค์กร เพื่อเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน
- จัดการข้อมูลแผนก เป็ นกระบวนการในการจัดการข้อมูลแผนกงานขององค์กร เพื่อเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน
กระบวนการที่ 2.0 จัดการข้อมูลพนักงาน เป็ นกระบวนการในการจัดการข้อมูลพนักงานชื่ อ
รหัสพนักงานและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
กระบวนการที่ 3.0 จัดการการข้อมูลผูใ้ ช้ เป็ นกระบวนการในการจัดการข้อมูลของผูใ้ ช้งาน
ระบบ และกาหนดสิ ทธิ การใช้ให้กบั ผูใ้ ช้งานระบบ
กระบวนการที่ 4.0 ตรวจสอบสิ ทธิ์ การใช้งาน เป็ นกระบวนการในการตรวจสอบสิ ท ธิ์ ของ
ผูใ้ ช้งานในการเข้าใช้งานระบบ เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าใช้งานได้ตามสิ ทธิ์ ของแต่ละบุคคล
กระบวนการที่ 5.0 จัดการข้อมูลเงื่อนไขวันลา เป็ นกระบวนการในการจัดการข้อมูลเงื่อนไขวัน
ลาของพนักงาน เพื่อใช้ในการคานวณปรับเงินเดือน
กระบวนการที่ 6.0 จัดการข้อมูลรู ปแบบประเมิน เป็ นกระบวนการในการจัดการข้อมูลรู ปแบบ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กระบวนการที่ 7.0 จัด การข้อ มู ล การประเมิ น เป็ นกระบวนการในการจัด การข้อ มู ล การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน เพื่อใช้ในการปรับเงินเดือน
กระบวนการที่ 8.0 วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลการประเมิน เป็ นกระบวนการในการนาข้อมูล
การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งาน มาแสดงผลในรู ปแบบเชิ งเปรี ย บเที ย บเพื่ อวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายของบริ ษทั โดยอ้างอิงรู ปแบบการประเมินที่ได้กาหนดไว้
กระบวนการที่ 9.0 ออกรายงานสรุ ปด้านต่างๆ เป็ นกระบวนการในการนาข้อมูลการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน แสดงผลในรู ปแบบของรายงาน
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แสดงกระบวนการที่ 1.0 จัดการข้อมูลพื้นฐาน

ภาพที่ 4.3 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการที่ 1.0
กระบวนการที่ 1.1 เพิ่มข้อมูลพื้นฐาน เป็ นกระบวนการการเพิ่มข้อมูลพื้นฐานของระบบ
เช่น ข้อมูลใบรับรอง ข้อมูลตาแหน่ง ข้อมูลฝ่ าย ข้อมูลแผนก
กระบวนการที่ 1.2 แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน เป็ นกระบวนการแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของระบบ
กระบวนการที่ 1.3 ยกเลิกข้อมูลพื้นฐาน เป็ นกระบวนการแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของระบบ
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แสดงกระบวนการที่ 2.0 จัดการข้อมูลพนักงาน

ภาพที่ 4.4 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการที่ 2.0
กระบวนการที่ 2.1 เพิ่มข้อมูลพนักงาน เป็ นกระบวนการการเพิ่มข้อมูลพนักงานในระบบ
เพื่อใช้อา้ งอิงในกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการที่ 2.2 แก้ไขข้อมูลพนักงาน เป็ นกระบวนการแก้ไขข้อมูลพนักงาน
กระบวนการที่ 2.3 ยกเลิ กข้อมูล พนักงาน เป็ นกระบวนการยกเลิ กการใช้งานข้อมูลของ
พนักงานภายในระบบ
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แสดงกระบวนการที่ 3.0 จัดการข้อมูลผูใ้ ช้

ภาพที่ 4.5 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการที่ 3.0
กระบวนการที่ 3.1เพิ่มสิ ทธิ ผใู้ ช้งานเป็ นกระบวนการในการบันทึกข้อมูลผูใ้ ช้งานโดยนา
รายชื่อพนักงานมากาหนดชื่อและรหัสการเข้าระบบและกาหนดสิ ทธิ์ การใช้งาน
กระบวนการที่ 3.2แก้ไขสิ ทธิ ผใู ้ ช้งานเป็ นกระบวนการแก้ไขข้อมูลผูใ้ ช้งานโดยเลือกแก้ไข
จากผูใ้ ช้ที่เคยทาการกาหนดค่าไว้
กระบวนการที่ 3.3ยกเลิกสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้งานเป็ นกระบวนการยกเลิกสิ ทธิ์ ผูใ้ ช้งาน โดยผูใ้ ช้งานที่
ถูกยกเลิกจะไม่สามารถเข้าระบบได้อีก
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แสดงกระบวนการที่ 5.0 จัดการข้อมูลเงื่อนไขการประเมิน

ภาพที่ 4.6 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการที่ 5.0
กระบวนการที่ 5.1 เพิ่มข้อมูลเงื่อนไขการประเมิน เป็ นกระบวนการในการกาหนดข้อมูล
เงื่ อนไขการประเมิ น ประกอบด้วย เงื่ อ นไขวัน ลา เงื่ อ นไขเกรด เพื่ อน าไปใช้ใ นการค านวณใน
กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
กระบวนการที่ 5.2 แก้ไขข้อมูลเงื่ อนไขการประเมิน เป็ นกระบวนการแก้ไขข้อมูลเงื่อนไข
การประเมิน โดยเลือกแก้ไขจากข้อมูลเงื่อนไขที่ทาการสร้างไว้
กระบวนการที่ 5.3 ลบข้อมูลเงื่อนไขการประเมินเป็ นกระบวนการลบข้อมูลเงื่อนไขการ
ประเมิน
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แสดงกระบวนการที่ 6.0 จัดการข้อมูลรู ปแบบการประเมิน

ภาพที่ 4.7 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการที่ 6.0
กระบวนการที่ 6.1 เพิ่มข้อมูลรู ปแบบการประเมิ น เป็ นกระบวนการในการกาหนดข้อมูล
รู ป แบบการประเมิ น ประกอบด้วย รู ป แบบการประเมิ น และ รายละเอี ย ดของแต่ ล ะรู ป แบบการ
ประเมิน เพื่อนาไปใช้ในการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน
กระบวนการที่ 6.2 แก้ไขข้อมูลรู ปแบบการประเมิน เป็ นกระบวนการแก้ไขข้อมูลรู ปแบบ
การประเมิน โดยเลือกแก้ไขจากข้อมูลรู ปแบบที่ทาการสร้างไว้
กระบวนการที่ 6.3 ลบข้อมูลรู ปแบบการประเมินเป็ นกระบวนการลบข้อมูล รู ปแบบการ
ประเมิน
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กระบวนการที่ 7.0 จัดการข้อมูลการประเมิน

ภาพที่ 4.8 แสดงแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 1 ของกระบวนการที่ 7.0
กระบวนการที่ 7.1 เพิ่มข้อมูลการประเมิน เป็ นกระบวนการบันทึกข้อมูลการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของพนักงาน และคานวณผลการประเมินในรู ปแบบของเกรด
หลักการประเมิน
1. คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ
1.1. ด้านวินยั และสถิติการหยุดงาน คิดเป็ น 50 คะแนน
1) ลาป่ วย คะแนนเต็ม 10 คะแนน วันลาสู งสุ ด 30 วัน/ปี หากลาเกินหักวันที่เกิ น
วันละ 1 คะแนน
2) ลากิจ คะแนนเต็ม 10 คะแนน วันลาสู งสุ ด 6 วัน/ปี หากลาเกินหักวันที่เกินวัน
ละ 1 คะแนน
3) ขาดงาน คะแนนเต็ม 10 คะแนน หากขาดโดยไม่มีเหตุผลหักวันละ 2 คะแนน
4) มาสาย คะแนนเต็ม 10 คะแนน วันลาสู งสุ ด 6 ครั้ง/ปี หากลาเกินหักครั้งละ 1
คะแนน
5) การปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท และเข้า ร่ ว มกิ จ กรรมบริ ษ ัท
คะแนนเต็ม 10 คะแนน
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1.2. ผลประเมินจากผูค้ วบคุมงานประเมินผล คิดเป็ น 50 คะแนน
กระบวนการที่ 7.2 แก้ไขข้อมูลการประเมิน เป็ นกระบวนการแก้ไขข้อมูลการประเมิน โดย
เลือกแก้ไขจากข้อมูลที่ทาการสร้างไว้
กระบวนการที่ 7.3 ยกเลิกข้อมูลการประเมินเป็ นกระบวนการยกเลิกข้อมูลการประเมิน
4.3 ฐานข้ อมูลเชิ งสั มพันธ์
เป็ นแผนภาพที่ใช้แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูล จากการออกแบบฐานข้อมูลทาให้ทราบถึ ง
กระบวนการทางานต่างๆภายในระบบ และการนาแผนภาพความสัมพันธ์มาช่ วยในการออกแบบจะ
ทาให้เห็นข้อมูลทั้งระบบได้อย่างชัดเจน ว่ากระบวนการแต่ละกระบวนการมีความสัมพันธ์กนั แบบใด
ซึ่ งสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลดังแสดงในตารางที่ 4.2
ตารางที่ 4.2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
สั ญลักษณ์

Entity Name
Attribute
1–1

1–M

M–N

ความหมาย
เอนทิตี (Entity) คือ องค์ประกอบของแผนภาพแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล แทนชื่อตารางฐานข้อมูลที่มี
ความสัมพันธ์กบั เอนทิตีตวั อื่นๆในฐานข้อมูล
แอททริ บิวต์(Attribute) คือ คุณสมบัติหรื อลักษณะของแต่ละ
เอนทิตี เอนทิตีหนึ่งๆอาจประกอบไปด้วยแอททริ บิวต์ได้
มากกว่าหนึ่งแอททริ บิวต์ ขึ้นอยูก่ บั ระบบงาน
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One Relationship)
คือ การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเอนทิตีหนึ่งว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ข้อมูลอย่างมากหนึ่งข้อมูลกับอีกเอนทิตี
หนึ่งในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง
ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship)
คือ การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลเอนทิตีหนึ่งว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ข้อมูลหลายข้อมูลกับอีกเอนทิตีหนึ่ง
ความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many
Relationship) คือ การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลของสอง
เอนทิตีในลักษณะกลุ่มต่อกลุ่ม
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ในส่ วนของการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลแบบแผนภาพ ของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ส าหรั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านของพนัก งานของบริ ษัท ซี .อี .กรุ๊ ป ซั พ พลาย จ ากัด มี
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในแต่ละตารางฐานข้อมูล

ภาพที่ 4.9 ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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จากภาพที่ 4.12 คือความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ประกอบไปด้วยเอนทิตีต่างๆดังต่อไปนี้

ภาพที่ 4.10 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Position และ ตาราง Employee
- Positionมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับEmployeeโดยมีแอททริ บิวต์ที่เป็ นคียห์ ลัก
คื อ Position_IDอธิ บ ายได้ว่า ตาแหน่ ง หนึ่ ง ตาแหน่ ง มี พ นัก งานได้หลายคน และพนัก งานหนึ่ งคน
สามารถมีได้หนึ่งตาแหน่ง

ภาพที่ 4.11 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Division , Department และ ตาราง Employee
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- Division มี ความสัมพันธ์แบบหนึ่ งต่อกลุ่มกับEmployee โดยมีแอททริ บิวต์ที่เป็ นคีย ์
หลักคือ Div_IDอธิ บายได้วา่ ฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายมีพนักงานได้หลายคน และพนักงานหนึ่ งคนสามารถอยูไ่ ด้
หนึ่งฝ่ าย และ Department มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ งต่อกลุ่มกับDivision โดยมีแอททริ บิวต์ที่เป็ นคีย ์
หลักคือ Dep_ID อธิ บายได้วา่ แผนกหนึ่งฝ่ ายได้หลายฝ่ าย และฝ่ ายหนึ่งอยูไ่ ด้หนึ่งแผนก

ภาพที่ 4.12 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Department และ ตาราง Employee
- Department มีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับEmployee โดยมีแอททริ บิวต์ที่เป็ นคีย ์
หลักคือ Dep_IDอธิ บายได้วา่ แผนกหนึ่ งแผนกมีพนักงานได้หลายคน และพนักงานหนึ่ งคนสามารถ
อยูไ่ ด้หนึ่งแผนก

ภาพที่ 4.13 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง User และ ตาราง Employee
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- Employeeมีความสัมพันธ์แบบหนึ่ งต่อหนึ่ งกับUserโดยมีแอททริ บิวต์ที่เป็ นคียห์ ลักคือ
Emp_IDอธิ บายได้วา่ พนักงานหนึ่งคน สามารถมีUserได้หนึ่งUser เท่านั้น

ภาพที่ 4.14 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Evaluate และ ตาราง Employee
- Employeeมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่มกับEvaulateโดยมีแอททริ บิวต์ที่เป็ นคียห์ ลัก
คื อ Emp_ID อธิ บ ายได้ว่า พนัก งานหนี่ ง คนมี ก ารประเมิ นได้หลายรายการ และการประเมิ นหนึ่ ง
รายการมีพนักงานได้หนี่งคน

ภาพที่ 4.15 ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตาราง Model และ ตาราง Model_Detail
- Modelมี ความสัมพันธ์ แบบหนึ่ งต่อกลุ่ มกับModel_Detailโดยมีแอททริ บิวต์ที่เป็ นคีย ์
หลักคือ Model_ID อธิ บายได้ว่ารู ปแบบการประเมินหนี่ ง รายการสามารถมีขอ้ มูล รายละเอียดของ
รู ปแบบการประเมินได้หลายรายการ และข้อมูล รายละเอียดของรู ปแบบการประเมินมีรูปแบบการ
ประเมินได้หนึ่งรู ปแบบเท่านั้น
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4.4 การออกแบบระบบฐานข้ อมูล
กระบวนการออกแบบฐานข้อมูลของระบบบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังของระบบสนับสนุนการ
ตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี .กรุ๊ ปซัพพลาย จากัดผู้
ศึกษาได้กาหนดชนิดของข้อมูลMSSQLที่ใช้ในฐานข้อมูลของระบบฯดังแสดงในตาราง 4.3 ดังนี้
ตารางที่ 4.3 ชนิดของข้อมูล MSSQLที่ใช้ในฐานข้อมูลของระบบ
ชนิดของข้ อมูล
คาอธิบาย
Char(m)
เก็บข้อมูลที่เป็ น string มีขนาดคงที่ไม่เกิน 255ตัวอักษร
Varchar(m)
เก็บข้อมูลที่เป็ น string มีขนาดไม่เกิน 255 ตัวอักษร
Int(m)
Unsigned INT เก็บค่าจานวนเต็มมีค่าตั้งแต่ 2,147,483,648ถึง +2,147,483,647แต่ถา้ ใส่ Unsigned จะมี
ค่าได้ต้ งั แต่ 0 ถึง 4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต์
DateTime
เก็บข้อมูลวันที่ ในรู ปแบบ “yyyy-mm-dd”มีขนาด 8ไบต์
Decimal
เก็บข้อมูลเวลา ในรู ปแบบตัวเลข

ตัวอย่าง
123456
Pichit
1234

2014-06-10
10.15

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีทาให้สามารถออกแบบเป็ นฐานข้อมูลของ
ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรับ การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี .
กรุ๊ ปซัพพลาย จากัดในแต่ละตารางมีการจัดเก็บข้อมูลแอททริ บิวต์หลัก (Primary key) และคียน์ อก
(Foreign Key) ดังนี้
ตารางที่ 4.4 รายละเอียดตารางข้อมูลตาแหน่ง
ตารางข้อมูล : Position
คาอธิบาย : ข้อมูลตาแหน่ง
คียห์ ลัก : Position_ID
ลาดับที่ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์)
1
Position_ID Int
4
2
Position_Na Varchar
200
me
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คาอธิบาย
รหัสตาแหน่ง
ชื่อตาแหน่ง

ตัวอย่างข้อมูล
01
ผูจ้ ดั การ

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดตารางข้อมูลฝ่ าย
ตารางข้อมูล : Division
คาอธิบาย : ข้อมูลฝ่ าย
คียห์ ลัก : Div_ID
ลาดับที่ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล
1
Div_ID
Int
2
Div_Name
Varchar

ขนาด (ไบต์)
4
200

คาอธิบาย
รหัสฝ่ าย
ชื่อฝ่ าย

ตัวอย่างข้อมูล
5
ประชาสัมพันธ์

ตารางที่ 4.6 รายละเอียดตารางข้อมูลแผนก
ตารางข้อมูล : Department
คาอธิบาย : ข้อมูลแผนก
คียห์ ลัก : Dep_ID
ลาดับที่ ชื่อเขตข้อมูล
1
Dep_ID
2
Dep_Name

ชนิดข้อมูล
Int
Varchar

ขนาด (ไบต์)
4
200

คาอธิบาย
รหัสแผนก
ชื่อแผนก

ตัวอย่างข้อมูล
7
แผนก IT

ตัวอย่างข้อมูล
2
นายวงศพัทธ์
เนียมโภคะ
ไทย
1234567892345

ตารางที่ 4.7 รายละเอียดตารางข้อมูลพนักงาน
ตารางข้อมูล : Employee
คาอธิบาย : ข้อมูลพนักงาน
คียห์ ลัก : Emp_ID
ลาดับที่ ชื่อเขตข้อมูล
1
Emp_ID
2
Emp_Name
3
4

Nationality
ID_Card

5

Sex

ชนิดข้อมูล
Int
Varchar

ขนาด (ไบต์)
4
255

คาอธิบาย
รหัสพนักงาน
ชื่อพนักงาน

Varchar
char

50
13

Bit

1

เชื้อชาติ
รหัสบัตร
ประชาชน
เพศ
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0

ตารางที่ 4.7 (ต่อ) รายละเอียดตารางข้อมูลพนักงาน
ลาดับที่
6
7
8
9
10

ชื่อเขตข้อมูล
BirthDate
Age
Education
Faculty
Academy

ชนิดข้อมูล
DateTime
Int
Varchar
Varchar
Varchar

ขนาด (ไบต์)
8
4
200
200
200

คาอธิบาย
วันเกิด
อายุ
วุฒิการศึกษา
คณะ/สาขา
สถาบัน

11

Address

Varchar

255

ที่อยู่

12
13
14
15
16

Phone
Div_ID
Dep_ID
Position_ID
Is_Active

Varchar
Int
Int
Int
Bit

50
4
4
4
1

เบอร์โทรศัพท์
รหัสฝ่ าย
รหัสแผนก
รหัสตาแหน่ง
สถานะการใช้
งาน

ตัวอย่างข้อมูล
1/01/2014
30
ปวช.
ช่างยนต์
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
119/2 ต.สุ เทพอ.
เมือง เชียงใหม่
081-1234567
2
7
4
1

ตารางที่ 4.8 รายละเอียดตารางข้อมูลผูใ้ ช้งาน
ตารางข้อมูล : User
คาอธิบาย : ข้อมูลผูใ้ ช้งาน
คียห์ ลัก : User_ID
ลาดับที่
ชื่อเขตข้อมูล
1
User_ID
2
User_Name
3
Password
4
5

Emp_ID
Is_Active

ชนิดข้อมูล
Int
Varchar
Varchar

ขนาด (ไบต์)
4
20
20

Int
Bit

4
1
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คาอธิบาย ตัวอย่างข้อมูล
รหัสผูใ้ ช้งาน
1
ชื่อผูใ้ ช้งาน
Name1
รหัสเข้าใช้
1234
งานระบบ
รหัสพนักงาน
5
สถานะการใช้
0
งาน

ตารางที่ 4.9 รายละเอียดตารางข้อมูลเงื่อนไขวันลา
ตารางข้อมูล : Leave_Condition
คาอธิบาย : ข้อมูลเงื่อนไขวันลา
คียห์ ลัก : Lev_ID
ลาดับที่ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล
1
Lev_ID
Int
2
Lev_Type
Varchar
3
Max_Lev
Int
4

Deduct_Score

Decimal

ขนาด (ไบต์)
4
50
4
10,2

คาอธิบาย
รหัสวันลา
ประเภทการลา
จานวนวันลา
สู งสุ ด
คะแนนที่หกั

ตัวอย่างข้อมูล
2
ลาป่ วย
10
5

ตารางที่ 4.10 รายละเอียดตารางข้อมูลการประเมิน
ตารางข้อมูล : Evaluate
คาอธิบาย : ข้อมูลการประเมิน
คียห์ ลัก : Eva_ID
ลาดับที่ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล
1
Eva_ID
Int
2
Emp_ID
Int
3
Sick_Leave
Decimal
4
Leave
Decimal
5
Absence
Decimal
6
7
8
9

Scr_Sick_Lev
Scr_Lev
Scr_Absence
Scr_Activity

Decimal
Decimal
Decimal
Decimal

10

Scr_Practice

Decimal

ขนาด (ไบต์)
คาอธิบาย
4
รหัสการประเมิน
4
รหัสพนักงาน
10,2
จานวนวันลาป่ วย
10,2
จานวนวันลากิจ
10,2
จานวนวันขาด
สาย
10,2
คะแนนลากป่ วย
10,2
คะแนนลากิจ
10,2
คะแนนขาดสาย
10,2
คะแนนเข้าร่ วม
กิจกรรม
10,2
คะแนนผล
ปฏิบตั ิงาน
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ตัวอย่างข้อมูล
1
22
3
8
4
9
8
9
8
8

ตารางที่ 4.10 (ต่อ) รายละเอียดตารางข้อมูลการประเมิน
ลาดับที่
11
12
13
14
15
16

ชื่อเขตข้อมูล
Scr_Total
Create_Date
Status
Current_Salary
Raise_Salary
Model_ID

ชนิดข้อมูล
Decimal
DateTime
Int
Decimal
Decimal
Int

ขนาด (ไบต์)
คาอธิบาย
10,2
คะแนนรวม
8
วันที่สร้างรายการ
4
สถานะ
10,2
เงินเดือนปั จจุบนั
10,2
เงินเดือนที่เพิ่ม
4
รหัสรู ปแบบ

ตัวอย่างข้อมูล
45
1/01/2014
1
15000
18000
3

ตารางที่ 4.11 รายละเอียดตารางข้อมูลรู ปแบบการประเมิน
ตารางข้อมูล : Model
คาอธิบาย : ข้อมูลรู ปแบบการประเมิน
คียห์ ลัก : Model_ID
ลาดับที่ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล
1
Model_ID
Int
2
Model_Name
Varchar
3
Level
Int

ขนาด (ไบต์)
4
200
4

คาอธิบาย
รหัสรู ปแบบ
ชื่อรู ปแบบ
จานวนระดับ

ตัวอย่างข้อมูล
3
ทัว่ ไป
5

ตารางที่ 4.12 รายละเอียดตารางข้อมูลรายละเอียดรู ปแบบการประเมิน
ตารางข้อมูล : Model_Detail
คาอธิบาย : ข้อมูลรายละเอียดรู ปแบบการประเมิน
คียห์ ลัก : MD_ID
ลาดับที่ ชื่อเขตข้อมูล ชนิดข้อมูล ขนาด (ไบต์)
1
MD_ID
Int
4
2
2
3

Model_ID
Max
Min

Int
Int
Int

4
4
4
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คาอธิบาย
รหัสรายละเอียด
รู ปแบบ
รหัสรู ปแบบ
คะแนนสู งสุ ด
คะแนนต่าสุ ด

ตัวอย่างข้อมูล
5
3
90
70

บทที่ 5
การออกแบบโปรแกรมและการพัฒนาโปรแกรม
การออกแบบโครงสร้างและหน้าจอการแสดงผลของระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด ออกแบบหน้าจอให้มี
ความง่ายต่อการใช้งานและให้มีความสะดวกและน่าสนใจแก่ผใู ้ ช้งาน โดยแบ่งการพัฒนาโปรแกรม
งานออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
5.1 การออกแบบหน้าจอ
5.2 แผนผังแสดงรายละเอียดหน้าจอ
5.3 ไฟล์โปรแกรมในการพัฒนาระบบ
5.4 ตารางทดสอบระบบ
5.1 การออกแบบหน้ าจอ
ออกแบบให้ใช้งานง่ายและเมนูการใช้งานที่ชดั เจน จัดแยกตามกลุ่มผูใ้ ช้งานโดยมีการออกแบบ
ส่ วนประกอบของระบบดังนี้
5.1.1 หน้าจอเข้าสู่ ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด แสดงดังภาพ 5.1
โดยผูใ้ ช้แต่ละกลุ่มจะมีโครงสร้างหน้าจอการใช้งานที่แตกต่างกันตามสิ ทธิ การใช้
งานของผูใ้ ช้กลุ่มนั้นๆ ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 กลุ่มดังนี้
5.1.1.1 ผูด้ ูแลระบบ(Admin)
5.1.1.2 ผูใ้ ช้งาน(User)
5.1.1.3 ผูจ้ ดั การ(Manager)
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จากภาพที่ 5.1 อธิ บายส่ วนต่างๆของภาพหน้าจอหลักดังนี้
ส่ วนที่ 1 ช่องเข้าสู่ ระบบสาหรับการกรอกชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน

1

ภาพที่ 5.1 แสดงส่ วนของหน้าจอเข้าสู่ ระบบ
5.1.2 หน้าจอหลักของผูด้ ูแลระบบสาหรับ การเข้าสู่ ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรับ
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด แสดงดังภาพที่ 5.2
จากภาพที่ 5.2 อธิ บายส่ วนต่างๆของภาพหน้าจอผูด้ ูแลระบบดังนี้
ส่ วนที่ 1 ชื่อระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 สาหรับการกรอกข้อมูลพื้นฐาน
ส่ วนที่ 3 สาหรับการกรอกข้อมูลเงื่อนไขสาหรับการประเมิน
ส่ วนที่ 4 สาหรับกรอกคะแนนการประเมินและแสดงผลลัพธ์การประเมินผล
ส่ วนที่ 5 สาหรับแสดงผลลัพธ์การประเมินผลทั้งหมดเป็ นรู ปแบบรายงาน
ส่ วนที่ 6 สาหรับแสดงข้อมูลการเข้าใช้งาน และสาหรับออกจากระบบ
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1

2
3
4
5
6

ภาพที่ 5.2 แสดงส่ วนของหน้าจอของผูด้ ูแลระบบ
5.1.3 หน้าจอหลักของผูใ้ ช้งานสาหรับการเข้าสู่ ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรับ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด แสดงดังภาพ 5.3
จากภาพที่ 5.3 อธิ บายส่ วนต่างๆของภาพหน้าจอของผูใ้ ช้งานดังนี้
ส่ วนที่ 1 ชื่อระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 สาหรับการกรอกข้อมูลเงื่อนไขสาหรับการประเมิน
ส่ วนที่ 3 สาหรับกรอกคะแนนการประเมินและแสดงผลลัพธ์การประเมินผล
ส่ วนที่ 4 สาหรับแสดงผลลัพธ์การประเมินผลทั้งหมดเป็ นรู ปแบบรายงาน
ส่ วนที่ 5 สาหรับแสดงข้อมูลการเข้าใช้งาน และสาหรับออกจากระบบ
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1

2
3
4
5
ภาพที่ 5.3 แสดงส่ วนของหน้าจอของผูใ้ ช้งาน
5.1.4 หน้าจอหลักของผูจ้ ดั การสาหรับการเข้าสู่ ระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจสาหรับ การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด แสดงดังภาพที่ 5.4
จากภาพที่ 5.4 อธิ บายส่ วนต่างๆของภาพหน้าจอของผูจ้ ดั การดังนี้
ส่ วนที่ 1 ชื่อระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ส่ วนที่ 2 สาหรับกรอกคะแนนการประเมินและแสดงผลลัพธ์การประเมินผล
ส่ วนที่ 3 สาหรับแสดงผลลัพธ์การประเมินผลทั้งหมดเป็ นรู ปแบบรายงาน
ส่ วนที่ 4 สาหรับแสดงข้อมูลการเข้าใช้งาน และสาหรับออกจากระบบ
1

2
3
4
ภาพที่ 5.4 แสดงส่ วนของหน้าจอของผูจ้ ดั การ
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5.2 แผนผังแสดงคาสั่ งทั้งหมดของโปรแกรม
โครงสร้างโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
พนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด ออกแบบสาหรับเชื่ อมโยงระบบย่อยทั้งหมดเข้าด้วยกัน
สามารถแสดงโครงสร้างดังนี้ แบ่งออกเป็ น 3ส่ วน ผูใ้ ช้งาน ผูด้ ูแลระบบ ผูใ้ ช้งาน และผูจ้ ดั การ
โลโก้ Login สาหรับเข้าสู่ ระบบ
- Login เข้าสู่ ระบบ ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ FrmLogin.cs
ส่ วนสาหรับผูด้ ูแลระบบ
- เข้าสู่ ระบบ ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ FrmLogin.cs
- จัดการข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลแผนก ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcDepartment.cs
- ข้อมูลฝ่ าย ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcDivision.cs
- ข้อมูลตาแหน่ง ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcPosition.cs
- ข้อมูลพนักงาน ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcEmployee.cs,FrmEmployee.cs
- ข้อมูลผูใ้ ช้ ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcUserlogin.cs
- จัดการเงื่อนไขสาหรับการประเมิน
- Model ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcModel.cs
- เงื่อนไขวันลา ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ FrmLoin.cs
- จัดการการประเมินผลพนักงาน
- ประเมินผลพนักงาน ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcEvaluate.cs
- กราฟเปรี ยบเทียบ ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcGraph.cs
- เลือกใช้ Model ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcSummaruEva.cs
- จัดการรายงาน
- ปรับเงินเดือนประจาปี ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ RptYear.cs
- ประวัติการปรับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ RptEmpHist.cs
- ภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ Frmloin.cs
- การเข้าใช้งานระบบสาหรับ Logout ออกจากระบบ
- Logout ออกจากระบบ ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ Frmloin.cs
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ส่ วนสาหรับผูใ้ ช้งาน
- เข้าสู่ ระบบ ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ Frmloin.cs
- จัดการเงื่อนไขสาหรับการประเมิน
- Model ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcModel.cs
- เงื่อนไขวันลา ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ FrmLoin.cs
- จัดการการประเมินผลพนักงาน
- ประเมินผลพนักงาน ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcEvaluate.cs
- กราฟเปรี ยบเทียบ ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcGraph.cs
- เลือกใช้ Model ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcSummaruEva.cs
- จัดการรายงาน
- ปรับเงินเดือนประจาปี ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ RptYear.cs
- ประวัติการปรับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ RptEmpHist.cs
- ภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ Frmloin.cs
- การเข้าใช้งานระบบสาหรับ Logout ออกจากระบบ
- Logout ออกจากระบบ ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ Frmloin.cs
ส่ วนสาหรับผูจ้ ดั การ
- เข้าสู่ ระบบ ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ Frmloin.cs
- จัดการการประเมินผลพนักงาน
- ประเมินผลพนักงาน ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcEvaluate.cs
- กราฟเปรี ยบเทียบ ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcGraph.cs
- เลือกใช้ Model ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ UcSummaruEva.cs
- จัดการรายงาน
- ปรับเงินเดือนประจาปี ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ RptYear.cs
- ประวัติการปรับเงินเดือนพนักงาน ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ RptEmpHist.cs
- ภาพรวมทั้งหมด ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ Frmloin.cs
- การเข้าใช้งานระบบสาหรับ Logout ออกจากระบบ
- Logout ออกจากระบบ ซึ่งเรี ยกใช้ไฟล์ Frmloin.cs
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5.3 ไฟล์โปรแกรมในการพัฒนา
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของบริ ษทั ซี .
อี.กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด ผูจ้ ดั ทาได้ใช้โปรแกรม SQL Server Management สาหรับเป็ นฐานข้อมูลของ
โปรแกรม และได้ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 สาหรับเป็ นตัวพัฒนาโปรแกรมทั้งหมด
ซึ่งในการออกแบบและพัฒนาระบบทั้งหมดจะมีระบบไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบดังนี้
ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับระบบทั้งหมด
ชื่อไฟล์
frmLogin.cs
frmMain.cs
frmEvaluate.cs
ucEvaluate.cs
ucGraph.cs
ucSummaryEva.cs
frmEmployee.cs
ucEmployee.cs
ucDepartment.cs
ucDivision.cs
ucPosition.cs
ucLeave_Con.cs
ucUserLogin.cs
ucModel.cs
rptEmpHist.cs
ucRptEmpHist.cs
rptYear.cs
ucSummaryRpt.cs

ความหมาย
หน้าจอ Login เข้าระบบ
หน้าจอหลัก สาหรับดึงหน้าจออื่นมาแสดงผล
จัดการข้อมูลประเมินผลพนักงาน
แสดงรายการประเมินผลทั้งหมด
แสดงข้อมูลกราฟเปรี ยบเทียบค่าใช้จ่าย อ้างอิงการประเมินผลในแต่
ละรู ปแบบ
เลือกใช้ Model ในการปรับเงินเดือนพนักงาน
จัดการข้อมูลพนักงาน
แสดงรายชื่อพนักงานทั้งหมด
จัดการข้อมูลแผนก
จัดการข้อมูลฝ่ าย
จัดการข้อมูลตาแหน่ง
จัดการข้อมูลเงื่อนไขวันลา
จัดการข้อมูลผูใ้ ช้งานระบบ
จัดการรู ปแบบในการประเมิน (Model)
รายงานแสดงประวัติการปรับเงินเดือนพนักงาน
หน้าจอสาหรับแสดงรายงานประวัติการปรับเงินเดือนพนักงาน
รายงานแสดงการปรับเงินเดือนประจาปี
หน้าจอแสดงรายงานแสดงการปรับเงินเดือนประจาปี
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5.4 ตารางทดสอบระบบ
ตารางที่ 5.2 ตารางแสดงการตรวจสอบระบบทั้งหมด
ลาดับ
ตรวจสอบโปรแกรม
ตรวจสอบ
1 กรอกเลขบัตรประชาชนต้อง
ครบ 13 หลัก ห้ามมากห้าม
น้อย ไม่เช่นนั้นจะแสดง
เตือน
2 กรอกเงินเดือนพนักงาน
ไม่ให้สามารถติดลบหรื อว่า
ต่ากว่าเกณท์ได้ ไม่เช่นนั้นจะ
แสดงเตือน
3 กรอกข้อมูลการปรับ
เปอร์ เซ็นต์พนักงานไม่
สามารถติดลบได้ จึงได้ต้ งั ค่า
กันไว้ต่าสุ ด 0
4 การกรอกข้อมูลการกาหนด
ช่วงคะแนนการประเมินใน
แต่ละโมเดล ทดสอบ ‘ช่วง
คะแนนที่หายไป’ ยกตัวอย่าง
42
40

ช่วงคะแนนที่หายไป 2
คะแนน จึงได้ทาระบบให้มี
การเช็คช่วงคะแนนช่วงต่อ
ช่วงทาให้ปรับตัวเลข
อัตโนมัติ จะทาให้ไม่สามารถ
กรอกตัวเลขผิดพลาดได้
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แสดง Error

ตารางที่ 5.2 (ต่ อ) ตารางแสดงการตรวจสอบระบบทั้งหมด
ลาดับ

ตรวจสอบโปรแกรม

5

การกรอกข้อมูลการกาหนด
ช่วงคะแนนการประเมินใน
แต่ละโมเดล ทดสอบ ‘ช่วง
คะแนนที่ซ้ าซ้อน’
ยกตัวอย่าง
45

ตรวจสอบ

40
42

6

7

ช่วงคะแนนที่ซ้ าซ้อน
ระหว่าง 40 กับ 42จะมีการ
แสดงเตือน
การกรอกข้อมูลคะแนน ได้
กาหนดให้มุมล่างซ้าย เริ่ มต้น
เท่ากับ 0 และมุมบนขวา
สู งสุ ดเท่ากับ 100 คะแนน
การกรอกข้อมูลกาหนดให้วา่
ช่องด่านซ้ายมือต้องน้อยกว่า
ด้านขวามือไม่เช่นนั้นจะมี
การแสดงเตือน
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แสดง Error

บทที่ 6
สรุปผลการศึกษาและข้ อเสนอแนะ
จากกระบวนการขั้นตอนในการค้นคว้าอิสระในหัวข้อเรื่ อง ระบบสนับสนุนการตัดสิ นสาหรับ
การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิ ง านของพนัก งานของบริ ษ ทั ซี .อี .กรุ๊ ป ซัพ พลาย จากัด ซึ่ ง เกี่ ย วกับ การ
ประเมินผลการทางานของพนักงานเพื่อนามาใช้ในการปรับเงินเดือนพนักงานบริ ษทั โดยผูค้ น้ คว้าได้
ท าการติ ดตั้ง ระบบให้ ก ับ ผูใ้ ช้ง านโดยให้ระบบโปรแกรมมี คุณ สมบัติต รงตามความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานมากที่สุด
6.1 สรุ ปผลการศึกษา
โดยผูค้ น้ คว้าได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์จากระบบงานเดิมและนาระบบงานใหม่ที่
ผูใ้ ช้ตอ้ งการนามาปรับเปลี่ยนประยุกต์เพิ่มลงในโปรแกรมระบบนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ ลดขั้นตอน
การท างานที่ ซ้ า ซ้ อ น และเพื่ อ ความถู ก ต้องและเป็ นธรรมแก่ พ นัก งานทุ ก คน ลดปั ญหาการปรั บ
เงินเดือนที่ไม่ยตุ ิธรรม ทาให้เพิม่ ประสิ ทธิ ในการปรับเงินเดือนและเพิม่ ความน่าเชื่อถือแก่พนักงานมาก
ขึ้น ซึ่ งการพัฒนาในครั้งนี้ เป็ นการพัฒนาการทางานในรู ปแบบของแอพพลิ เคชัน่ โดยใช้ โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ วิชวลสตูดิโอดอทเน็ท 2012 (Visual studio.net)และ โปรแกรมฐานข้อมูลมายเอสคิว
แอล (MySQL Database)เป็ นฐานข้อมูล และทาการทดสอบ โดยให้ผูใ้ ช้งานได้ทาการทดลองใช้
โปรแกรมทุกๆคนและให้ทาการประเมินโดยการกรอกแบบสอบถามจากผูใ้ ช้งาน จานวน 10 คน
การประเมินผลการใช้ งานระบบ
ในการประเมินผลการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสิ นสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของพนักงานของบริ ษทั ซี .อี.กรุ๊ ป ซัพพลายจากัด ผูศ้ ึกษาทาการประเมินผลโดยการใช้แบบสอบถาม
ซึ่งได้ทาการออกแบบสอบ เพื่อใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานซึ่งเป็ นพนักงานบริ ษทั
จานวน 10 คน ซึ่งประกอบด้วย
1) ผูด้ ูแลระบบ (แบบสอบถาม ภาคผนวก ค หน้า 133 ) จานวน 1 คน
2) ผูใ้ ช้งาน ฝ่ ายบุคคลและฝ่ ายการเงิน (แบบสอบถาม ภาคผนวก ค หน้า 133 ) จานวน 7 คน
3) ผูจ้ ดั การ (แบบสอบถาม ภาคผนวก ค หน้า 133 ) จานวน 2 คน
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6.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน
ตารางที่ 6.1 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน

หัวข้อการประเมิน

ระดับประสิ ทธิภาพ
ดี
ปานกลาง

ดีมาก
จานวน

จานวน

จานวน

1. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน

5

5

2. รู ปแบบการจัดหน้าจอ มีความ

4

5

3. การสื บค้นข้อมูลทาได้สะดวก

5

5

4. การจัดรู ปแบบของรายงาน

3

6

5. ความถูกต้องของการ

2

8

3

6

1

4

5

1

8. ความปลอดภัยของระบบ

2

8

9. คู่มือการใช้โปรแกรม

5

5

10. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

2

5

3

11. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้

3

5

2

1

เหมาะสมกับการใช้งาน

1

ประมวลผล
6. ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลา
7. ความสะดวกของระบบ
สารสนเทศเมื่อเทียบกับระบบ
งานเดิม

ซอฟต์แวร์
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พอใช้
จานวน

ควร
ปรับปรุ ง
จานวน

ตาราง 6.1 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบที่เป็ นผูใ้ ช้งานจานวน 10
คนพบว่า งานระบบที่ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อนมีระดับที่ดีถึงดีมาก ในเปอร์เซ็นต์ 50% ต่อ 50% ,รู ปแบบ
การจัดหน้าจอ มีความเหมาะสมกับการใช้งาน มีระดับที่ดี , การสื บค้นข้อมูลทาได้สะดวก มีระดับที่ดี
ถึงดีมาก 50% ต่อ 50% ,การจัดรู ปแบบของรายงาน มีอยูใ่ นระดับที่ดี ซึ่ งมีถึง 60% , และความถูกต้อง
ของการประมวลผล มีเกณฑ์อยูใ่ นระดับที่ดีถึง 80%, ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลา มีเกณฑ์ใน
เปอร์เซ็นต์ 60% อยูใ่ นระดับดี,ความสะดวกของระบบสารสนเทศเมื่อเทียบกับระบบงานเดิม อยูใ่ น
เกณฑ์ ที่ดีถึงดีมาก 50%และ40% ตามลาดับ , ความปลอดภัยของระบบ มีถึง 80% ที่อยูใ่ นระดับดี ,ใน
เรื่ องของ คู่มือการใช้โปรแกรม มีระดับที่ดีถึงดีมาก 50% ต่อ 50% ,แต่คู่มือการติดตั้งโปรแกรมยังอยูใ่ น
เกณฑ์ที่ไม่ดี ได้คะแนนในระดับปานกลาง ถึง30%,และประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้ ซอฟต์แวร์ ยังอยู่
ในเกณฑ์ที่ดี
โดยเมื่ อ ท าการทดสอบการใช้ ง านระบบโปรแกรม จากผู้ใ ช้ ง าน โดยการกรอกแบบ
แบบสอบถามแล้วดูจากคะแนนโดยรวมโปรแกรมมีเกณฑ์การใช้งานที่ดีถึงระดับดีมาก ซึ่ งผูใ้ ช้งานมี
ความพึงพอใจในระบบและสามารถใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ วขึ้นมากกว่าการใช้งานแบบเดิ ม มี
ความเที่ยงตรงและแม่นยาประมวลผลได้รวดเร็ วถูกต้อง โปรแกรมมีการตอบสนองกับการใช้งานได้
อย่างดี และอีกทั้งยังมีความปลอดภัยของข้อมูลอีกด้วย ส่ วนข้อเสนอแนะที่ทางผูใ้ ช้งานได้แนะนามา
เรื่ องการใช้งาน ออนไลน์ ทางผูค้ น้ คว้าได้แจ้งให้ผใู ้ ช้งานทั้งหมดว่าระบบเป็ นระบบสาหรับทดลอง ซึ่ ง
การใช้งานออนไลน์จะสามารถพัฒนาได้อีกในอนาคต
6.2 ข้ อจากัดของระบบ
1) ระบบยังไม่สามารถทางาน Online ได้ ดังนั้นกรณี ที่บริ ษทั มีมากกว่า 1 สาขา ข้อมูล
ภายในระบบ จะทางานแบบ Offline ซึ่ งจะไม่สามารถแสดงผลในลักษณะ Real Time ได้
2) ระบบรองรับรู ปแบบการลา 4 แบบเท่านั้น ได้แก่ ลากิจ ลาป่ วย ขาดงาน มาสาย
3) ระบบยังไม่มี Module การนาเข้าข้อมูลตั้งต้น (Import Data) ดังนั้นการนาเข้าข้อมูล
เริ่ มแรกต้องทาผ่าน Admin หรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญเท่านั้น
6.3 ข้ อเสนอแนะ
1) พัฒนาระบบในรู ปแบบ Online โดยมีฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้
2) พัฒนาระบบให้สามารถรองรับรู ปแบบการลาที่หลากหลายมากขึ้น
3) มีคู่มือสอนในเรื่ องการนาเข้าข้อมูลตั้งต้น หรื อ พัฒนา Module เพิ่มในเรื่ องของการ
นาเข้าข้อมูล
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ภาคผนวก ก
คู่มอื การติดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานของบริษทั ซี.อี. กรุ๊ปซัพพลาย จากัด
ประกอบด้ วย 2 ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้
1.ติดตั้ง SQL SERVER 2008 R2
2.ติดตั้งโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ก.1 วิธีติดตั้ง SQL SERVER 2008 R2
1. ระบบการติดตั้ง SQL Server Installation Center จะแสดง รายการให้เลือกสาหรับติดตั้ง
โปรแกรม ให้ทาการเลือกหัวข้อ"New installation or add features to an existing
installation."

ภาพที่ ก.1 แสดงรายการให้เลือกสาหรับติดตั้งโปรแกรมSQL SERVER 2008 R2
68

2. กาลังทาการตรวจสอบ

ภาพที่ ก.2 แสดงกาลังทาการตรวจสอบ
3. ระบบการติดตั้งจะทาการตรวจสอบ Support files หากพบปั ญหาระบบจะทาการแสดง
ปั ญหาในการตรวจสอบออกมา หากไม่พบก็จะสามารถทาการติดตั้งต่อไปโดยการกดปุ่ ม
OK

ภาพที่ ก.3 แสดงกาลังทาการติดตั้ง
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4. การติดตั้งจะถามข้อมูล Product key ให้ทาการป้ อน Product key หรื อ Click ที่ Specify a
free edition แล้วเลือก Express ซึ่ งเป็ นตัวที่แจกฟรี จากนั้นกดปุ่ ม Next

ภาพที่ ก.4 แสดงรายการให้ป้อน Product key
5. จากการติดตั้งจะถามข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อกฎหมายสาหรับอนุญาต การใช้งาน ให้ Check ตรงที่
I accept the license terms จากนั้นกดปุ่ ม Next

ภาพที่ ก.5 แสดงการขออนุ ญาติก่อนการติดตั้ง
70

6. ระบบทาการตรวจสอบ

ภาพที่ ก.6 ระบบกาลังทาการตรวจสอบไฟล์และกาลังติดตั้ง
7. ระบบการติดตั้งจะทาการตรวจสอบ กฎการติดตั้ง หากพบปั ญหาก็จะแสดงส่ วนที่ผิดพลาด
ออกมา หากไม่มีขอ้ ผิดพลาดให้กดปุ่ ม Next เพื่อดาเนินการติดตั้ง

ภาพที่ ก.7 แสดงการตรวจสอบก่อนติดตั้งโปรแกรม SQL Server 2008
71

8. จากนั้นจะเริ่ มขั้นตอนการติดตั้งให้ Click ที่ SQL Server Feature Installation จากนั้นกด
ปุ่ ม Next

ภาพที่ ก.8 ภาพแสดงการเริ่ มขั้นตอนการติดตั้ง
9. เลือกคุณสมบัติ หรื อ โปรแกรม Feature ของ SQL Server โดยการ Check ที่ Feature ที่
ต้องการเมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ ม Next

ภาพที่ ก.9 แสดงรายการให้เลือกคุณสมบัติที่จะติดตั้ง
72

10. ระบบการติดตั้งจะทาการตรวจสอบ กฎการติดตั้ง อีกครั้ง หากพบปั ญหาก็จะแสดงส่ วนที่
ผิดพลาดออกมา หากไม่มีขอ้ ผิดพลาดให้กดปุ่ ม Next เพื่อดาเนินการติดตั้งต่อไป

ภาพที่ ก.10 แสดงการตรวจสอบคุณสมบัติและกฎก่อนการติดตั้ง

73

11. กาหนด Instance Name ซึ่ งสามารถกาหนดเป็ น Default instance หรื อสร้าง Instance
ขึ้นมาใหม่ ซึ่ งถ้ากาหนดค่า Default ตอนที่มีการเรี ยกใช้งานหรื อ Connect กับ SQL
Server 2008 จะสามารถเรี ยกผ่านชื่ อเครื่ อง หรื อหมายเลข IP Address ได้เลย แต่ถา้ มีการ
กาหนด Instance name เป็ นอย่างอื่ น การเรี ยกใช้งานจะต้องเรี ยกด้วย IP\Instanceใน
ตัวอย่างนี้ให้ทาการ Click ที่ Default instance แล้ว กดปุ่ ม Next

ภาพที่ ก.11 การกาหนด Instance ในการติดตั้ง
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12. ระบบการติดตั้งจะทาการตรวจสอบพื้นที่คงเหลือของ Hard disk ในการใช้ติดตั้ง จากนั้น
กดปุ่ ม Next เพื่อทางานต่อไป

ภาพที่ ก.12 ระบบตรวจสอบพื้นที่คงเหลือของ Harddisk
13. ระบบการติ ดตั้งจะให้เลื อก Service เพื่อทาการ Run service ตอนที่มีการเปิ ดเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ ให้ทาการปรับ Startup type ดังรู ป จากนั้นให้ทาการเลือกที่ Tab Collation
เพื่อกาหนดภาษาที่ใช้ และ วิธีการค้นหาข้อมูล

ภาพที่ ก.13 ระบบการติดตั้งจะให้เลือก Service เพื่อทาการ Run service
75

14. Click ที่ Mixed Mode แล้วทาการป้ อน Password ของ Sa สาหรับ Login เข้าใช้ขอ้ มูล
จากนั้นกดปุ่ ม Add Current User แล้วกด Next เพื่อทางานต่อไป

ภาพที่ ก.14 ให้กาหนด Password สาหรับ Login
15. คลิกที่ Add Current User พร้อมกับคลิกที่ Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ ก.15 ขั้นตอน Analysis Services configuration
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16. ขั้นตอนนี้ให้คลิกที่ Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ ก.16ขั้นตอนให้เลือก Reporting Services Configuration
17. ขั้นตอนนี้ให้คลิกที่ Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ ก.17 ภาพแสดงขั้นตอน Error Reporting
77

18. ขั้นตอนนี้ให้คลิกที่ Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ ก.18 ภาพแสดงขั้นตอน Installation Configuration Rules
19. แสดงรายละเอียดที่กาลังจะติดตั้ง SQL Server 2008 ลงในเครื่ อง ให้คลิกที่ Install

ภาพที่ ก.19 ภาพแสดงรายละเอียดที่โปรแกรมติดตั้ง
78

20. การเสร็ จสิ้ นกระบวนการติดตั้งโปรแกรม SQL Server 2012 กดปุ่ ม Closeติดตั้งสมบูรณ์

ภาพที่ ก.20 ภาพแสดงการติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์
ก.2 วิธีติดตั้งโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานของบริษัท ซี .อี. กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด
1. กด Next เพื่อไปขั้นตอนถัดไป

ภาพที่ ก.21 ภาพแสดงเริ่ มการติดตั้ง Setup
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2. กาหนดตาแหน่งแฟ้ มข้อมูลเพื่อจะติดตั้งโปรแกรม จากให้กด Next

ภาพที่ ก.22 ภาพแสดงกาหนดตาแหน่งที่จะติดตั้งโปรแกรม
3. กด Next เพื่อเริ่ มติดตั้งโปรแกรม

ภาพที่ ก.23 ภาพแสดงการเริ่ มการติดตั้งโปรแกรม
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4. โปรแกรมกาลังถูกติดตั้ง

ภาพที่ ก.24 ภาพแสดงโปรแกรมกาลังติดตั้ง
5. ติดตั้งโปรแกรมเสร็ จสมบูรณ์

ภาพที่ ก.20 ภาพแสดงการติดตั้งโปรแกรมประเมินผลพนักงานเสร็ จสมบูรณ์
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ภาคผนวก ข
คู่มอื การใช้ โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษทั ซี.อี. กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด
โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของ
บริ ษทั ซี .อี. กรุ๊ ปซัพพลาย จากัดเป็ นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาแต่ละประเภทเป็ นสาคัญ จึงได้แยกส่ วน
การใช้งานของผูใ้ ช้ เป็ นสามส่ วนสาคัญ ต่างๆกัน
1.หน้ าจอ Log in แบ่งผูใ้ ช้เป็ นสามส่ วน 1.Admin(ผูด้ ูแลระบบ)
2.User(ผูใ้ ช้)
3.Manager(ผูบ้ ริ หาร)

ภาพที่ ข.1 แสดงหน้าจอ Login ตามสิ ทธิ์ ของผูใ้ ช้งาน
1.การใช้ งานหน้ าจอหลักของ Admin ผู้ดูแลระบบ

ภาพที่ ข.2 แสดงหน้าจอหลักของการใช้งานโปรแกรมของ Admin
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แสดงผลหน้าจอหลัก ของการใช้งานสิ ทธิ์ ส่ วนของ Admin ซึ่ งหน้าจอหลักของโปรแกรมจะ
แสดงส่ วนประกอบของเมนูการใช้งานในระบบต่างๆดังนี้
- ข้อมูลพื้นฐาน
- ข้อมูลแผนก
- ข้อมูลฝ่ าย
- ข้อมูลตาแหน่ง
- ข้อมูลพนักงาน
- ข้อมูลผูใ้ ช้งาน
- เงื่อนไขสาหรับประเมิน
- Model
- เงื่อนไขวันลา
- การประเมินผล
- ประเมินผลพนักงาน
- กราฟเปรี ยบเทียบ
- เลือกใช้ Model
- รายงาน
- ปรับเงินเดือนประจาปี
- ประวัติการปรับเงินเดือน
- ภาพรวมทั้งหมด
- การเข้าใช้งานระบบ
- Logout
วิธีใช้ งานคาสั่ งในเมนูดังต่ อไปนี้
1.1.เมนูข้อมูลแผนก เมื่อใช้เมาส์ คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอและคาสั่งตามภาพ ข.3 โดยหน้าจอ
ข้อมูลแผนกจะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้
1. สร้างใหม่
2. แก้ไข
3. ลบข้อมูล
4. ยกเลิก
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ภาพที่ ข.3 แสดงหน้าจอคาสั่งการทางานของข้อมูลแผนก
ซึ่ งเมนูขอ้ มูลแผนกจะประกอบด้วยคุณสมบัติดงั นี้ สร้างเพิ่มแผนกใหม่ได้ และสามารถแก้ไข
ข้อมูลแผนกเดิมได้ และลบข้อมูลแผนกเดิมได้
วิธีการใช้งาน
-สร้างเพิม่ แผนกใหม่ ทาได้โดยการพิมพ์รายชื่อแผนกเข้าไปลงในช่องที่กาหนด แล้วกดปุ่ ม
คาสั่งสร้างใหม่
-แก้ไขแผนก ทาได้โดยการใช้เมาส์ไปคลิกที่แผนกที่ตอ้ งการแก้ไข แล้วรายชื่อแผนกนั้นๆจะ
ขึ้นมาตรงช่องว่าง ให้ทาการแก้ไขรายชื่อแผนกได้เลย หลังจากนั้นกดปุ่ มคาสั่ง แก้ไข
-ลบข้อมูลแผนก ทาได้โดยการใช้เมาส์คลิกไปที่แผนกที่ตอ้ งการจะลบ แล้วกดปุ่ มคาสั่งลบ
ข้อมูล
1.2. เมนูข้อมูลฝ่ าย เมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอและคาสั่งตามภาพ ข.4 โดยหน้าจอ
ข้อมูลฝ่ ายจะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้
1. สร้างใหม่
2. แก้ไข
3 . ลบข้อมูล
4. ยกเลิก
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ภาพที่ ข.4 แสดงหน้าจอคาสั่งการทางานของข้อมูลฝ่ าย
ซึ่ งเมนูขอ้ มูลฝ่ ายจะประกอบด้วยคุณสมบัติดงั นี้ สร้างเพิ่มฝ่ ายใหม่ได้ และสามารถแก้ไขข้อมูล
ฝ่ ายเดิมได้ และลบข้อมูลฝ่ ายเดิมได้
วิธีการใช้งาน
-สร้างเพิม่ ฝ่ ายใหม่ ทาได้โดยการพิมพ์รายชื่อฝ่ ายเข้าไปลงในช่องที่กาหนด แล้วกดปุ่ มคาสัง่
สร้างใหม่
-แก้ไขฝ่ าย ทาได้โดยการใช้เมาส์ไปคลิกที่ฝ่ายที่ตอ้ งการแก้ไข แล้วรายชื่อฝ่ ายนั้นๆจะขึ้นมา
ตรงช่องว่าง ให้ทาการแก้ไขรายชื่อฝ่ ายได้เลย หลังจากนั้นกดปุ่ มคาสั่ง แก้ไข
-ลบข้อมูลฝ่ าย ทาได้โดยการใช้เมาส์คลิกไปที่ฝ่ายที่ตอ้ งการจะลบ แล้วกดปุ่ มคาสั่งลบข้อมูล
1.3. เมนู ข้อ มู ลต าแหน่ ง เมื่ อใช้เมาส์ ค ลิ ก ที่ เมนู จะแสดงหน้า จอและคาสั่งตามภาพ ข.5 โดย
หน้าจอข้อมูลตาแหน่งจะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้
1. สร้างใหม่
2. แก้ไข
3. ลบข้อมูล
4. ยกเลิก
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ภาพที่ ข.5 แสดงหน้าจอคาสั่งการทางานของข้อมูลตาแหน่ง
ซึ่ งเมนูขอ้ มูลตาแหน่งจะประกอบด้วยคุณสมบัติดงั นี้ สร้างเพิ่มตาแหน่งใหม่ได้ และสามารถ
แก้ไขข้อมูลตาแหน่งเดิมได้ และลบข้อมูลตาแหน่งเดิมได้
วิธีการใช้งาน
-สร้างเพิม่ ตาแหน่งใหม่ ทาได้โดยการพิมพ์รายชื่อตาแหน่งเข้าไปลงในช่องที่กาหนด แล้วกด
ปุ่ มคาสั่งสร้างใหม่
-แก้ไขตาแหน่ง ทาได้โดยการใช้เมาส์ไปคลิกที่ตาแหน่งที่ตอ้ งการแก้ไขแล้วรายชื่อตาแหน่ง
นั้นๆจะขึ้นมาตรงช่องว่าง ให้ทาการแก้ไขรายชื่ อตาแหน่งได้เลย หลังจากนั้นกดปุ่ มคาสั่ง แก้ไข
-ลบข้อมูลตาแหน่ง ทาได้โดยการใช้เมาส์คลิกไปที่ตาแหน่งที่ตอ้ งการจะลบ แล้วกดปุ่ มคาสั่ง
ลบข้อมูล
1.4. เมนู ข้อมู ล พนั กงานเมื่ อใช้เมาส์ คลิ กที่ เมนู จะแสดงหน้าจอรายชื่ อพนักงานของบริ ษ ทั
ทั้งหมดโดยจะแสดง เป็ นชื่ อพนักงาน, ตาแหน่ง, ฝ่ าย, แผนก, โทรศัพท์, สภาพพนักงาน เป็ นต้น และ
แสดงคาสั่งตามภาพ ข.6 โดยหน้าจอข้อมูลพนักงานจะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้
1. สร้างรายการใหม่
2. ค้นหาพนักงาน (ชื่อ, ฝ่ าย, ตาแหน่ง, แผนก)
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ภาพที่ ข.6 หน้าจอแสดงคาสั่งการทางานและแสดงรายละเอียดหน้าจอของข้อมูลพนักงาน
วิธีการใช้งานคาสัง่ ค้นหาและแก้ไขข้อมูลพนักงาน
-การค้นหาข้อมูลพนักงานสามารถ ใช้คาค้นหา อยู่ 4 แบบ คือค้นหาโดย ชื่ อ,ตาแหน่ง,ฝ่ าย
,แผนก วิธีการโดยการใช้เมาส์คลิกเลือกก่อนว่าต้องการจะค้นหาแบบได้ หลังจากนั้นพิมพ์คาที่
ต้องการค้นหา ลงในช่องว่าง แล้วกดปุ่ มคาสั่งค้นหา
-แก้ไขข้อมูลพนักงาน เมื่อต้องการจะแก้ไขข้อมูลพนักงานที่ตอ้ งการนั้นๆ ให้คลิกเมาส์ที่
รายชื่อที่ตอ้ งการ จะแสดงรู ปหน้าจอตามรู ปภาพ ข.7 เมื่อทาการแก้ไขข้อมูลแล้ว ให้กดปุ่ มคาสัง่ แก้ไข
วิธีการใช้งานคาสั่งสร้างรายการใหม่
-เมื่อคลิกเมาส์ที่ คาสั่งสร้างรายการใหม่ จะแสดง รายการให้กรอกข้อมูลพนักงานใหม่ โดยมี
ปุ่ มคาสั่งสร้างใหม่และคาสั่งสามารถแก้ไขได้ ตามภาพ ข.7 โดยหน้าจอจะแสดงเป็ นข้อมูลว่างเปล่า
คือให้ทาการกรอกข้อมูลพนักงานใหม่เข้าไป เมื่อทาการกรอกข้อมูลครบถ้วนเสร็ จหมดแล้วให้กดปุ่ ม
คาสัง่ สร้างใหม่ ระบบจะทาการบันทึกข้อมูลพนักงานใหม่คนนี้เข้าไปในระบบทันที
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ภาพที่ ข.7 หน้าจอแสดงสาหรับการกรอกข้อมูลพนักงานใหม่
1.5.เมนู ข้อมู ล ผู้ ใ ช้ งาน เมื่ อใช้เมาส์ ค ลิ ก ที่ เมนู จะแสดงหน้า จอและค าสั่ ง ตามภาพ ข.8 โดย
หน้าจอข้อมูลผูใ้ ช้งานจะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้
1. สร้างใหม่
2. แก้ไข
3. ยกเลิก

ภาพที่ ข.8 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของข้อมูลผูใ้ ช้งาน
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วิธีการใช้งาน
-สร้างเพิม่ ผูใ้ ช้งานใหม่ โดยทาการเลือกพนักงานที่ตอ้ งการตั้งค่าใช้งานในช่องรายชื่อซึ่ งจะมี
รายชื่อพนักงานทั้งหมดให้เลือกเมื่อเลือกเสร็ จแล้วให้กาหนดสิ ทธิ์ การใช้งาน จากนั้นให้กาหนดค่า
Username และ Password ของผูใ้ ช้งาน
-แก้ไขผูใ้ ช้งาน ทาได้โดยการไปคลิ กที่ รายชื่ อผูใ้ ช้งานที่ ตอ้ งการจะแก้ไข จากนั้นข้อมูลจะ
ปรากฏขึ้นมาตามช่องนั้นๆ เมื่อแก้ไขเสร็ จให้กดปุ่ มคาสั่งแก้ไข
1.6. เมนู Model เมื่ อใช้เมาส์ คลิ กที่เมนู จะแสดงหน้าจอและคาสั่งตามภาพ ข.9 โดยหน้าจอ
Model จะประกอบด้วยปุ่ มคาสัง่ ดังนี้
1. สร้างใหม่
2. แก้ไข
3. ลบข้อมูล
4. ยกเลิก

ภาพที่ ข.9 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของ Model
วิธีการใช้งาน
-สร้าง Model ใหม่ ทาได้ โดยเริ่ มต้นตั้งชื่อ Model ก่อนจากนั้นกาหนดระดับชั้นโดยระบบมีให้
เลือก 3 ระดับ จากนั้นกรอกช่ วงคะแนนโดยใส่ คะแนนที่ละชั้น เมื่อกรอกชั้นไหนเสร็ จให้ เช็คถูกที่
เครื่ องหมาย เสร็ จสิ้ น โดยเริ่ มใส่ คะแนนจากล่างซ้ายที่ 0 ไปจนถึ งบนขวา 100 และสุ ดท้ายกาหนด
เปอร์เซ็นต์ สาหรับปรับเงินเดือน แล้วกดปุ่ มคาสั่งสร้างใหม่
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-แก้ไข Model ทาได้โดยการใช้เมาส์ค ลิกที่ Model ที่ตอ้ งการจะแก้ไข จากนั้นจะแสดงข้อมูล
ตามช่องนั้นๆให้ทาการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้ นให้กดปุ่ มคาสัง่ แก้ไข
-ลบข้อมูล Model ทาได้โดยการใช้เมาส์คลิกที่ Model ที่ตอ้ งการจะลบ จากนั้นให้กดปุ่ มคาสั่ง
ลบข้อมูล
1.7. เมนู เงื่อ นไขวันลาเมื่ อใช้เมาส์ คลิ กที่ เมนู จะแสดงหน้าจอและค าสั่ งตามภาพ ข.10 โดย
หน้าจอเงื่อนไขวันลาจะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้
1. แก้ไข
2. ยกเลิก

ภาพที่ ข.10 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเงื่อนไขวันลา
วิธีการใช้งาน
-แก้ไขวันลา ทาได้โดยใช้เมาส์ คลิกไปที่วนั ลาเดิมที่ตอ้ งการแก้ไข จากนั้นข้อมูลวันลาเดิมจะ
แสดงออกมาให้ทาการแก้ไขเมื่อทาการแก้ไขแล้วให้กดปุ่ มคาสั่งแก้ไข
1.8.เมนูประเมินพนักงานเมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายชื่อพนักงานของบริ ษทั ที่จะ
ทาการประเมิ นทั้ง หมดโดยจะแสดง เป็ นชื่ อพนัก งาน, แผนก, คะแนนการประเมิ น , เสร็ จสิ้ นการ
ประเมิน เป็ นต้น และแสดงคาสั่งตามภาพ ข.11-ข.12 โดยหน้าจอข้อมูลพนักงานจะประกอบด้วยปุ่ ม
คาสั่ง ดังนี้ 1. ประเมินพนักงาน
2. ค้นหาชื่อพนักงาน
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และบนหน้าจอขวา จะแสดงจานวนพนักงานที่ทาการประเมินแล้วและยังไม่ได้ทาการประเมินโดย
ระบบจะสามารถทาการประเมินได้ ก็ต่อเมื่อทาการใส่ คะแนนประเมินพนักงานทั้งหมดครบแล้ว

ภาพที่ ข.11 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูประเมินพนักงาน

ภาพที่ ข.12 หน้าจอแสดงการกรอกคะแนนประเมินวันลาของพนักงาน
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ภาพที่ ข.13 หน้าจอแสดงการกรอกคะแนนประเมินข้อมูลปฏิบตั ิงานของพนักงาน

ภาพที่ ข.14 หน้าจอแสดงการกรอกคะแนนประเมินข้อมูลการร่ วมกิจกรรมของพนักงาน
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วิธีการใช้งานคาสั่งค้นหาพนักงานเพื่อการประเมิน
-ค้นหาพนักงาน ทาได้โดยการ พิมพ์ชื่อพนักงานลงไปในช่องว่าง โดยสามารถค้นหาได้ท้ งั ชื่ อ
และนามสกุล จากนั้นให้กดปุ่ มคาสั่งค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่ อพนักงานที่มีชื่อดังกล่าวออกมา จาก
รู ป ข.11
วิธีการใช้งานการประเมินผลพนักงาน
-การประเมินพนักงาน ทาได้โดยการใช้เมาส์คลิกที่รายชื่อที่พนักงานต้องการจะประเมินตามรู ป
ข.11 เมื่อคลิ กแล้วจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับประเมินพนักงานออกมาให้กรอกข้อมูลตาม
รู ปภาพ ข.12 ให้ทาการใส่ คะแนนของพนักงานทั้งหมด เมื่ อทาการกรอกเสร็ จแล้ว ให้กดปุ่ มคาสั่ง
บันทึก หากพนักงานคนใดทาการประเมินแล้วที่ช่องตาราง เสร็ จสิ้ นการประเมินจะเป็ นสี ทึบ ทาให้
ง่ายแก่การสังเกตุ
1.9. เมนูกราฟเปรี ยบเทียบเมื่อใช้เมาส์ คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอและคาสั่งตามภาพ ข.13 โดย
หน้าจอกราฟเปรี ยบเทียบจะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้ 1.แสดงกราฟ

ภาพที่ ข.15 หน้าจอแสดงกราฟเปรี ยบเทียบ Model
วิธีการใช้งาน
-แสดงกราฟเปรี ยบเทียบ Model ทาได้โดยการเลือกปี ที่ตอ้ งการจะแสดง หน้าจอจะแสดงกราฟ
ออกมาให้เห็นการใช้เงินสาหรับการปรับเงินเดือนพนักงาน ในแต่ละ Model ว่าอันไหนที่ใช้เงินมาก
น้อยแตกต่างกันออกไป โดยระบบจะแสดงทุกๆ Model ที่มีท้ งั หมด
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1.10.เมนูเลือกใช้ Modelเมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอและคาสั่งตามภาพ ข.14 โดย
หน้าจอเลือกใช้ Model จะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้ 1.บันทึก Model สาหรับการประเมิน

ภาพที่ ข.16 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูเลือกใช้ Model
วิธีการใช้งาน
-การเลือกใช้ Model ทาได้โดยการเลือกปี ที่จะปรับเงิ นประเมิน จากนั้นเลื อก Model ที่จะใช้
งาน หน้าจอจะแสดงรายการออกมาดังนี้ ชื่ อพนักงาน, แผนก, เงินเดือนปั จจุบนั , คะแนน, คิดเป็ น %,
เงินเดือนปรับใหม่ เป็ นต้น หลักจากนั้นเมื่อรายการแสดงออกมาแล้ว ให้กดบันทึก Model สาหรับการ
ประเมิน เป็ นการเสร็ จสิ้ น การประเมินทั้งหมด
1.11.เมนูปรับเงินเดือนประจาปี เมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายละเอียดและคาสั่ง
ตามภาพ ข.15 โดยหน้าจอปรับเงินเดือนประจาปี
วิธีการใช้งาน
-แสดงรายงานปรับเงินเดือนประจาปี ทาได้โดยการเลือกปี ที่ตอ้ งการจะพิมพ์ แล้วกดปุ่ มคาสั่ง
พิมพ์ จะปรากฏรายงานดังภาพ ข.15โดยหน้าจอจะแสดงรายละเอียดดังนี้ พนักงานทั้งหมดที่ปรับ
ออกมาดังนี้ ชื่อพนักงาน, แผนก, คะแนน, เงินเดือนปั จจุบนั , เงินเดือนใหม่
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ภาพที่ ข.17 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูปรับเงินเดือนประจาปี
1.12. เมนูประวัติการปรับเงินเดือนเมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายละเอียดและคาสั่ง
ตามภาพ ข.16 โดยหน้าจอประวัติการปรับเงินเดือน
วิธีการใช้งาน
-แสดงรายงานประวัติการปรับเงินเดือน ทาได้โดยการเลือกรายชื่อพนักงานที่ตอ้ งการจะพิมพ์
แล้วกดปุ่ มคาสั่งพิมพ์ จะปรากฏรายงานดังภาพ ข.16 โดยหน้าจอจะแสดงรายละเอียดพนักงานที่ปรับ
เงินเดือนออกมาดังนี้ ชื่อพนักงาน, ปี ประเมิน, แผนก, ชื่อ Model, คะแนน, เงินเดือนปั จจุบนั ,เงินเดือน
ใหม่

ภาพที่ ข.18 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูประวัติการปรับเงินเดือน
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1.13.เมนูภาพรวมทั้งหมดเมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายละเอียดและคาสั่งตามภาพ
ข.17 โดยหน้าจอภาพรวมทั้งหมด
วิธีการใช้งาน
-แสดงรายงานภาพรวมทั้งหมดของบริ ษทั ระบบจะแสดงปี ที่ประเมินออกมาทั้งหมดอัตโนมัติ
ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปี ปั จจุบนั โดยหน้าจอจะแสดงรายละเอียดรายงานภาพรวมบริ ษทั ดังนี้ ปี ที่ประเมิน
,ชื่อ Model,เงินเดือนต่าสุ ด,เงินเดือนสู งสุ ด,ค่าใช้จ่ายรวม

ภาพที่ ข.19 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูภาพรวมบริ ษทั ทั้งหมด
2. การใช้ งานหน้ าจอหลักของ User ผูใ้ ช้งาน

ภาพที่ ข.20 แสดงหน้าจอหลักของการใช้งานโปรแกรมของ User
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แสดงผลหน้าจอหลัก ของการใช้งานสิ ทธิ์ ส่วนของ Userซึ่ งหน้าจอหลักของโปรแกรมจะแสดง
ส่ วนประกอบของเมนูการใช้งานในระบบต่างๆดังนี้
- เงื่อนไขสาหรับประเมิน
- Model
- เงื่อนไขวันลา
- การประเมินผล
- ประเมินผลพนักงาน
- กราฟเปรี ยบเทียบ
- เลือกใช้ Model
- รายงาน
- ปรับเงินเดือนประจาปี
- ประวัติการปรับเงินเดือน
- ภาพรวมทั้งหมด
- การเข้าใช้งานระบบ
- Logout
วิธีใช้ งานคาสั่ งในเมนูดังต่ อไปนี้
2.1. เมนู Model เมื่อใช้เมาส์ คลิ กที่เมนู จะแสดงหน้าจอและคาสั่งตามภาพ ข.19 โดยหน้าจอ
Model จะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้ 1. สร้างใหม่
2. แก้ไข
3. ลบข้อมูล
4. ยกเลิก

ภาพที่ ข.21 หน้าจอแสดงคาสัง่ หลักในส่ วนของ Model
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วิธีการใช้งาน
-สร้าง Model ใหม่ ทาได้ โดยเริ่ มต้นตั้งชื่อ Model ก่อนจากนั้นกาหนดระดับชั้นโดยระบบมีให้
เลื อก 3 ระดับ จากนั้นกรอกช่ วงคะแนนโดยใส่ คะแนนที่ละชั้น เมื่อกรอกชั้นไหนเสร็ จให้ เช็คถูกที่
เครื่ องหมาย เสร็ จสิ้ น โดยเริ่ มใส่ คะแนนจากล่างซ้ายที่ 0 ไปจนถึ งบนขวา 100 และสุ ดท้ายกาหนด
เปอร์ เซ็นต์ สาหรับปรับเงินเดือน แล้วกดปุ่ มคาสั่งสร้างใหม่
-แก้ไข Model ทาได้โดยการใช้เมาส์คลิกที่ Model ที่ตอ้ งการจะแก้ไข จากนั้นจะแสดงข้อมูล
ตามช่องนั้นๆให้ทาการแก้ไข เมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้ นให้กดปุ่ มคาสัง่ แก้ไข
-ลบข้อมูล Model ทาได้โดยการใช้เมาส์คลิกที่ Model ที่ตอ้ งการจะลบ จากนั้นให้กดปุ่ มคาสั่ง
ลบข้อมูล
2.2. เมนู เงื่อ นไขวันลาเมื่ อใช้เมาส์ คลิ กที่ เมนู จะแสดงหน้าจอและค าสั่ งตามภาพ ข.20 โดย
หน้าจอเงื่อนไขวันลาจะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้
1. แก้ไข
2. ยกเลิก

ภาพที่ ข.22 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเงื่อนไขวันลา
วิธีการใช้งาน
-แก้ไขวันลา ทาได้โดยใช้เมาส์ คลิกไปที่วนั ลาเดิมที่ตอ้ งการแก้ไข จากนั้นข้อมูลวันลาเดิมจะ
แสดงออกมาให้ทาการแก้ไขเมื่อทาการแก้ไขแล้วให้กดปุ่ มคาสั่งแก้ไข
2.3.เมนูประเมินพนักงานเมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายชื่อพนักงานของบริ ษทั ที่จะ
ทาการประเมิ นทั้ง หมดโดยจะแสดง เป็ นชื่ อพนัก งาน, แผนก, คะแนนการประเมิ น , เสร็ จสิ้ นการ
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ประเมิน เป็ นต้น และแสดงคาสั่งตามภาพ ข.21-ข.22 โดยหน้าจอข้อมูลพนักงานจะประกอบด้วยปุ่ ม
คาสัง่ ดังนี้ 1. ประเมินพนักงาน
2. ค้นหาชื่อพนักงาน
และบนหน้าจอขวา จะแสดงจานวนพนักงานที่ทาการประเมินแล้วและยังไม่ได้ทาการประเมินโดย
ระบบจะสามารถทาการประเมินได้ ก็ต่อเมื่อทาการใส่ คะแนนประเมินพนักงานทั้งหมดครบแล้ว

ภาพที่ ข.23 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูประเมินพนักงาน

ภาพที่ ข.24 หน้าจอแสดงการกรอกคะแนนประเมินวันลาของพนักงาน
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ภาพที่ ข.25 หน้าจอแสดงการกรอกคะแนนประเมินข้อมูลปฏิบตั ิงานของพนักงาน

ภาพที่ ข.26 หน้าจอแสดงการกรอกคะแนนประเมินข้อมูลการร่ วมกิจกรรมของพนักงาน
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วิธีการใช้งานคาสั่งค้นหาพนักงานเพื่อการประเมิน
-ค้นหาพนักงาน ทาได้โดยการ พิมพ์ชื่อพนักงานลงไปในช่องว่าง โดยสามารถค้นหาได้ท้ งั ชื่ อ
และนามสกุล จากนั้นให้กดปุ่ มคาสั่งค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่ อพนักงานที่มีชื่อดังกล่าวออกมา จาก
รู ป ข.21
วิธีการใช้งานการประเมินผลพนักงาน
-การประเมินพนักงาน ทาได้โดยการใช้เมาส์คลิกที่รายชื่อที่พนักงานต้องการจะประเมินตามรู ป
ข.21เมื่อคลิกแล้วจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับประเมินพนักงานออกมาให้กรอกข้อมูลตาม
รู ปภาพ ข.22 ให้ทาการใส่ คะแนนของพนักงานทั้งหมด เมื่ อทาการกรอกเสร็ จแล้ว ให้กดปุ่ มคาสั่ง
บันทึก หากพนักงานคนใดทาการประเมินแล้วที่ช่องตาราง เสร็ จสิ้ นการประเมินจะเป็ นสี ทึบ ทาให้
ง่ายแก่การสังเกตุ
2.4. เมนูกราฟเปรี ยบเทียบเมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนู จะแสดงหน้าจอและคาสั่งตามภาพ ข.23 โดย
หน้าจอกราฟเปรี ยบเทียบจะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้ 1.แสดงกราฟ

ภาพที่ ข.27 หน้าจอแสดงกราฟเปรี ยบเทียบ Model
วิธีการใช้งาน
-แสดงกราฟเปรี ยบเทียบ Model ทาได้โดยการเลือกปี ที่ตอ้ งการจะแสดง หน้าจอจะแสดงกราฟ
ออกมาให้เห็นการใช้เงินสาหรับการปรับเงินเดือนพนักงาน ในแต่ละ Model ว่าอันไหนที่ใช้เงินมาก
น้อยแตกต่างกันออกไป โดยระบบจะแสดงทุกๆ Model ที่มีท้ งั หมด
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2.5.เมนูเลือกใช้ Modelเมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอและคาสั่งตามภาพ ข.24 โดย
หน้าจอเลือกใช้ Model จะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้ 1.บันทึก Model สาหรับการประเมิน

ภาพที่ ข.28 หน้าจอแสดงคาสัง่ หลักในส่ วนของเมนูเลือกใช้ Model
วิธีการใช้งาน
-การเลือกใช้ Model ทาได้โดยการเลือกปี ที่จะปรับเงิ นประเมิน จากนั้นเลื อก Model ที่จะใช้
งาน หน้าจอจะแสดงรายการออกมาดังนี้ ชื่ อพนักงาน, แผนก, เงินเดือนปั จจุบนั , คะแนน, คิดเป็ น %,
เงินเดือนปรับใหม่ เป็ นต้น หลักจากนั้นเมื่อรายการแสดงออกมาแล้ว ให้กดบันทึก Model สาหรับการ
ประเมิน เป็ นการเสร็ จสิ้ น การประเมินทั้งหมด
2.6.เมนูปรับเงินเดือนประจาปี เมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายละเอียดและคาสั่งตาม
ภาพ ข.25 โดยหน้าจอปรับเงินเดือนประจาปี
วิธีการใช้งาน
-แสดงรายงานปรับเงินเดือนประจาปี ทาได้โดยการเลือกปี ที่ตอ้ งการจะพิมพ์ แล้วกดปุ่ มคาสั่ง
พิมพ์ จะปรากฏรายงานดังภาพ ข.25 โดยหน้าจอจะแสดงรายละเอียดดังนี้ พนักงานทั้งหมดที่ปรับ
ออกมาดังนี้ ชื่อพนักงาน, แผนก, คะแนน, เงินเดือนปั จจุบนั , เงินเดือนใหม่
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ภาพที่ ข.29 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูปรับเงินเดือนประจาปี
2.7. เมนูประวัติการปรับเงินเดือนเมื่อใช้เมาส์ คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายละเอียดและคาสั่ง
ตามภาพ ข.26 โดยหน้าจอประวัติการปรับเงินเดือน
วิธีการใช้งาน
-แสดงรายงานประวัติการปรับเงินเดือน ทาได้โดยการเลือกรายชื่อพนักงานที่ตอ้ งการจะพิมพ์
แล้วกดปุ่ มคาสั่งพิมพ์ จะปรากฏรายงานดังภาพ ข.26 โดยหน้าจอจะแสดงรายละเอียดพนักงานที่ปรับ
เงินเดือนออกมาดังนี้ ชื่อพนักงาน, ปี ประเมิน, แผนก, ชื่อ Model, คะแนน, เงินเดือนปั จจุบนั ,เงินเดือน
ใหม่

ภาพที่ ข.30 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูประวัติการปรับเงินเดือน
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2.8.เมนูภาพรวมทั้งหมดเมื่อใช้เมาส์ คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายละเอียดและคาสั่งตามภาพ
ข.27 โดยหน้าจอภาพรวมทั้งหมด
วิธีการใช้งาน
-แสดงรายงานภาพรวมทั้งหมดของบริ ษทั ระบบจะแสดงปี ที่ประเมินออกมาทั้งหมดอัตโนมัติ
ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปี ปั จจุบนั โดยหน้าจอจะแสดงรายละเอียดรายงานภาพรวมบริ ษทั ดังนี้ ปี ที่ประเมิน
,ชื่อ Model,เงินเดือนต่าสุ ด,เงินเดือนสู งสุ ด,ค่าใช้จ่ายรวม

ภาพที่ ข.31 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูภาพรวมบริ ษทั ทั้งหมด
3. การใช้ งานหน้ าจอหลักของ Manager ผูจ้ ดั การ

ภาพที่ ข.32 แสดงหน้าจอหลักของการใช้งานโปรแกรมของ Manager
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แสดงผลหน้าจอหลัก ของการใช้งานสิ ทธิ์ ส่ วนของ Managerซึ่ งหน้าจอหลักของโปรแกรมจะ
แสดงส่ วนประกอบของเมนูการใช้งานในระบบต่างๆดังนี้
- การประเมินผล
- ประเมินผลพนักงาน
- กราฟเปรี ยบเทียบ
- เลือกใช้ Model
- รายงาน
- ปรับเงินเดือนประจาปี
- ประวัติการปรับเงินเดือน
- ภาพรวมทั้งหมด
- การเข้าใช้งานระบบ
- Logout
วิธีใช้ งานคาสั่ งในเมนูดังต่ อไปนี้
3.1.เมนูประเมินพนักงานเมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายชื่อพนักงานของบริ ษทั ที่จะ
ทาการประเมิ นทั้ง หมดโดยจะแสดง เป็ นชื่ อพนัก งาน, แผนก, คะแนนการประเมิ น , เสร็ จสิ้ นการ
ประเมิน เป็ นต้น และแสดงคาสั่งตามภาพ ข.29-ข.30 โดยหน้าจอข้อมูลพนักงานจะประกอบด้วยปุ่ ม
คาสั่ง ดังนี้ 1. ประเมินพนักงาน
2. ค้นหาชื่อพนักงาน
และบนหน้าจอขวา จะแสดงจานวนพนักงานที่ทาการประเมินแล้วและยังไม่ได้ทาการประเมินโดย
ระบบจะสามารถทาการประเมินได้ ก็ต่อเมื่อทาการใส่ คะแนนประเมินพนักงานทั้งหมดครบแล้ว

ภาพที่ ข.33 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูประเมินพนักงาน
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ภาพที่ ข.34 หน้าจอแสดงการกรอกคะแนนประเมินวันลาของพนักงาน

ภาพที่ ข.35 หน้าจอแสดงการกรอกคะแนนประเมินข้อมูลปฏิบตั ิงานของพนักงาน
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ภาพที่ ข.36 หน้าจอแสดงการกรอกคะแนนประเมินข้อมูลการร่ วมกิจกรรมของพนักงาน
วิธีการใช้งานคาสัง่ ค้นหาพนักงานเพื่อการประเมิน
-ค้นหาพนักงาน ทาได้โดยการ พิมพ์ชื่อพนักงานลงไปในช่องว่าง โดยสามารถค้นหาได้ท้ งั ชื่ อ
และนามสกุล จากนั้นให้กดปุ่ มคาสั่งค้นหา ระบบจะแสดงรายชื่ อพนักงานที่มีชื่อดังกล่าวออกมา จาก
รู ป ข.29
วิธีการใช้งานการประเมินผลพนักงาน
-การประเมินพนักงาน ทาได้โดยการใช้เมาส์คลิกที่รายชื่อที่พนักงานต้องการจะประเมินตามรู ป
ข.29 เมื่อคลิ กแล้วจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอสาหรับประเมินพนักงานออกมาให้กรอกข้อมูลตาม
รู ปภาพ ข.30 ให้ทาการใส่ คะแนนของพนักงานทั้งหมด เมื่ อทาการกรอกเสร็ จแล้ว ให้กดปุ่ มคาสั่ง
บันทึก หากพนักงานคนใดทาการประเมินแล้วที่ช่องตาราง เสร็ จสิ้ นการประเมินจะเป็ นสี ทึบ ทาให้
ง่ายแก่การสังเกตุ
3.2. เมนูกราฟเปรี ยบเทียบเมื่อใช้เมาส์ คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอและคาสั่งตามภาพ ข.31 โดย
หน้าจอกราฟเปรี ยบเทียบจะประกอบด้วยปุ่ มคาสัง่ ดังนี้ 1.แสดงกราฟ
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ภาพที่ ข.37 หน้าจอแสดงกราฟเปรี ยบเทียบ Model
วิธีการใช้งาน
-แสดงกราฟเปรี ยบเทียบ Model ทาได้โดยการเลือกปี ที่ตอ้ งการจะแสดง หน้าจอจะแสดงกราฟ
ออกมาให้เห็นการใช้เงินสาหรับการปรับเงินเดือนพนักงาน ในแต่ละ Model ว่าอันไหนที่ใช้เงินมาก
น้อยแตกต่างกันออกไป โดยระบบจะแสดงทุกๆ Model ที่มีท้ งั หมด
3.3.เมนูเลือกใช้ Modelเมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอและคาสั่งตามภาพ ข.32 โดย
หน้าจอเลือกใช้ Model จะประกอบด้วยปุ่ มคาสั่ง ดังนี้ 1.บันทึก Model สาหรับการประเมิน

ภาพที่ ข.38 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูเลือกใช้ Model
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วิธีการใช้งาน
-การเลือกใช้ Model ทาได้โดยการเลือกปี ที่จะปรับเงิ นประเมิน จากนั้นเลื อก Model ที่จะใช้
งาน หน้าจอจะแสดงรายการออกมาดังนี้ ชื่ อพนักงาน, แผนก, เงินเดือนปั จจุบนั , คะแนน, คิดเป็ น %,
เงินเดือนปรับใหม่ เป็ นต้น หลักจากนั้นเมื่อรายการแสดงออกมาแล้ว ให้กดบันทึก Model สาหรับการ
ประเมิน เป็ นการเสร็ จสิ้ น การประเมินทั้งหมด
3.4.เมนูปรับเงินเดือนประจาปี เมื่อใช้เมาส์คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายละเอียดและคาสั่งตาม
ภาพ ข.33 โดยหน้าจอปรับเงินเดือนประจาปี
วิธีการใช้งาน
-แสดงรายงานปรับเงินเดือนประจาปี ทาได้โดยการเลือกปี ที่ตอ้ งการจะพิมพ์ แล้วกดปุ่ มคาสัง่
พิมพ์ จะปรากฏรายงานดังภาพ ข.33 โดยหน้าจอจะแสดงรายละเอียดดังนี้ พนักงานทั้งหมดที่ปรับ
ออกมาดังนี้ ชื่อพนักงาน, แผนก, คะแนน, เงินเดือนปั จจุบนั , เงินเดือนใหม่

ภาพที่ ข.39 หน้าจอแสดงคาสัง่ หลักในส่ วนของเมนูปรับเงินเดือนประจาปี
3.5. เมนูประวัติการปรับเงินเดือนเมื่อใช้เมาส์ คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายละเอียดและคาสั่ง
ตามภาพ ข.34 โดยหน้าจอประวัติการปรับเงินเดือน
วิธีการใช้งาน
-แสดงรายงานประวัติการปรับเงินเดือน ทาได้โดยการเลือกรายชื่อพนักงานที่ตอ้ งการจะพิมพ์
แล้วกดปุ่ มคาสัง่ พิมพ์ จะปรากฏรายงานดังภาพ ข.34 โดยหน้าจอจะแสดงรายละเอียดพนักงานที่ปรับ
เงินเดือนออกมาดังนี้ ชื่อพนักงาน, ปี ประเมิน, แผนก, ชื่อ Model, คะแนน, เงินเดือนปั จจุบนั ,เงินเดือน
ใหม่
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ภาพที่ ข.40 หน้าจอแสดงคาสัง่ หลักในส่ วนของเมนูประวัติการปรับเงินเดือน
3.6.เมนูภาพรวมทั้งหมดเมื่อใช้เมาส์ คลิกที่เมนูจะแสดงหน้าจอรายละเอียดและคาสั่งตามภาพ
ข.35 โดยหน้าจอภาพรวมทั้งหมด
วิธีการใช้งาน
-แสดงรายงานภาพรวมทั้งหมดของบริ ษทั ระบบจะแสดงปี ที่ประเมินออกมาทั้งหมดอัตโนมัติ
ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปี ปั จจุบนั โดยหน้าจอจะแสดงรายละเอียดรายงานภาพรวมบริ ษทั ดังนี้ ปี ที่ประเมิน
,ชื่อ Model,เงินเดือนต่าสุ ด,เงินเดือนสู งสุ ด,ค่าใช้จ่ายรวม

ภาพที่ ข.41 หน้าจอแสดงคาสั่งหลักในส่ วนของเมนูประวัติการปรับเงินเดือน
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แปลคาสั่ ง Menu bar ประกอบด้ วย
1. File

ภาพที่ ข.42 หน้าจอแสดงคาสั่ง Menu bar
2. View

ภาพที่ ข.43 หน้าจอแสดงคาสั่ง Menu bar
3. Background

ภาพที่ ข.44 หน้าจอแสดงคาสั่ง Menu bar
Tool bar ประกอบด้ วย
ภาพที่ ข.45 หน้าจอแสดงคาสัง่ Tool bar
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เรี ยงตามลาดับจากซ้ายไปขวาดังนี้
- Search
ค้นหา
- Open
เปิ ดไฟล์
- Save
บันทึกไฟล์
- Print
ปริ นท์รายงาน
- Quick print
ปริ นท์รายงานเร็ ว
- Page setup
ตั้งค่าหน้ากระดาษรายงาน
- Scale
ย่อขยาย
- Handtool
เครื่ องมือใช้เลื่อนหน้าจอ
- Magnifier
แว่นขยาย
- Zoom out
ซูมออก
- Zoom in
ซูมเข้า
- First page
หน้าแรก
- Previous page
หน้าที่ผา่ นมา
- Next page
หน้าถัดไป
- Last page
หน้าสุ ดท้าย
- Multiple page
แสดงรายงานทั้งหมด
- Color
สี
- Water mark
การทาข้อความเป็ นลายน้ า
- Export document
นาข้อมูลออก
- Send via e-mail
ส่ งข้อมูลออกทาง E-mail
- Exit
ออก
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ภาคผนวก ค
ตัวอย่ างแบบสอบถาม
แบบสอบถามสาหรับผู้ใช้ งาน
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานของบริษทั ซี.อี. กรุ๊ปซัพพลาย จากัด
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการค้นคว้าแบบอิสระ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้องการทราบผล
ของการใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจสาหรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานของ
บริ ษทั ซี .อี. กรุ๊ ปซัพพลาย จากัด เพื่อเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งและพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิภาพใน
โอกาสต่อไป
รายละเอียดของแบบสอบถาม
แบบสอบถามแบ่งเป็ น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ประสิ ทธิภาพของการใช้งานโปรแกรม
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุ งระบบ
ตอนที่ 1 ประสิ ทธิภาพของการใช้งานโปรแกรม
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมายถูกต้ อง ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
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ตารางที่ ค.1 ตารางแบบสอบถามผู้ใช้ งานโปรแกรม
ระดับประสิ ทธิภาพ
หัวข้อการประเมิน
ดีมาก

ดี

ปานกลาง

พอใช้

ควร
ปรับปรุ ง

1. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน
2. รู ปแบบการจัดหน้าจอ มีความ
เหมาะสมกับการใช้งาน
3. การสื บค้นข้อมูลทาได้สะดวก
4. การจัดรู ปแบบของรายงาน
5. ความถูกต้องของการประมวลผล
6. ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลา
7. ความสะดวกของระบบสารสนเทศ
เมื่อเทียบกับระบบงานเดิม
8. ความปลอดภัยของระบบ
9. คู่มือการใช้โปรแกรม
10. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
11. ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้
ซอฟต์แวร์
ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุ งระบบ

................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
***** ขอขอบคุณที่ให้ความร่ วมมือในการตอบแบบสอบถาม*****
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ประวัตผิ ้เู ขียน
ชื่อ - สกุล

นาย วงศพัทธ์ เนียมโภคะ

วัน เดือน ปี เกิด

28 พฤศจิกายน 2527

ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิ ตศาสตร์ โรงเรี ยนยุพราชวิทยาลัย
ปริ ญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
ประวัติการทางาน ฝ่ ายสารสนเทศและบุคคล บริ ษทั ซี.อี.กรุ๊ ปซัพพลายจากัด ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบนั
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