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กติตกิรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระ เร่ือง ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ป ซพัพลาย จ ากดั คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความกรุณาและช่วยเหลือ
อยา่งดีจาก ดร.ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระท่ีเสียสละเวลาในการให้
ค  าแนะน าและแนวทางท่ีถูกตอ้งในการท าคน้ควา้ ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ในการท าคน้ควา้แบบ
อิสระคร้ังน้ีจนการคน้ควา้แบบอิสระเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  ณ 
โอกาสน้ี 

  ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกรรมการและคณะกรรมการคน้ควา้แบบอิสระทุกท่านท่ีกรุณา
ให้ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อให้การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึน
ผูเ้ขียนจึงกราบขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่าน ท่ีไดป้ระสิทธิประสาทวิชาความรู้ในระหวา่งการศึกษา
ในหลกัสูตรปริญญาวทิยศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 

 สุดทา้ยน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวท่ีเป็นท่ีรักและเคารพ ท่ีให้ก าลงัใจ
และห่วงใยเสมอมาจนการศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี คุณค่าและประโยชน์จากการคน้ควา้
แบบอิสระคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอมอบใหแ้ด่ คณาจารย ์ครอบครัวและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน 
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บทคดัย่อ 

 
 การคน้ควา้แบบอิสระหัวขอ้เร่ือง ระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการ

ปฏิบติังานของพนักงานของบริษทั ซี .อี.กรุ๊ป ซัพพลาย จ ากดั มีวตัถุประสงค์เพื่อ พฒันาระบบการ
ประเมินการปฏิบติังานของพนกังานให้เกิดการประเมินอยา่งเป็นระบบ ให้เกิดความเป็นธรรมในการ
ให้คะแนนส าหรับปรับเงินเดือนแก่พนักงานในองค์กรทุกคน และเพิ่มการปรับข้ึนเงินเดือนของ
พนกังานใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ทั้งน้ีทั้งนั้นจะท าให้ฝ่ายบุคคลมีคุณภาพการท างานท่ีดียิ่งข้ึนตาม
ไปดว้ย โดยศึกษาวเิคราะห์จากระบบการประเมินแบบเดิมและแนวทางท่ีผูใ้ชต้อ้งการปรับเปล่ียนการ
ประเมินแบบใหม่น ามาวิเคราะห์รวมรวมให้เกิดระบบการประเมินพนักงานท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดและ
ถูกต้องแม่นย  า โดยอาศยัหลักความน่าจ าเป็น จากการบนัทึกฐานข้อมูลท่ีดี และการก าหนดช่วง
คะแนนการประเมินท่ีแม่นย  าและถูกต้องมาช่วยในการวิเคราะห์ตัดสินใจการประเมิน โดยใน
โปรแกรมผูใ้ช้สามารถเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินไดห้ลายๆรูปแบบหลายมิติ สามารถดูการ
เปรียบเทียบโดยใชก้ราฟและรายงานเอกสารท าใหง่้ายและเหมาะแก่การใชง้านมากยิง่ขิ้น 

  ระบบประเมินผลการปฏิบติังาน ท างานผ่านวินโดวแ์อพพลิเคชัน่ แต่การท างานไม่สามารถ
เช่ือมต่อผา่นเครือข่ายได ้เคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันา คือ โปรแกรมไมโครซอฟทว์ิชวลสตูดิโอดอทเน็ท 2012
เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล 

  ผลจากการวิจัยค้นควา้อิสระคร้ังน้ี ได้น าไปใช้ได้จริงในบริษัท และท าการประเมินจาก
แบบสอบถามการใช้งานพบว่า ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ป ซัพพลาย จ ากดั มีการใชง้านท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน การจดัหน้าจอ มี
ความเหมาะสมกบัการใช้งาน มีระดบัท่ีดี  การสืบคน้ขอ้มูลท าได้สะดวกความถูกตอ้งของการ
ประมวลผล มีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัท่ีดีมาก 
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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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บทที ่1 

บทน า 

บริษทั ซี.อี.กรุ๊ป ซัพพลาย จ ากดั มีวิสัยทศัน์ในการด าเนินงานคือ“เราจะเป็นผูน้ าในดา้นงาน 
Maintenance and Manpower supply ท่ีมีคุณภาพ มีระบบการบริหารจดัการเป็นเลิศ เพื่อให้ลูกคา้พึง
พอใจ ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและจงัหวดัระยอง” ซ่ึงการใหบ้ริการงานระบบน้ีจะตอ้งเนน้การ
บริหารงานของฝ่ายบุคคลเป็นหลกัซ่ึงตอ้งมีการคดัเลือกคดัสรรพนกังานท่ีดีและมีคุณภาพตรงกบังาน
ท่ีไดรั้บโดยทั้งหมดน้ีบริษทัตอ้งสร้างแรงกระตุน้และเพิ่มแรงจูงใจในการท างานเพื่อให้งานออกมาดี
และความพึงพอใจแก่ลูกคา้ให้มากท่ีสุดตวัอย่างเช่น การประเมินผลงานปรับเพิ่มข้ึนเงินเดือนของ
พนกังานท่ีมีคุณภาพ  

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

บริษัท ซี.อี. กรุ๊ป ซัพพลาย จ ากัด เดิมช่ือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิศวอุตสาหการชลบุรี (CIE: 
Chonburi Industrial Engineering) เร่ิมก่อตั้งบริษทั ปี พ.ศ. 2535 ต่อมาไดมี้นโยบาย ขยายกิจการ เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน เพื่อใหก้ารท างานมีศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งเนน้คุณภาพในการด าเนินงานในสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึน จึงไดป้รับเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซี.อี. กรุ๊ป ซพัพลาย จ ากดั ในปี พ.ศ. 2547 การ
ให้บริการของ บริษทัซี.อี. กรุ๊ป ซัพพลาย จ ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการงานประเภท Maintenance and 
Manpower supply ซ่ึงหมายถึงการให้บริการงานเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองจกัรและติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆตามโรงงานโดยการจดัการแรงงานเขา้ไปท างานและงานบริการแก่ลูกคา้ โดยงานหลกัๆ 
ของบริษทั คือแผนกบุคคลจดัสรรและคดัเลือกหาพนกังานเขา้ไปท างานตามโรงงานต่างๆท่ีมีสัญญา
จ้างงานเป็นรายปี ซ่ึงตัวอย่างโรงงานท่ีให้บริการการเช่น กลุ่มในเครือของบริษัท ปตท. จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงทางบริษทัมีพนักงานในองค์กรประมาณ 
1,000 คน  

ในการบริหารองค์กรนั้นมีกระบวนการหน่ึงท่ีส าคญัต่อองค์กร คือ การบริหารงานบุคคล 
เน่ืองจากมีส่วนท าให้การพฒันาองค์การบรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว ้ ซ่ึงการ
บริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งตวับุคคลในองค์การ นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลมา
ปฏิบติังาน การบรรจุแต่งตั้งการพฒันาการประเมินผลการปฏิบติังาน  ไปจนถึงการให้บุคคลพน้ จาก
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องคก์ร ประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล คือการปรับเพิ่มเงินเดือนให้พนกังานใน
องคก์รไดรั้บความเป็นธรรม  โดยทางบริษทั ซี.อี. กรุ๊ป ซพัพลาย จ ากดั ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัในการ
สร้างมาตรฐานของการประเมินผลการปฏิบติังาน (Performance Appraisal) ข้ึนมาใชส้ าหรับวดัและ
ประเมินคุณสมบติัของบุคคล ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบติังานจะน าไปใช้เป็นขอ้มูลท่ี
ส าหรับการเล่ือนเงินเดือนของพนกังานบริษทั 

ปัญหาท่ีพบในปัจจุบนัการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานของบริษทัจดัท าโดยการ
ประมวลผลดว้ยมือ ซ่ึงผลการประเมินผลการเล่ือนเงินเดือนยงัขาดความเป็นระบบ และขาดขอ้มูล
สนบัสนุนท่ีสามารถน ามาอธิบายเหตุผลท่ีมาของผลการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงจะช่วยช้ีวดัให้
พนกังานไดเ้ห็นถึงความยติุธรรมของการประเมิน 

จากสาเหตุดงักล่าวผูศึ้กษา จึงมีเป้าหมายเพื่อพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จ ากัด โดยระบบสามารถ
ประมวลผลเงินเดือนใหม่ส าหรับพนกังานของบริษทัจากขอ้มูลสารสนเทศผลการปฏิบติังานทั้งปีของ
พนกังานเทียบกบัเกณฑ์ (Criteria) ต่างๆ ท่ีบริษทัก าหนดไว ้ และค านวณเงินเดือนใหม่จากปัจจยัท่ี
ส าคญัอนัไดแ้ก่  ฐานเงินเดือนเดิมของพนกังานน ้ าหนกัของเกณฑ์ (Weight of Criteria) ช่วงคะแนน
ของการเพิ่มเงินเดือนและอตัราร้อยละการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละช่วงคะแนน เป็นต้น ซ่ึงผลจาก
การศึกษาน้ีจะเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาการปรับเพิ่มเงินเดือนของพนักงานได้รวดเร็วข้ึน 
รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานให้มีศกัยภาพมากข้ึน และเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือแก่พนกังานต่อความยติุธรรมของระบบการประเมิน  

1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

เพื่อพฒันาระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน
ของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั  

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทั ซี .อี.
กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั เป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนเพื่อการศึกษาคร้ังน้ี  โดยระบบจะเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการ
ปฎิบติังานของพนกังานในช่วงเวลาท่ีตอ้งการประเมิน  ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะจดัเก็บแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
และหมวดหมู่ยอ่ยของการปฏิบติังาน  เม่ือถึงช่วงเวลาของการประเมินผลการปฏิบติัเจา้หน้าท่ีแผนก
บุคคลสามารถเรียกใชง้านระบบเพื่อสรุปคะแนนตามเกณฑ์ (Criteria) ต่างๆ ตามเกณฑ์ท่ีแผนกบุคคล
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ก าหนดไว ้ซ่ึงแผนกบุคคลสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ประบุช่วงคะแนนของการเพิ่มเงินเดือน  และอตัรา
ร้อยละการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละช่วงคะแนนได ้นอกจากน้ีระบบยงัสามารถน าเสนอขอ้มูลในลกัษณะ
การวเิคราะห์แบบถา้-แลว้ (What-if Analysis)  โดยจะน าเสนอขอ้มูลของเงินเดือนใหม่ท่ีจะมีการปรับ
ตามการเปล่ียนแปลงของปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการค านวณเงินเดือน 

1.3.1 ขอบเขตขอ้มูล 
1)  ก่อนเร่ิมพฒันาระบบ ในการศึกษาน้ีจะท าการถ่ายโอนขอ้มูลพนกังานจากฐานขอ้มูล

ของพนักงานท่ีเคยบนัทึกไวใ้นโปรแกรมไมโครซอฟท์แอกเซล (Microsoft Excel) มาจดัเก็บใน
ฐานข้อมูลใหม่ท่ีได้รับการออกแบบ อนัได้แก่  ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน ช่ือ-นามสกุลพนักงาน 
ประวติัการข้ึนเงินเดือน เป็นตน้ซ่ึงสามารถแกไ้ขขอ้มูลเดิมได ้แต่หากเป็นพนกังานใหม่จะสามารถ
เพิ่มขอ้มูลพนกังานใหม่ในโปรแกรมไดเ้ลย 

2) ในแต่ละปี เจา้หนา้ท่ีจะก าหนดและน าเขา้ขอ้มูลต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
2.1)ขอ้มูลผลการปฎิบติังานของพนกังาน 
2.2)ช่วงคะแนนของผลการปฏิบติังาน และอตัราร้อยละการเพิ่มเงินเดือนในแต่
ละช่วงคะแนนได ้
2.3)ขอ้มูลประวติัการลาในแต่ละปี 

                     3) ก าหนดรูปแบบช่วงคะแนน เพื่อใช้ส าหรับการประเมินปรับเงินเดือนพนักงาน                        
ในแต่ละปี ซ่ึงท าเป็นหลายๆโมเดลเพื่อส าหรับเปรียบเลือกใชก้ารปรับเงินเดือนท่ีเหมาะสม 

1.3.2  ขอบเขตระบบงาน 
ผูใ้ช้งานหลกัของระบบสนบัสนุนการตดัสินส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของ

พนกังานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั คือ เจา้หนา้ท่ีแผนกบุคคล ซ่ึงความสามารถของระบบท่ี
พฒันาข้ึนเพื่อการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1) สามารถเพิ่มและแกไ้ข ขอ้มูลของฐานเงินเดือนของพนกังานได ้
2) สามารถเพิ่มและแกไ้ข ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของพนกังานทั้งหมดได ้
3) สามารถเพิ่มขอ้มูลพนกังานใหม่ได ้ทั้งหมด 
4) สามารถเพิ่มและแกไ้ขประเภทต าแหน่งของการปฏิบติังานของพนกังานได ้
5) สามารถเพิ่มและแกไ้ขประเภทของการปฏิบติังานของพนกังาน ทั้ง ฝ่าย และแผนก

ได ้
6) สามารถคน้หาขอ้มูลพนกังาน โดยเลือกระบุคน้หาไดจ้ากช่ือ ฝ่าย แผนก ต าแหน่ง 
7) สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ ผูใ้ชง้านระบบโปรแกรมได ้
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8) สามารถแกไ้ข เง่ือนไขขอ้มูลวนัลาของบริษทัในแต่ละปีได ้
9) สามารถกรอกบนัทึก และแกไ้ขขอ้มูลการประเมินผลของพนกังานประจ าปีในการ

ประเมินแต่ละประเภทได ้
10) สามารถคน้หาขอ้มูลของพนกังาน ส าหรับกรอกขอ้มูลการประเมินผลได ้
11) สามารถแสดงกราฟเปรียบเทียบโมเดล จากการกรอกช่วงคะแนนส าหรับการปรับ

เงินเดือนพนกังานเพื่อเปรียบเทียบการใชเ้งินมาก-นอ้ยของบริษทัในแต่ละปีได ้
12) สามารถประมวลผลขอ้มูลสรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบติังานของพนกังาน

ทั้งหมดเพื่อท าการปรับเงินเดือนได ้
13) สามารถสร้าง แก้ไขและลบ ในการเลือกระบุช่วงคะแนนของการเพิ่มเงินเดือน  

และอตัราร้อยละการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละช่วงคะแนนโดยสามารถเลือกได ้3 ระดบั 
14) สามารถประมวลผล การปรับเงินเดือนพนกังาน  จากปัจจยั 4 ดงัต่อไปน้ี 

14.1)ฐานเงินเดือนเดิมของพนกังาน 
14.2)คะแนนจากการประเมินผลพนกังาน 
14.3)ช่วงคะแนนของการเพิ่มเงินเดือน   
14.4)อตัราร้อยละการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละช่วงคะแนน 

15) สามารถเรียกดูรายงานสรุปเงินเดือนเดิม และเงินเดือนใหม่ รวมถึงประวติัการข้ึน
เงินเดือนได ้โดยสามารถแยกดูไดจ้ากพนกังานเด่ียว และภาพรวมพนกังานบริษทัทั้งหมด 

16) สามารถเรียกดูรายงานการปรับเงินเดือนประจ าปีโดยแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ
บริษทั และเงินเดือนสูงสุดและต ่าสุดจากการปรับเงินเดือนพนกังานประจ าปีนั้นๆ 

17) สามารถวิเคราะห์เงินเดือนใหม่ในลกัษณะการวิเคราะห์แบบถ้า - แลว้ (What-if 
Analysis) โดยสามารถปรับค่าของปัจจยัท่ีใชใ้นการค านวณค่าเงินเดือนอนัไดแ้ก่ 

        17.1)ช่วงคะแนนของผลการปฏิบติังาน และอตัราร้อยละการเพิ่มเงินเดือนในแต่ละ   
        ช่วงคะแนนไดเ้พื่อวเิคราะห์เปรียบเทียบยอดรวมของเงินเดือนท่ีเกิดจากการปรับ  
        ค่าของปัจจยัทั้ง 4 ขา้งตน้ 

1.4  วธีิการศึกษา 

1) ศึกษาการท างานระบบเดิมของแผนกบุคคลและระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการท างานใน
ปัจจุบนั 

2) เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดทั้งจากฐานขอ้มูลเดิมและขอ้มูลใหม่ 
3) วเิคราะห์ความตอ้งการของระบบใหม่จากผูบ้ริหารและเจา้หนา้ท่ีจากแผนกบุคคล 
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4) ออกแบบระบบ 
5) พฒันาระบบ 
6) ทดสอบระบบติดตั้งระบบ 
7) ปรับปรุงระบบ ท าการปรับปรุงจนผูบ้ริหารและแผนกบุคคลยอมรับในการท างานของ

ระบบ จนสามารถพร้อมใชง้านไดจ้ริง 
8) จดัท าเอกสารประกอบการใชง้านและคน้ควา้อิสระ 

1.5  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

1.5.1   ซอฟตแ์วร์ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
1)  โปรแกรมไมโครซอฟท ์วชิวลสตูดิโอดอทเน็ท 2012 (Visual studio.net) 
2) โปรแกรมฐานขอ้มูลมายเอสคิวแอล (MySQL Database) 
3) โปรแกรมแอพเซิร์ฟ (AppServ) 

1.5.2  ฮาร์ดแวร์ท่ีใชใ้นการพฒันาระบบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์NotebookDellใชร้ะบบปฏิบติัการไมโครซอฟทว์นิโดวส์ 7 ซ่ึงมี 

หน่วยประมวลผล (CPU) Intel Core i-5 
หน่วยความจ าหลกั (RAM) 4 GB 
หน่วยความจ าส ารอง (Harddisk) 500 GB 

1.6  ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการศึกษา 

1.6.1  ได้พฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั 

1.6.2   ผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาระบบงานอ่ืนๆ ท่ีมีแนวทาง
ใกลเ้คียงกนัต่อไป 

1.7  สถานที่ทีใ่ช้ในการด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

1.7.1 บริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั 
1.7.2   ส านกัหอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
1.7.3  บณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

            การพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน
ของบริษัท ซี.อี.กรุ๊ป ซัพพลาย จ ากัด ดังกล่าวจ าเป็นต้องมีความรู้เก่ียวกับขั้นตอน วิธีการ การ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน เกณฑ์การประเมินผลขององค์ประกอบต่างๆและการปรับ
เงินเดือนพนกังาน ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดเ้ลือกศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งแบ่งออกเป็น 4 
หวัขอ้ดงัน้ี 
          2.1)การสรรหาบุคลากรและการประเมินผล Manpower CE 
          2.2)การปรับฐานเงินเดือนแก่พนกังาน 
          2.3)การประเมินผลการปฏิบติังาน Performance Evaluation 
          2.4)งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1  การสรรหาบุคลากรและการประเมินผล  Manpower CE(2552) 
 1. ขั้นตอนการปฏิบติังาน 

 1.1) การขอภายในบริษทั คือหน่วยงานท่ีจะตอ้งการอตัราก าลงัคนท่ีจะเขา้ท างาน จะติดต่อ
แผนกบุคคล และกรอกขอ้มูลลงในใบขอก าลงัคน 
  1.2 ) การขออตัราก าลงัคน มี 2 ลกัษณะ 

1) กรณีเป็นงานประจ า งานระยะยาว หรือต าแหน่งท่ีมีการก าจดัวุฒิการศึกษา หรือมี
ประสบการณ์ จะแจง้ให้แผนกบุคคลด าเนินงาน โดยผูท่ี้ตอ้งการอตัราก าลงัคนจะตอ้งกรอกขอ้มูลลง
ในใบขออตัราก าลงัคน มาใหต่้อเจา้หนา้ท่ีแผนกบุคคล 

2) กรณีเป็นแรงงานชัว่คราว จ านวนมาก งานท่ีมีระยะสั้น และไม่จ  ากดัวุฒิ ให้แจง้
กบัเจา้หนา้ท่ีประสานงานเป็นผูด้  าเนินการ 
 2.  ขั้นตอนการด าเนินการสรรหา แผนกบุคคลด าเนินการสรรหาพนกังานจากแหล่งต่างๆดว้ย
วธีิการดงัน้ี 

2.1 ) แหล่งสรรหาจากภายใน ท าการคดัเลือกพนักงานจากภายในบริษทัท่ีมีคุณสมบติัท่ี
เหมาะสม เพื่อพิจารณาเขา้ท างาน 
  2.2) แหล่งสรรหาจากภายนอก ดงัเช่น 

1) ติดป้ายประกาศรับสมคัรงาน 
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    2) ติดประกาศประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบตามสถาบนัการศึกษา 
    3)  คดัเลือกรายช่ือจากกรมจดัหางาน 
    4) การพิจารณาจากใบสมคัรเก่า 

3. การสมคัรงานกับบริษทั ผูส้มคัรจะต้องกรอกใบสมคัรงานของบริษทั และจะต้องแนบ
เอกสารการสมคัรงานโดยให้แผนกบุคคลเป็นผูต้รวจสอบเอกสาร และจะคดัเลือกผูส้มคัรงานท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามต าแหน่งงานท่ีตอ้งการหรือใกลเ้คียง ซ่ึงพิจารณาจากหลกัฐานการสมคัรงาน การ
ทดสอบต่างๆกรณีท่ีจ าเป็นตอ้งมีการทดสอบความรู้ ความสามารถเฉพาะดา้น เพื่อคดัเลือกเบ้ืองตน้ 
และด าเนินการนดัหมายผูส้มคัรงานเขา้รับสัมภาษณ์งาน 
          4. ขั้นตอนการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น2 ลกัษณะ 

4.1)  การสัมภาษณ์พนักงานภายในบริษทั แผนกบุคคลจะจดัส่งให้กบัหัวหน้างานหรือผู ้
สัมภาษณ์ หน่วยงานภายในองคก์รท่ีตอ้งการ เพื่อเขา้รับการสัมภาษณ์งานและ เป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือก
ผูส้มคัรงาน 

4.2)  การสัมภาษณ์พนกังานเพื่อส่งแผนกบุคคล จะนดัหมายผูส้มคัรงานท่ีรับการพิจารณา
เบ้ืองตน้แลว้ ให้กบัเจา้หน้าท่ีประสานงาน และเจา้หนา้ท่ีประสานงานจะเป็นผูส่้งผูส้มคัรเขา้รับการ
สัมภาษณ์กบัลูกคา้หรือผูส้ัมภาษณ์ เพื่อใหเ้ป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้มคัรเขา้ท างาน 

5.  การสรุปผลการสัมภาษณ์ แผนกบุคคลจะส่งแบบประเมินผลการสัมภาษณ์ ให้กบัหน่วยงาน
ท่ีสัมภาษณ์พร้อมกบัใบสมคัรงาน เพื่อบนัทึกผลการสัมภาษณ์ของแต่ละท่าน  

6. การพิจารณาอนุมติัรับเขา้ท างาน ผูผ้่านการสัมภาษณ์ คือผูท่ี้ได้รับพิจารณาเขา้ท างานกบั
บริษทั และเก็บประวติัของผูผ้า่นอนัดบัท่ีสองและสามไว ้ในกรณีท่ีอนัดบัแรก ไม่สามารถเขา้ท างาน
ไดต้ามท่ีก าหนด หรือลาออก 

7. แผนกบุคคลส่งพนกังานใหม่เขา้รับการปฐมนิเทศพนกังาน   
8. จดัท าสรุปผลการสรรหาพนกังาน 
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          แผนผงัปฏิบติังาน                             ขั้นตอนการปฏิบติั 
 
 
 

 
 
 
 

 

ส่งใบขออตัราก าลงัคนให้
เจา้หนา้ท่ีสรรหาบุคลากร 

พิจารณาเอกสารสมคัรงานเบ้ืองตน้ 
นการสรรหา 

อนุมติัรับเขา้ทดลองงาน 

สมัภาษณ์
งาน 

2. แผนกบุคคล 

 

1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4. แผนกท่ีขอ /ผูจ้ดัการทัว่ไป/
แผนกบุคคล 

5. กรรมการผูจ้ดัการ/แผนกบุคคล 

 

NO 

YES 

ใหผู้ส้มคัรงานกรอกใบสมคัรงาน 

ปฐมนิเทศพนกังานใหม่ 

ส่งพนกังานเขา้หน่วยงานท่ีขอ 

ประเมินผลทดลองงาน 

ประเมินผลประจ าปี 

6. แผนกบุคคล 

7. แผนกบุคคล 

8. แผนกบุคคล 

9. แผนกบุคคล 

3. แผนกบุคคล 

 

ภาพที ่2.1  ขั้นตอนแผนผงัการปฏิบติังาน 
ท่ีมา : Manpower CE (2552) 
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    การประเมินผล 
1) การประเมินผลระหว่างทดลองงาน แผนกบุคคลจะจดัส่งแบบฟอร์มให้หัวหน้างาน เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการประเมินผลทดลองงานโดยปฏิบัติตามระเบียบบริษทั โดยใช้แบบฟอร์มการ
ประเมินผลระหวา่งทดลองปฏิบติังาน  
 2) การประเมินผลประจ าปีแผนกบุคคลจดัท าการประเมินผลการปฏิบติังานปีละ 1 คร้ัง โดยใช้
แบบฟอร์มใบประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน  

2.2  การปรับฐานเงินเดือนแก่พนักงาน วบิูลย ์จุง(2556: ระบบออนไลน์) 

การปรับเงินเดือนพนกังาน นั้น โดยทัว่ไปมี 3 ลกัษณะ คือ 
2.2.1) การปรับฐานเงินเดือนประจ าปี 
2.2.2) การปรับฐานเงินเดือนเม่ือมีเหตุจ าเป็น หรือ ตามสัญญา 
2.2.3) การปรับฐานเงินเดือนเน่ืองจาก ฐานเงินเดือนทัว่ไปมีการปรับตวั 
ซ่ึงการปรับเงินเดือน ทั้ง 3 แบบนั้น มีผลกระทบ ทั้งทางตรง และ ทางออ้มกบัพนกังาน อีกทั้ง 

วธีิการหรือขั้นตอน และ จุดประสงคใ์นการปรับยงัแตกต่างกนัไป 

2.2.1) การปรับฐานเงินเดือนประจ าปี 
การปรับฐานเงินเดือนประจ าปีนั้น ไม่ไดย้ึดติดว่า ตอ้งปรับฐานเงินเดือนกนัช่วงเดือนใด แต่

โดยปกติแลว้ ก็จะปรับฐานกนัตอนท่ีมีเทศกาล เป็นหลกั เช่น วนัปีใหม่ วนัตรุษจีน หรือถา้เป็นทาง
ฝร่ังก็จะเป็นวนัคริสตม์าส แต่บางบริษทัฯ ก็ไม่ไดป้รับเงินเดือนกนัช่วงน้ีอยา่งเดียว ยงัมีการปรับตาม
ความสะดวกเช่น ปรับเงินเดือนตอนเดือน มีนาคม ซ่ึงเป็นเดือนท่ีความวุ่นวายในการปิดปีเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ ท าใหมี้เวลาในการไตร่ตรองผลงานของพนกังานไดม้ากข้ึนดว้ย หรือ บางองคก์าร ก็จะ
มีการปรับ 2 คร้ัง คือ ปรับกลางปี และ ปรับปลายปี เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีข้ึนกบันโยบายทางดา้นการ
บริหารของแต่ละบริษทัฯ 

การปรับฐานเงินเดือนนั้น จะข้ึนกบัองคป์ระกอบของแต่ละบริษทัฯ วา่สามารถเพิ่มรายจ่ายได้
มากเท่าใด โดยปกติจะใช้ขอ้มูลของปีน้ีเป็นตวัประมาณการ ใช้อตัราเงินเฟ้อของประเทศเป็นตวัตั้ง 
และ ตอ้งค านึงถึงบริษทัฯคู่แข่งว่า ปรับเงินเดือนประมาณเท่าใดเม่ือปีก่อนๆดว้ย แต่ทั้งน้ีทั้งนั้น การ
ปรับฐานเงินเดือนประจ าปี ส่วนใหญ่การจะปรับในแต่ละคร้ัง จะมองท่ีผลก าไรของบริษทัฯว่า มี
สัดส่วนลดลง มากนอ้ยเพียงใด เม่ือปรับไปแลว้ 

ลกัษณะการปรับเงินเดือน จะมีหลายอย่าง แต่เท่าท่ีใช้กนัในปัจจุบนั จะมีอยู่ 3 ลกัษณะ คือ 
  1) การปรับฐานเงินเดือนเป็นรายบุคคล เป็นจ านวนเปอร์เซ็นต ์ของฐานเงินเดือนเดิม หรือ 
จ านวนเงินท่ีจะเพิ่มใหใ้นแต่ละเดือนเลย การปรับเช่นน้ีจะแตกต่างกนัในแต่ละคน และ แต่ละคนก็จะ
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ไม่ข้ึนกบัใครเลย ซ่ึงส่วนใหญ่จ านวนเงินหรือเปอร์เซ็นต ์จะถูกก าหนดโดยหวัหนา้งานหรือผูมี้อ านาจ
ในการตดัสินใจ 

 2) การปรับฐานเงินเดือนรวมแต่ละแผนก ซ่ึงจะเป็นการก าหนด จ านวนเปอร์เซ็นต์ หรือ 
จ านวนเงิน ของ เงินเดือนรวมของแต่ละแผนกว่า แต่ละแผนกจะได้ปรับเป็นจ านวนเท่าใด และจะ
กระจายเงินเดือนเหล่านั้น ใหก้บัทุกคนในแผนกเท่าๆกนั 

 3) การปรับฐานเงินเดือนแบบผสม เป็นการปรับฐานเงินเดือนท่ีค านึงถึงเงินเดือนรวมของ
แต่ละแผนก และ เม่ือไดจ้  านวนเงินมาวา่สามารถปรับไดเ้ท่าใด ถึงจะมีการปรับฐานเงินเดือนของแต่
ละคน เพื่อใหเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีรับผดิชอบ และ ผลงานของแต่ละคนในปีท่ีผา่นมา 

ตวัอยา่งเช่น  
การปรับเงินเดือนขององคก์รสมยัใหม่ จึงข้ึนกบัผลงานท่ีผา่นมาวา่เขาท าไดดี้เพียงใด โดย

ก าหนดพื้นฐานเปอร์เซ็นตก์ารปรับเงินเดือนเอาไวก่้อน เช่น 5% ของเงินเดือน จากนั้น ก็เอาการ
ประเมินผลงานมาเป็นตวัวดั ซ่ึงถา้แค่ดีก็ได ้100% ของยอดเปอร์เซ็นตท่ี์ตั้งไว ้หมายถึง 5% เตม็ ถา้ดี
มากก็ 120% (=6%) ถา้ดีเลิศ ก็อาจจะถึง 150% (=7.5%) แต่ถา้ไม่ค่อยดี อาจจะเหลือแค่ 80% (=4%) 
หรือ 50% (=2.5%)หรือ อาจจะไม่ปรับเงินเดือนเลยหากท างานแลว้ไม่ดีเอาเสียเลยการปรับฐาน
เงินเดือนไม่วา่จะเป็นแบบใด จะค านึงถึงเร่ืองเหล่าน้ีเป็นหลกั  

         ปัจจัยการปรับขึน้เงินเดือน 
      1) ก าไรโดยรวมของบริษทัฯ ว่า บริษทัฯมีก าไรมากข้ึน มากน้อยเพียงใดนโยบายการ

แบ่งผลก าไรใหก้บัผูถื้อหุน้มากนอ้ยเพียงใด 
      2) แนวความคิดเก่ียวกบับุคคล ของเจา้ของกิจการ หรือ หัวหนา้งานประเภทของแผนก

ว่าเป็นแผนกท่ีหารายได้ หรือ แผนกท่ีใช้จ่ายเงินผลงานของแต่ละแผนก หรือ แต่ละบุคคลผลงาน
พิเศษท่ีท าข้ึนมาในช่วงเวลาท่ีผา่นมา 

      3)ความส าคญัของบุคคลท่ีจะปรับใหก้บัระบบงานท่ีมีอยู ่
      4) ความมุ่งหวงัของบริษทัฯ ท่ีมีต่อบุคคลนั้นๆ ถึงความคุม้ค่าในอนาคต 
      5) จ านวนคนในกลุ่มท่ีจะมีการปรับวา่มากน้อยเพียงใดส่ิงเหล่าน้ีมีผลกบัการปรับฐาน

เงินเดือนทั้งส้ิน ยกตวัอย่างเช่น ในภาครัฐบาล ในส่วนของ ภาคประชาชน นั้น มีจ  านวนพนักงาน
ขา้ราชการจ านวนมาก การยื่นขอมติรัฐบาลเพื่อปรับเงินเดือน ไม่ค่อยไดรั้บอนุมติั สมมุติภาพให้เห็น
ว่า ถา้ขา้ราชการพลเรือนทั้งหมดทัว่ประเทศมี จ านวนคนประมาณ 2 ล้านคนทัว่ประเทศ แค่ปรับ
เงินเดือนให้คนละ 500 บาท ซ่ึงเม่ือคิดเป็นจ านวนต่อคนแล้วไม่มาก แต่รัฐบาลจ าเป็นตอ้งมองใจ
ภาพรวม ซ่ึงจะตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึนถึง 1000 ล้านบาท เป็นตวัเลขท่ีมหาศาล จึงท าให้การ
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ตดัสินใจท่ีจะให้น้ี จะส่งผลกบัการพฒันาประเทศโดยรวม ดงันั้น ถา้หากเล่ือนการตดัสินใจได ้ก็จะ
เล่ือนการตดัสินใจไป หรือ อาจจะใหน้ ากลบัไปศึกษาอีกรอบก็เป็นได ้

    ผูบ้ริหารควรมองในมุมของผูไ้ด้รับการปรับฐานเงินเดือน เพื่อใช้ในการบริหาร และ การ
กระตุน้ให้เกิดการท างานมากข้ึน ดงันั้น ผูบ้ริหารควรท่ีจะ มององค์ประกอบให้รอบด้านก่อนการ
ตดัสินใจปรับเงินเดือนนั้น เป็นส่ิงส าคญั เพราะ การปรับเงินเดือนในแต่ละคร้ังจะมีผลทางดา้นดี และ 
ดา้นไม่ดี ดงัน้ี 

 1)  การท่ีเราปรับเงินเดือนน้อยไป จะท าให้ลูกน้องอาจจะไม่อยู่กบัเรา เพราะเห็นว่าปรับ
นอ้ยเกินไป ค่าใชจ่้ายไม่พอเพียง 

 2)  การปรับมากเกินไป ก็จะท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม หากรายได้ไม่เพิ่มด้วยแล้ว ก็เท่ากบั 
ก าไรลดลง 

 3)  การปรับเงินเดือนตามผลงานท่ีสามารถตรวจวดัได ้จะเหมือนกบัมีความยุติธรรม แต่แท้
ทีจริงแลว้ มีงานอีกหลายงานท่ีไม่สามารถตรวจวดัไดแ้ต่เป็นงานท่ีตอ้งท า และ สมควรท า เช่น การพูด
ให้ก าลงัใจเพื่อให้พนกังานท างานให้เต็มท่ี ซ่ึงเป็นงานท่ีตรวจวดัไม่ได ้แต่ตอ้งท า และถา้มองในมุม
กลบักนั หากคนท างานท าแต่ผลงานท่ีวดัได ้แลว้ ละเลยงานท่ีเก่ียวกบัคุณภาพ หรือวดัไม่ไดแ้ลว้ ก็จะ
ท าใหอ้งคก์รไม่พฒันาเช่นกนั 

 4)  ค่าจา้งพนักงานถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อหวงัผลก าไรเช่นกัน นั่นหมายถึง ถ้าคุณเพิ่ม
เงินเดือนใหก้บัพนกังาน แน่นอนเท่ากบัคุณก าลงัเพิ่มรายจ่ายของบริษทัฯ ซ่ึงถือวา่เป็นการลงทุน ส่ิงท่ี
ตอบแทนจากการลงทุน ก็คือ การท่ีพนักงานท างานให้เราได้อย่างเต็มท่ี หรือ อยู่กับเราได้ ท าให้
คุณภาพของงานดีข้ึน หรือ อยา่งนอ้ย ตอ้งไม่เลวลง 

 5)  การปรับฐานเงินเดือนล่าชา้กวา่ท่ีอ่ืน ท าใหพ้นกังานรู้สึกวา่ไม่ไดเ้หมือนคนทัว่ไป แต่จะ
ส่งผลดีกบัองค์กรทางดา้น พนกังานจะลาออกหลงัการปรับเงินเดือน ก็จะเลยช่วงของการรับสมคัร
พนกังานใหม่ไปแลว้ ท าให้พนกังานอยู่ในองค์กรไดน้านข้ึน หรือ อาจจะท าให้มีอตัราการออกจาก
งาน ต ่าดว้ย 

 6) การไม่ปรับฐานเงินเดือนให้พนักงานเลย ซ่ึงอาจจะเกิดจากพนกังานไม่มีผลงาน หรือ 
บริษทัฯไม่มีก าไร/ขาดทุน ปัญหาเหล่าน้ีสามารถส่ือสารให้พนักงานเขา้ใจได้ไม่ยาก แต่ในกรณีท่ี 
บริษทัฯมีก าไร แต่ไม่ยอมท่ีจะปรับฐานเงินเดือนพนกังาน เลย เป็นกรณีท่ีท าให้เกิดการลาออกของ
พนักงานค่อนขา้งมาก ผูบ้ริหารบางคนใช้วิธีการน้ีในการบีบให้พนักงานออก โดยอ้างว่าขาดทุน 
เพราะ การขาดทุน หรือ ก าไรของบริษทัฯทัว่ไปท่ีไม่ใช่มหาชน จะไม่มีทางรู้ไดเ้ลยวา่เป็นจริงหรือไม่ 
(อาจจะรู้ไดจ้ากพนกังานบญัชี) แต่ถา้หากไม่ปรับฐานเงินเดือน อนัเน่ืองจากเป้าหมายของก าไร ไม่
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ตรงเป้า นัน่แสดงใหเ้ห็นถึงการเอาเปรียบขององคก์ร และ จะท าให้พนกังานเร่ิมเอาเปรียบองคก์รบา้ง
หรือ ไม่สามารถอยูก่บัองคก์รได ้ท าใหอ้ตัราการลาออกของพนกังานสูงข้ึนดว้ย 

2.2.2) การปรับฐานเงินเดือนเมื่อมีเหตุจ าเป็น หรือ ตามสัญญา 
 ในบางองคก์รจะมีการปรับฐานเงินเดือน อนัเน่ืองจากให้สัญญากบัพนกังานวา่ หากท างานพน้
ระยะทดลองงานก็จะปรับให ้ลกัษณะเช่นน้ีไม่มีทุกองคก์ร แต่หากองคก์รใดใชล้กัษณะน้ี ก็ตอ้งยึดกบั
ค ามัน่สัญญาให้กบัพนกังาน การปรับก็ตอ้งปรับให้กบัพนกังาน ตามท่ีสัญญาไว ้ไม่เช่นนั้น พนกังาน
อาจจะไม่ให้ใจกบัการท างานเท่าท่ีควร และ เม่ือไวใ้จองค์กร หรือ ผูบ้ริหารไม่ได้เสียแล้ว ก็จะไม่
สามารถอยูท่  างานกบัองคก์รไดซ่ึ้งบางคร้ัง งานบริหาร ก็จ  าเป็นตอ้งปรับฐานเงินเดือนของพนกังานใน
กรณีพิเศษ การจะปรับฐานเงินเดือนของพนกังานในกรณีพิเศษ อาจจะใชก้บั การปรับฐานเงินเดือนให้
เพื่อร้ังใหพ้นกังานท างานกบัองคก์รไดน้านข้ึน หรือมีเหตุจ าเป็นจริงๆ ส าหรับพนกังานท่านนั้นเท่านั้น 
แต่ส่วนใหญ่ การปรับแบบกรณีพิเศษมกัเกิดข้ึนหลงัจากพนกังานท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีหลกัลาออก และจะ
ปรับเงินเดือนเพื่อใหพ้นกังานท่านนั้นท างานต่อไป การปรับเช่นน้ี ในภาษาคนท างานเรียกวา่ "ลาออก
แลว้ปรับเงินเดือน" ซ่ึงระยะยาวแลว้ จะเป็นส่ิงท่ีไม่ดี ท าให้เกิดวฒันธรรมองคก์รท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้
หวัหนา้งานจึงควรจะหลีกเล่ียงลกัษณะเช่นน้ี 
 2.2.3) การปรับฐานเงินเดือนเน่ืองจาก ฐานเงินเดือนทัว่ไปมีการปรับตัว 
             ลกัษณะน้ีเกิดในช่วงท่ีมีการเปล่ียนแปลง เช่น รัฐบาลมีการปรับรายไดพ้นกังานรายวนัเพิ่มข้ึน 
การปรับฐานเงินเดือนของพนกังาน ก็จะข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของผูบ้ริหารวา่ สมควรท่ีจะปรับมากน้อย
เพียงใด ควรจะปรับตาม หรือ คงเงินเดือนเหล่านั้นไวเ้น่ืองจากอตัราค่าจา้งสูงกวา่อยู่แลว้เป็นตน้ ซ่ึง
สาเหตุการปรับฐานเงินเดือนท่ีเพิ่งพบเห็นในประเทศไทย มีอีกลักษณะหน่ึง ในช่วงเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจในประเทศไทย 

     1) หลายๆ องค์กรมีการปรับฐานเงินเดือนลง ลดอตัราค่าจา้งลง เพื่อรักษาให้องค์กร
สามารถอยูร่อดได ้การลดฐานเงินเดือนลง จะส่งผลให้พนกังานรู้สึกไม่ดีกบัองค์กร และ เป็นตวัช้ีว่า 
องคก์รไม่มีเสถียรภาพมากพอ 

     2) บางองค์กรก็ให้เลือกระหว่างการปรับฐานเงินเดือนลง กบั การให้บางคนออกก่อน
เกษียร ซ่ึงบางองค์กรจะเลือก การปรับฐานเงินเดือนลง และ ค่อยส่ือให้พนักงานรับทราบ แต่บาง
องค์กรเลือกท่ีจะเอาพนกังานท่ีไม่มีคุณภาพหรือไม่ไดป้ระสิทธิภาพออก หรือบางองค์กรก็ผสมทั้ง
สองอยา่ง เพื่อปรับปรุงระบบทั้งระบบใหอ้ยูไ่ด ้ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะลดค่าใชจ่้ายลงเป็นหลกั 

     3) บางองค์กรก็ให้พนักงานเลือกท่ีจะเกษียรก่อนก าหนดเพื่อลดจ านวนพนักงานลง
หลายๆองค์กรก็ใช้โอกาสน้ีในการปรับองค์กรให้มีความกระชบัข้ึนเพื่อเปล่ียนแปลงองค์กรและลด
ค่าใชจ่้าย 
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      4) บางองคก์รก็ปรับฐานเงินเดือนลง ทั้งๆท่ีบริษทัฯ ไม่ถูกกระทบ แต่เน่ืองจากบริษทัฯ
อ่ืนมีการปรับฐานเงินเดือนลง ตนเองเลยปรับลงบา้ง เพื่อท่ีจะได้ประหยดัค่าใช้จ่ายได้ ซ่ึงองค์กร
ลักษณะน้ีเป็นองค์กรท่ีเอาเปรียบพนักงาน ท าให้พนักงานไม่มีใจท างานให้ และ อาจจะสูญเสีย
พนกังานดีๆ หลงัจากท่ีสภาพการณ์กลบัมาเป็นปกติดว้ย 

      5) บางองคก์รก็ยงัคงเงินเดือนเท่าเดิม แต่รณรงคใ์หมี้การประหยดัค่าใชจ่้ายลง เช่น ค่าน ้ า 
ค่าไฟฟ้า และ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ ซ่ึงแค่น้ีก็สามารถท าใหอ้งคก์รผา่วกิฤติไปไดแ้ลว้เช่นกนั ซ่ึงองคก์ร
ลกัษณะน้ีเป็นองค์กรท่ีมีความเขม้แข็งสูง และ เป็นองค์กรท่ีพนกังานส่วนใหญ่ ใฝ่ฝันในการท างาน
ร่วมดว้ย 

 การปรับฐานเงินเดือนนั้น ข้ึนอยูก่บัองคก์ร และ การให้ความส าคญัในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใดของ
องค์กร รวมทั้ง ผลก าไรขององค์กร ซ่ึงให้การปรับฐานเงินเดือนมาบริหารจดัการพนักงาน หรือ 
กระตุน้ให้เกิดการท างาน หรือให้ลาออกก็ได ้ข้ึนอยู่กบัจุดมุ่งหมายของผูบ้ริหารแต่ละท่านในแต่ละ
สถานการณ์  

   สรุป จากหลกัการทั้งสาม บริษทัไดเ้ลือกใช้การปรับเงินเดือนแบบการปรับฐานเงินเดือน
ประจ าปี เพราะบริษทัจะเร่ิมปรับฐานเงินเดือนให้พนกังานในเดือนมีนาคม และจะปรับฐานเงินเดือน
ตามเปอร์เซ็นต์และคะแนนท่ีได้จากการประเมินการท างานจากหัวหน้างาน โดยจะปรับเพิ่มเป็น
รายบุคคล และเงินเดือนท่ีเพิ่มแต่ละปีจะข้ึนอยูก่บัผลประกอบการรายปีนั้นๆของบริษทั 

2.3  การประเมินผลการปฏิบัติงาน Performance Evaluation จิตติมา อัครธิติพงศ์(2556: ระบบ
ออนไลน์) 

การประเมินผลการปฏิบติังานคือกระบวนการท่ีผูบ้ริหารใช้พิจารณาผลการปฏิบติังานของ
พนกังานว่าพนกังานปฏิบติังานไดใ้นระดบัใดเพื่อเปรียบเทียบกบัมาตรฐานท่ีตั้งไวร้วมทั้งให้ขอ้มูล
ยอ้นกลบัแก่พนกังานเพื่อท าใหมี้การปรับปรุงการปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
1) เพื่อท่ีจะหามาตรฐานหลกัเกณฑส์ าหรับการปฏิบติังานของพนกังานท่ีแน่นอนและมีระบบ

ส าหรับการบริหารงานบุคคล 
1.1) การเล่ือนต าแหน่งหนา้ท่ี (Promotion) 
1.2) การโอนโยกยา้ยลดต าแหน่งและการออกจากงาน (Transfer Demotion and 

Separation) 
1.3) การข้ึนเงินเดือน (Salary Increase) 

2) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการใหค้  าแนะน าฝึกอบรมและพฒันาผูป้ฏิบติังาน 
3) เพื่อท่ีจะปรับปรุงการควบคุมบงัคบับญัชาผูป้ฏิบติังานใหมี้ความส านึกในหนา้ท่ีมากยิง่ข้ึน 
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4) พฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและลูกนอ้ง 
5) เพื่อการแกไ้ขปรับปรุงระบบวิธีการท างานและอุปกรณ์ในการท างานเพื่อปรับปรุงวิธี

เลือกสรรบุคคลเขา้ท างาน 
6) เพื่อกระตุน้ใหผู้ป้ฏิบติังานปฏิบติังานมากข้ึน 
7)เพื่อเป็นการประเมินใหเ้ห็นประสิทธิภาพโดยส่วนรวมของโครงการพฒันาการบริหาร 
 
ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 
 1) เพื่อประโยชน์ในการจดัสรรทรัพยากรโดยเฉพาะเงินค่าตอบแทนต าแหน่งงานในบริษทั 
 2) เพื่อสร้างแรงจูงใจและใหร้างวลัพนกังานเป็นการตอบแทนความรู้ความสามารถของ

พนกังาน 
 3) เพื่อรักษาความเป็นธรรมภายในคือเม่ือท างานไดส้ าเร็จก็จะไดรั้บผลตอบแทนมากตาม

ผลงาน 
 4) เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือกระตุน้และผลกัดนัใหมี้การสอนงานของผูบ้งัคบับญัชา 
 5) เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันาพนกังาน 
 6) เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพฒันางาน 
 7) เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใหพ้นกังานปฏิบติัตามระเบียบกติกาขอ้บงัคบัของบริษทั 
 8) เพื่อใหพ้นกังานไดท้ราบถึงความรู้ความสามารถของตนเองในสายตาของผูบ้งัคบับญัชา 
 9) เพื่อเป็นการทดสอบความเป็นผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชาวา่มีความยติุธรรมมากนอ้ยเพียงใด 

 วธีิการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยทัว่ไปแบ่งเป็น 2 ประเภทคือการประเมินเชิงภววิสัย (Objective Measurement) และการประเมิน
เชิงอตัวสิัย (Subjective Measurement) 
 1) การประเมินเชิงภววิสัย (Objective Measurement) ผลการปฏิบติังานจะถูกประเมินดว้ย
เกณฑด์า้นปริมาณเช่นจ านวนผลผลิตในแต่ละเดือนของแต่ละปีรูปแบบท่ีนิยมใชมี้ 5 แบบดงัน้ี 
  1.1) ขอ้มูลส่วนบุคคล (Personal Data) เป็นการน าขอ้มูลส่วนบุคคลเช่นการขาดงานการลา
ประวติัการถูกลงโทษมาใชป้ระเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน 
  1.2) การประเมินผลผลิต (Productive Measure) เป็นวิธีการท่ีใชม้านานเช่นการประเมิน
ช้ินงานท่ีผลิตไดช้ิ้นงานท่ีเสียหายเป็นตน้ 
  1.3) ประเมินผลตามตวัช้ีวดัผลส าเร็จของการปฏิบติังาน (KPI) ของแต่ละต าแหน่งงานซ่ึง
หมายรวมถึงผลการปฏิบติังานตามท่ีระบุในJob Descriptionการประสานงานหรือท างานร่วมกบั
บุคคลอ่ืนการท างานตามนโยบายหรืออ่ืนๆท่ีมีการก าหนดร่วมกนัไวก่้อนล่วงหนา้ 
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  1.4) การประเมินยอดขาย (Dollar Sales) เป็นการประเมินผลงานจากยอดขายในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงโดยตั้งยอดขายขั้นต ่าท่ีจะตอ้งท าให้ได ้ (Minimum requirement) แลว้ให้รางวลัจาก
ยอดขายท่ีมากกวา่นั้น 
  1.5) การทดสอบการปฏิบติังาน (Performance Test) เป็นการออกแบบวิธีการทดสอบแลว้
น ามาทดสอบการปฏิบติังานของพนกังาน 
               1.6) การประเมินผลก าไรของธุรกิจ (Business Unit Performance Measure) เป็นการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานระดับผูบ้ริหารและผูจ้ดัการเช่นการประเมินผลก าไรของ
หน่วยงาน 
 2) การประเมินเชิงอัตวิสัย (Subjective Measurement) เป็นการประเมินผลการปฏิบติังานท่ี
ข้ึนอยู่กบัการตดัสินของบุคคลโดยเช่ือมัน่ในความรอบรู้และวิจารณญาณของผูป้ระเมินระบบการ
ประเมินผลงานเกือบทั้งหมดให้ความส าคญักับการประเมินในเชิงน้ีมากเพราะมีขอ้ดีคือสามารถ
ประเมินไดแ้มว้า่บุคคลจะปฏิบติังานท่ีวดัเป็นปริมาณไดย้ากวธีิการประเมินรูปแบบน้ีมี 2 ระบบคือ 
  2.1) ระบบการประเมินโดยเปรียบเทียบกบับุคคลอ่ืนหรือการเปรียบเทียบกบัพนักงาน 
(Relative Rating Systems/Employee comparisons) การประเมินผลการปฏิบติังานในระบบน้ีเป็นการ
ประเมินผลพนกังานแต่ละคนโดยเปรียบเทียบกบัพนกังานคนอ่ืนๆในกลุ่มมีหลายวธีิเช่น 
    1) วิธีการจดัล าดบั (Rank Order Method) เป็นวิธีการประเมินความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลโดยจดัล าดบัความส าคญั ผูป้ระเมินจะจดัเรียงล าดบัรายช่ือพนกังานทั้งหมดจากพนกังานท่ีดี
ท่ีสุดไปจนถึงพนกังานท่ีดีนอ้ยท่ีสุดดงันั้นจึงตอ้งเลือกคนท่ีดีท่ีสุดและแยท่ี่สุดก่อนเป็นล าดบัแรกและ
ถัดมาเร่ือยๆจนได้คนท่ีอยู่ตรงกลางวิธีน้ีท  าให้ได้พิจารณาถึงลักษณะและผลการด าเนินงานของ
พนกังานทุกคนซ่ึงง่ายต่อการมองเห็นความแตกต่างระหวา่งพนกังานท่ีดีและไม่ดี 
   จุดเด่น 

-  ง่ายต่อการพิจารณาท าความเขา้ใจ 
-  ใชเ้วลาในการประเมินนอ้ยเพราะสามารถก าหนดเกณฑ์ในการ พิจารณาไดห้ลาย

ปัจจยัและสามารถน าผลไปเปรียบเทียบกบังานท่ีก าหนดไวไ้ด ้
   จุดดอ้ย 

- ไม่สามารถเปรียบเทียบในลกัษณะท่ีลึกซ้ึงทุกแง่มุมและขาดความแม่นย  าเพราะ
เป็นการก าหนดมาตรฐานการประเมินอย่างง่ายๆซ่ึงผูป้ระเมินอาจตรวจสอบและเน้นเฉพาะปัจจยัท่ี
สนใจเท่านั้น 

-  ไม่เหมาะสมกบัการประเมินบุคคลท่ีมีจ านวนมากกวา่ 20 คนเพราะถา้ยิ่งมีจ  านวน
คุณลกัษณะท่ีประเมินหลายอยา่งดว้ยแลว้ก็ยิง่ตอ้งใชเ้วลาในการประเมินมาก 
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-  การเรียงล าดบัพนกังานในหน่วยงานหน่ึงนั้นไม่สามารถน าไปเปรียบเทียบกบั
พนกังานในหน่วยงานอ่ืน 

-  ผูป้ระเมินอาจประเมินใหค้ะแนนสูงกวา่ความเป็นจริงหากพนกังานสามารถแสดง
คุณสมบติัส่วนตวัไดดี้ 

-  ผูป้ระเมินบางคนมีลกัษณะเขม้งวดแต่บางคนก็ผอ่นปรนมากเกินไปท าให้คะแนน
จากการประเมินออกมาในระดบัต ่าหรือสูงกวา่ท่ีควรจะเป็น 

 2) วิธีการจบัคู่เปรียบเทียบ (Paired-Comparison Method) เป็นการประเมินท่ีไดรั้บการ
พฒันาจากวธีิจดัล าดบัโดยพยายามลดอคติของผูป้ระเมินจากการใชก้ารเปรียบเทียบระหวา่งบุคคลโดย
ใชดุ้ลยพินิจของผูป้ระเมินเอง 

จุดเด่น 
    -  ท  าใหก้ารประเมินแต่ละบุคคลมีความรอบคอบมากข้ึน 
    -  เหมาะกบัการประเมินกลุ่มพนกังานขนาดเล็กท่ีอยูใ่นระดบัเดียวกนั 
       จุดดอ้ย 
    - ใชเ้วลามากในการเปรียบเทียบพนกังานเป็นคู่จึงไม่เหมาะกบัการประเมินพนกังาน
จ านวนมาก 

3)  วธีิการจดัล าดบัเขา้โคง้ปกติ (Force Distribution Method or Grading in theCurve) วิธี
น้ีเป็นการป้องกนัความอคติท่ีจะเกิดข้ึนจากการประเมินเพราะผูป้ระเมินจะต้องกระจายพนักงาน
ออกเป็นกลุ่มๆในลกัษณะการแจกแจงปกติ (Normal distribution) 
   จุดเด่น 

- ช่วยให้การพิจารณาผลงานของพนักงานกระจายครอบคลุมได้อย่างทัว่ถึงขจดั
ปัญหาท่ีผูบ้งัคบับญัชาหรือผูป้ระเมินมกัใหค้ะแนนพนกังานของตนสูงเกินไปไดเ้ป็นอยา่งดี 

- ประหยดัเวลาในกรณีท่ีมีพนกังานจ านวนมาก 
จุดดอ้ย 

- ไม่เหมาะกบัการประเมินกลุ่มพนกังานจ านวนนอ้ยเพราะจะท าให้รูปโคง้ท่ีก าหนด
ผดิปกติไดง่้าย 

- ไม่เหมาะกบัการประเมินกลุ่มพนกังานท่ีมีการท างานในเกณฑ์ดีดว้ยกนัทั้งหมด
หรือพนกังานท่ีมีการศึกษาดีหรือท างานประเภทวิชาการเม่ือบงัคบับญัชาแบ่งกลุ่มเรียงล าดบัก็จะไม่
ยติุธรรมและอาจก่อใหเ้กิดการแข่งขนัท่ีไม่เป็นผลดีแก่งานได ้

- ไม่เหมาะแก่การประเมินการปฏิบติังานท่ีมีลกัษณะง่ายหรือยากมากเพราะในความ
เป็นจริงผลการประเมินยอ่มเป็นไปในทิศทางหน่ึงจนท าใหก้ารกระจายมีลกัษณะไม่ปกติ 
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 2.2) ระบบการประเมินโดยเปรียบเทียบกบัมาตรฐานการปฏิบติังาน (Absolute Rating 
Systems) การประเมินแบบน้ีจะน าผลการปฏิบติังานท่ีไดจ้ริงมาพิจารณาเปรียบเทียบตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไวล่้วงหนา้โดยไม่ตอ้งเปรียบเทียบกบัพนกังานคนอ่ืนๆมีหลายรูปแบบดงัน้ี 
     1) วิธีการใชส้เกลการให้คะแนน (Graphic Rating Scale Method)หลกัการส าคญัของ
วิธีการน้ีอยู่ท่ีการก าหนดคุณลกัษณะต่างๆไวบ้นสเกลโดยแบ่งสเกลเป็นช่วงๆอาจเร่ิมจากคะแนน
ต ่าสุดไปคะแนนสูงสุดหรือจากสูงสุดไปต ่าสุดก็ไดใ้นแต่ละช่องจะมีให้เลือกวา่คุณลกัษณะท่ีเราก าลงั
พิจารณาอยู่ในช่วงใดโดยทัว่ไปแลว้มกัแบ่งลกัษณะงานเสียก่อนเช่นปริมาณงานคุณภาพงานความรู้
เก่ียวกบังานเป็นตน้ 
   จุดเด่น 

- เสียค่าใชจ่้ายนอ้ย 
- สามารถท าความเขา้ใจและน ามาใชไ้ดง่้าย 
- ใชเ้วลาในการออกแบบฟอร์มนอ้ยสามารถประเมินใหส้ าเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
- สามารถน าไปใชป้ระเมินพนกังานจ านวนมากได ้
- สามารถใชป้ระเมินคุณสมบติัต่างๆและลกัษณะส่วนบุคคลในรูปปริมาณได ้

จุดดอ้ย 
- เป็นวธีิท่ีเนน้การประเมินผลงานในอดีตซ่ึงมกัจะสายเกินไปในการท่ีจะน ามาแกไ้ข

ปรับปรุงคุณภาพของงาน 
- ผูป้ระเมินจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการพิจารณาจุดบกพร่องของ

พนกังานเพราะอาจเกิดความล าเอียงหรือไม่เขา้ใจค าอธิบายไดจึ้งตอ้งมีการอบรมหรือแนะน าให้เขา้ใจ
ถึงลกัษณะต่างๆ 

  2) วิธีการใชแ้บบตรวจสอบรายการ (Behavioral Checklists) การประเมินดว้ยวิธีน้ี
ประกอบด้วยข้อความต่างๆท่ีอธิบายถึงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของพนักงานท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบติังานตามหวัขอ้ท่ีก าหนดไวว้ิธีหน่ึงท่ีนิยมคือ Likert Methodโดยการก าหนดคะแนนจากนอ้ยไป
มากผูป้ระเมินจะเลือกหวัขอ้ท่ีใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมของพนกังานแต่ละคนมากท่ีสุดแลว้น าคะแนน
ในหวัขอ้ต่างๆมารวมกนับางคร้ังอาจใชว้ิธีการให้น ้ าหนกัตามความส าคญัในแต่ละขอ้ความจึงเรียกวา่
Weighted Checklistซ่ึงอาจมีผลท าให้คะแนนรวมสูงหรือต ่าลงไดว้ิธีการน้ีการเขียนขอ้ความท่ีชดัเจน
และตรงกบัลกัษณะงานเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด 
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จุดเด่น 
- สามารถท าความเขา้ใจและน ามาใชไ้ดง่้าย 
- ประหยดัเวลาในการประเมิน 
- ท าใหก้ารประเมินผลงานมีขอบเขตท่ีชดัเจนและครอบคลุมในลกัษณะเดียวกนั 
- เม่ือสร้างแบบประเมินไวห้น่ึงแบบแล้วก็อาจน าไปใช้ได้อีกเป็นเวลานาน

เช่นเดียวกบัขอ้สอบมาตรฐาน (Standardized Tests) 
จุดดอ้ย 

- เสียเวลามากในตอนจดัสร้างแบบประเมินเพราะในการบรรยายคุณลักษณะ
พฤติกรรมของแต่ละงานจะตอ้งครอบคลุมปัจจยัต่างๆในการท างานอย่างครบถ้วนทุกด้านซ่ึงตอ้ง
อาศยัผูท่ี้มีความรู้ในงานนั้นจริงๆจึงจะบรรยายลกัษณะของงานและก าหนดน ้าหนกัใหค้ะแนนไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง 
          สรุป จากหลกัการดงัการขา้งตน้บริษทัไดเ้ลือกใชห้ลกัการประเมินแบบการประเมินเชิงภววิสัย 
เพราะใชก้าร ขาด ลา มาสาย ของพนกังานมาช่วยประกอบในการประเมิน และคะแนนการท างานของ
พนกังานมาร่วมคะแนนดว้ยกนั ซ่ึงทั้งน้ีทั้งนั้น พนกังานจะไดค้ะแนนมากหรือนอ้ยนั้น ตอ้งอาศยั KPI 
ของแผนกมาช่วยในการปรับเงินดว้ยดว้ยวา่แผนกท่ีตนบรรจุ ไดค้ะแนนแผนกมากนอ้ยเพียงใด 

 การขึน้ค่าจ้างเงินเดือนประจ าปี 
  1) ก าหนดช่วงระยะเวลาในการข้ึนค่าจา้งเงินเดือนส่วนใหญ่มกัก าหนดไวเ้ป็นเวลา 1 ปี 
  2) ก าหนดปัจจยัองคป์ระกอบในการข้ึนค่าจา้งเงินเดือนเช่นดชันีค่าครองชีพราคาตลาดและ
วงเงินงบประมาณท่ีก าหนดไว ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.2  ตวัอยา่งอตัราการข้ึนเงินเดือนประจ าปี 
ทีม่า: รศ.จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2556) 

จ านวนคน % 

A 
B 

C 
15% 10% 5% 

10% 

80% 

10% 
% ท่ีจะใหข้ึ้นเงินเดือน 

A=ผูท่ี้มีผลงานดีเลิศไดข้ึ้นเงินเดือน 
15% B=ผูท่ี้มีผลงานดีเลิศไดข้ึ้นเงินเดือน 
10% C=ผูท่ี้มีผลงานดีเลิศไดข้ึ้นเงินเดือน 
5% 
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ขอ้จ ากดัในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.3  ขอ้จ ากดัในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ทีม่า: รศ.จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2556) 
 

 วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
  1. การบริหารค่าตอบแทน 
  2. การแต่งตั้งโอนยา้ยสับเปล่ียนหนา้ท่ีของพนกังาน 
  3. การฝึกอบรมพฒันาพนกังาน 
 

 ขอ้จ ากดัดา้นวฒันธรรมขององคก์ารซ่ึงมีความขดัแยง้กบัระบบการประเมิน 

ตารางที ่2.1  ขอ้จ ากดัดา้นวฒันธรรมขององคก์ารซ่ึงมีความขดัแยง้กบัระบบการประเมิน 

ความเป็นจริงเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ความตอ้งการของระบบการประเมิน 
1.ความแตกต่างในระดบัผลการปฏิบติังานของ
พนกังานระดบัสูงมีนอ้ย 

1.ความแตกต่างของระดบัผลการปฏิบติังานเป็น
ส่งท่ีจ าเป็นต่อการจดัสรรรางวลัตอบแทนความ
ดีความชอบ 

2.เวลามีน้อยและทรัพยากรมีจ ากัดในระดับ
บริหาร 

2.ใชเ้วลาและทรัพยากรในการด าเนินการ 

ข้อจ ากดัในการประเมินผล
การปฏิบตัิงาน 

การประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

ผู้ เก่ียวข้อง 

วฒันธรรมองค์การ 

ระบบการประเมิน 

วตัถปุระสงค์การประเมิน 

วิธีการประเมิน 

แบบประเมินและมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงาน 

ผู้บริหารระดบัสงู 

ผู้ประเมิน 

ผู้ รับการประเมิน 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) ขอ้จ ากดัดา้นวฒันธรรมขององคก์ารซ่ึงมีความขดัแยง้กบัระบบการประเมิน 

ความเป็นจริงเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ความตอ้งการของระบบการประเมิน 
3.ยึดระบบอาวุโสและให้รางวลัตอบแทนกับ
ความภกัดีต่อองคก์ร 

3.ใหร้างวลัตอบแทนกบัผลการปฏิบติังาน 

4.ความส าเร็จและความลม้เหลวเป็นส่งท่ีเกิดข้ึน
จากความสัมพนัธ์ท่ีซับซ้อนของพนกังานหลาย
คน 

4.การประเมินเป็นการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานแต่ละคน 

5.การนิยามความส าเร็จและความล้มเหลวใน
การปฏิบติังานเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากในการก าหนด
และมกัขดัแยง้กนัระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและใต้
บงัคบับญัชา 

5.เน้นความเท่ียงตรงสม ่าเสมอเท่าเทียมกนัและ
รูปธรรมท่ีสามารถน ามาเปรียบเทียบได ้

6.ความคาดหวงัต่อระดบัและล าดบัของผลการ
ปฏิบัติงานเปล่ียนแปลงไปค่อนข้างเ ร็วใน
สภาพแวดลอ้มท่ีแปรผนั 

6.ตอ้งการขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนัเพื่อคงไวซ่ึ้งความ
เช่ือถือไดใ้นการประเมิน 

ทีม่า: รศ.จิตติมา อคัรธิติพงศ์ (2556) 
 

2.4  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง  

 วศิน สุทธิพิเศษชาติ(2554)  การค้นควา้แบบอิสระเร่ือง“ระบบประเมินผลการปฏิบติังาน
(Employee Performance Review System)”ซ่ึงระบบดงักล่าวเป็นส่วนขยายเพิ่มเติมจากโปรแกรม
บริหารทรัพยากรบุคคล(Human Resources Management System)มีวตัถุประสงคเ์พื่อช่วยให้องคก์ร
สามารถก าหนดเป้าหมายในการท างานและวดัผลส าเร็จของการปฺฏิบัติงานของพนักงานอย่าง
เฉพาะเจาะจงเหมาะสมกบัแต่ละต าแหน่งงานซ่ึงมีความแตกต่างกนัโดยประยุกตใ์ชด้ชันีช้ีวดัผลการ
ปฏิบติังาน(Key Performance Indicator หรือ KPI)และน าเอาผลลพัธ์ท่ีได้จากการประเมินผล
ปฏิบติังานไปใชส้ าหรับการปรับเงินเดือนการเล่ือนต าแหน่งและการให้รางวลัอ่ืนๆแก่พนกังานอยา่งมี
ประสิทธิภาพนอกจากน้ีผลลพัธ์ท่ีไดย้งัสามารถน ามาเป็นขอ้มูลป้อนกลบั(Feedback) ให้กบัพนกังาน
เพื่อใช้ในการปรับปรุงการท างานและใช้เป็นส่วนประกอบส าคญัในการจดัท าแผนพฒันาพนกังาน
รายบุคคล(Individual Development Plan หรือ IDP) โครงงานระบบประเมินผลการปฏิบติังานจะแบ่ง
ออกเป็นสองส่วนโดยโครงงาน 1 ครอบคลุมการวางแผน การวิเคราะห์และท าความเขา้ใจกบัระบบ
เดิมการเก็บขอ้มูลความตอ้งการของแผนกบริหารผูใ้ช้ระบบและผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนได้ส่วนเสียกบั
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ระบบการวิเคราะห์และออกแบบระบบใหม่ท่ีตอ้งการ และโครงงาน 2 ครอบคลุมการพฒันาทดสอบ
และติดตั้ งระบบบริษัทสามารถน าไปใช้งานได้จริงโดยประยุกต์ใช้เว็ปเทคโนโลยี (ASP.NET, 
C#.NET,HTML)และระบบจดัการฐานขอ้มูล Microsoft SQL 2008 โดยระบบสามารถรับขอ้มูล
พนกังานซ่ึงexportจากฐานขอ้มูลพนกังานมาใชเ้ป็นขอ้มูลตั้งตน้ 

           นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์(2556) การคน้ควา้อิสระเร่ือง “ระบบผูแ้นะน าแบบหลายเกณฑ์จากขอ้มูล
แบบไฮบริด(A Multi-Criteria Recommendation System based on Hybrid Profile.)” ระบบผูแ้นะน า
เป็นระบบท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อช่วยเหลือผูใ้ช้ในการคดักรองส่ิงท่ีสนใจหรือพึงพอใจจากส่ิงต่างๆท่ีมี
อยู่เป็นจ านวนมากและได้มีการน าไปประยุกต์ใช้กบังานดา้นต่างๆเช่น การแนะน าหนงัสือ,แนะน า
บทความข่าวเป็นต้น นอกจากน้ียงัมีการน ามาใช้ในเชิงธุรกิจ เช่น การแนะน าสินค้าต่าง ๆใน
Amazon(Linden et al., 2003),และการแนะน าภาพยนตร์ใน Movie Lens (Miller et al., 2003) เป็นตน้ 
ระบบผูแ้นะน าแบบดั้งเดิมส่วนใหญ่จะอธิบายความพึงพอใจของผูใ้ช้ท่ีมีต่อไอเท็ม(item: ส่ิงใดส่ิง
หน่ึง)ดว้ยค่าคะแนนความชอบโดยรวม(overall rating)ซ่ึงแสดงในรูปของตวัเลขท่ีมีค่าอยู่ในช่วงท่ี
แน่นอนเช่น 1 หมายถึงพึงพอใจน้อยท่ีสุดและ 5 หมายถึงพึงพอใจมากท่ีสุด เป็นตน้ระบบผูแ้นะน า
แบบน้ีจึงถูกพิจารณาว่าเป็นระบบผูแ้นะน าแบบเกณฑ์เดียว (single-criteria)ในขณะท่ีระบบผูแ้นะน า
สมยัใหม่พยายามท่ีจะท าความเขา้ใจและอธิบายความพึงพอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อไอเท็มโดยพิจารณาจาก
ความชอบท่ีผูใ้ชมี้ต่อคุณลกัษณะต่าง ๆ ของไอเท็มซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีมากกวา่หน่ึงคุณลกัษณะระบบผู้
แนะน าเหล่าน้ีจะถูกพิจารณาวา่เป็นระบบผูแ้นะน าแบบหลายเกณฑ(์multi-criteria) 

 อายุวัฒก์ ชัวศิริกุล(2550) การคน้ควา้อิสระเร่ือง”การพฒันาตวัช้ีวดัหลกัของผลการปฏิบติังาน
ของวิศวกรในสถานประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพูน(Development of key performance indicators for engineers in electronic industry in 
Northern region industrial estate, Lamphun Province)”  วตัถุประสงคข์องการคน้ควา้อิสระเพื่อพฒันา
เคร่ืองมือส าหรับระบบการช้ีวดัพฒันาคุณภาพการท างานและศกัยภาพการท างานของพนกังานโดยใช้
ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใชใ้นการประเมินตวัช้ีวดัความสามารถของวศิวกรท่ีมีอายงุาน 0-3 ปี โดย
ศึกษาค าแนะน าความคิดเห็นจากวิศวกรอาวุโสในเขตนิคมล าพูนโดยใช้แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป
ความส าคญัตวัช้ีวดัล าดบัความส าคญัตวัช้ีวดัและขอ้เสนอแนะ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลคือสถิติ
พรรณนาและการวิเคราะห์สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ ผลการประเมินพบวา่วิศวกรท่ีมีอายุงาน 0-3 ปี มี
ความรับผดิชอบกระตือรือร้นและมุ่งมัน่ ท างานเป็นทีม มุ่งเนน้ความส าเร็จ ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวจะท า
ใหไ้ดข้อ้มูลส าหรับการประเมินของผูบ้ริหารท่ีง่ายต่อการประเมินผลงานของพนกังานท าให้เท่ียงตรง
และถูกตอ้ง  
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            รักชนก อิสรคัมภีร์(2547) การคน้ควา้อิสระเร่ือง”การพฒันาระบบประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานบริษทันอร์ธเทอร์น สตาร์ ซอฟแวร์ จ  ากดั  “(Development of an employee evaluation 
system for the Northern Star Software Company Limited)”  วตัถุประสงคข์องการคน้ควา้อิสระเพื่อ
พฒันาระบบและฐานขอ้มูลการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน บริษทันอร์ธเทอร์น สตาร์ 
ซอฟต์แวร์ ในการน าเสนอสารสนเทศเก่ียวกบัผลการท างานของพนกังานและการติดตามโครงการ
เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของผู ้บริหารได้ ในเวลาท่ีเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ 
ระบบปฏิบติัการท างานบนเคร่ือข่ายของบริษทั การพฒันาได้ใช้เคร่ืองมือโอราเคิล ดีวีลอปเปอร์
เช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์โอราเคิล 

            ชัยวัฒน์ สมศรี(2554) การคน้ควา้อิสระเร่ือง”การพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของบุคลากรโรงเรียนล าปางพาณิชยการและเทคโนโลยี “( Development of performance evaluation 
system of personel in Lampang College of Commerce and Technology)”  วตัถุประสงคข์องการ
คน้ควา้อิสระเพื่อพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร โรงเรียนล าปางพาณิชยการ
และเทคโนโลยี เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบคือ โปรแกรมพีเอสพี ในการออกแบบและพฒันา
ส่วนท่ีติดต่อกับผูใ้ช้และโปรแกรมมายเอสคิวแอลในการจดัการฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศท่ี
พฒันาข้ึนน้ีประกอบด้วยระบบงานย่อย 3 ระบบ 1.ระบบจดัเตรียมขอ้มูลการประเมิน 2.ระบบการ
ประเมินโดยผูบ้ริหารและหวัหนา้งาน 3.ระบบการประมวลผลขอ้มูล โดยเจา้หนา้ท่ีบุคคล 
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ภาพที ่3.1  แผนผงัองคก์รบริษทั 
ท่ีมา : Manpower CE (2552) 

บทที ่3 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

3.1  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท ซี.อ.ี กรุ๊ป ซัพพลาย จ ากดั 

บริษัท ซี.อี. กรุ๊ป ซัพพลาย จ ากัด เดิมช่ือ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วิศวอุตสาหการชลบุรี (CIE: 
Chonburi Industrial Engineering) เร่ิมก่อตั้งบริษทั ปี พ.ศ. 2535 ต่อมาไดมี้นโยบาย ขยายกิจการ เพิ่ม
ทุนจดทะเบียน เพื่อใหก้ารท างานมีศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งเนน้คุณภาพในการด าเนินงานในสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีเติบโตข้ึน จึงไดป้รับเปล่ียนช่ือเป็น บริษทั ซี.อี. กรุ๊ป ซพัพลาย จ ากดั ในปี พ.ศ. 2547 การ
ใหบ้ริการของ  บริษทัซี.อี. กรุ๊ป ซพัพลาย จ ากดั เป็นบริษทัท่ีให้บริการงานประเภท Maintenance and 
Manpower supplyซ่ึงหมายถึงการให้บริการงานเก่ียวกบัการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เคร่ืองจกัรและติดตั้ง
อุปกรณ์ต่างๆตามโรงงานโดยการจดัการแรงงานเขา้ไปท างานและงานบริการแก่ลูกคา้ โดยงานหลกัๆ  
ของบริษทั คือแผนกบุคคลจดัสรรและคดัเลือกหาพนกังานเขา้ไปท างานตามโรงงานต่างๆท่ีมีสัญญา
จา้งงานเป็นรายปี ปัจจุบนับริษทัมีพนกังานในองคก์รประมาณ 1,000 คนโดยไดแ้บ่งโครงสร้างระบบ
การท างานขององคก์รไวต้ามภาพ 3.1  ดงัน้ี 
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            การศึกษาวเิคราะห์ระบบงาน 
เป็นส่ิงท่ีมีความส าคญัมากในการจะพฒันาระบบสารสนเทศเพราะจะท าให้ผูพ้ฒันาระบบ

สารสนเทศมีความเขา้ใจในกระบวนการต่างๆตลอดจนปัญหา และสาเหตุของการเกิดปัญหาระบบ 
นั้น และยงัช่วยใหส้ามารถรวมรวมขอ้มูลและวเิคราะห์ระบบไดอ้ยา่งดีเยีย่ม 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงไดท้  าการศึกษาระบบของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย โดย เน้นศึกษาไปท่ีฝ่าย
ทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นแผนกท่ีมีความส าคญัเป็นอยา่งมากส าหรับองคก์ร  ซ่ึงหากองคก์รจะเดินหนา้
ไปไดต้อ้งอาศยัความแข็งแกร่งของระบบและความสามารถของทรัพยากรบุคคลเป็นหลกัส าคญั จาก
การท่ีไดศึ้กษาหาจุดอ่อน และความตอ้งการของแผนกทรัพยากรบุคคล มีความตอ้งการมุ่งเนน้ท่ีจะน า
ระบบสารสนเทศมาช่วยพฒันาระบบ ในเร่ืองการปรับเพิ่มข้ึนเงินเดือนของพนักงานผูศึ้กษาจึงได้
จัดท าระบบ ท่ีช่ือว่า “ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนกังานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จ ากดั”ซ่ึงจะเป็นระบบท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์การปรับข้ึน
เงินเดือนของพนกังานอย่างเท่ียงธรรมท าเป็นมาตรการปรับข้ึนเงินเดือนท่ีพนักงานทุกคนสามารถ
ยอมรับได ้และไม่เอาเปรียบพนักงานฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยอาศยัหลกัการประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ  
พร้อมทั้งระบบน้ีจะสามารถช่วยในการวิเคราะห์การปรับข้ึนเงินเดือน เป็นแบบหลายๆโมเดลข้ึนมา 
เหมาะส าหรับการเปรียบเทียบ เงินเดือนในแต่ละปี ไม่ให้มียอดเงินรวมเฉล่ียท่ีไม่สูงเกินไปส าหรับ
องคก์ร ช่วยประหยดัวงเงินแก่องคก์ร รวมทั้งระบบสามารถเก็บประวติับนัทึกขอ้มูลของพนกังานและ
ประวติัการข้ึนเงินเดือนของพนกังานทั้งเก่าและใหม่ได ้

3.2  การศึกษาและเกบ็ข้อมูลจากระบบงานเดิม 

บริษทั ซี.อี. กรุ๊ป ซพัพลาย จ ากดั ใหบ้ริการแก่ลูกคา้ในดา้น Maintenance and Manpower 
supply โดยธุรกิจหลกัๆคือเราจะใหบ้ริการดา้น Manpower supply โดยการจดัหา คดัสรรและคดัเลือก
พนกังานตามคุณสมบติัท่ีลูกคา้ไดร้ะบุไวแ้ลว้ส่งไปบริการตามโรงงานต่างๆโดยมีสัญญาจา้งสองแบบ
คืออาจเป็นทั้งงานชัว่คราวและงานประจ า โดยทั้งน้ีทั้งนั้นข้ึนอยูก่บัลกัษณะงานและสญัญาจา้งท่ีลูกคา้
ไดร้ะบุไว ้ ซ่ึงการใหบ้ริการงานในลกัษณะน้ีตอ้งอาศยัศกัยภาพการท างานของฝ่ายบุคคลท่ีมีความ
ช านาญและมีคุณภาพมาก ซ่ึงจุดประสงคห์ลกัในการจดัท าระบบน้ีคือการหาแนวทางแกไ้ขเพื่อสร้าง
แรงกระตุน้และแรงจูงใจในการท างานของพนกังานใหเ้กิดความพึงพอใจและเป็นธรรมแก่ทุกๆฝ่ายให้
มากท่ีสุด โดยตอ้งอาศยัการบริหารจดัการพนกังานใหมี้คุณภาพดงัน้ี 

3.2.1  การคัดเลือกพนักงานจ าเป็นตอ้งคดัสรรพนกังานท่ีมีคุณภาพเขา้ท างาน การพฒันาฝีมือ
ในการท างานของพนกังาน และการควบคุมการท างานของพนกังานใหอ้ยูใ่นกฎระเบียบท่ีบริษทัไดต้ั้ง
ไว้ และการสร้างแรงกระตุ้นและแรงจูงใจในการท างานโดยการเรียกเข้ามาสอบสัมภาษณ์
ความสามารถและคุณสมบติัท่ีตอ้งการตามเกณฑข์องบริษทัและความตอ้งการของลูกคา้  
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3.2.2  การประเมินการท างานและการปรับเงินเดือนพนักงานจะท าการประเมินเป็นแบบฟอร์ม
เอกสารโดยจะวดัจากคะแนนตามท่ีหวัหนา้งานหรือลูกคา้ประเมินเป็นหลกั ซ่ึงระบบน้ีอาจท าให้เกิด
ความไม่เป็นธรรมแก่พนกังานข้ึนไดเ้ช่น หวัหนา้งานอาจจะประเมินพนกังานท่ีมาท างานมาสายบ่อย
และขาดงานบ่อยแต่ไดค้ะแนนมาก ซ่ึงจากการวเิคราะห์อาจเกิดจากความสนิทสนมและความสัมพนัธ์
ระหว่างหัวหน้ากบัพนกังานท่ีไม่เท่ากนั โดยไม่มองจากผลงานการปฏิบติังานหรือไม่มองจาก การ
ขาดลา มาสายซ่ึงอาจท าให้เกิดความไม่กระตือรือร้นในการท างานของพนกังาน จนเกิดผลงานท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลท่ีตามมาไดคื้อการลาออกจากงานรึว่าการถูกไล่ออกไดท้  าให้ฝ่าย
บุคคลตอ้งหาพนกังานมาแทนท่ีจนไม่มีท่ีส้ินสุด ซ่ึงการประเมินผลพนกังานจะช่วยวดัวา่พนกังานอยู่
ในเกณฑ์ระดบัใด หากท างานดีไดรั้บการประเมินท่ีดีจากหัวหน้างานหรือเจา้ของงานโดยผลลพัธ์ท่ี
ไดรั้บจากการประเมินจะแบ่งไดเ้ป็นสองลกัษณะคือหากอยูใ่นเกณฑท่ี์ดีจะไดก้ารปรับข้ึนเงินเดือนข้ึน
โดยคิดเป็นคะแนน ดูว่าใครมีคะแนนอยู่ในช่วงใด ควรจะปรับเพิ่มก่ีเปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด
พร้อมทั้งให้รางวลัและเอกสารการันตีการท างานท่ีดีจากบริษทัหากพนกังานไดค้ะแนนสูงสุดประจ า
แต่ละโรงงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจและขวญัก าลงัใจในการท างานแก่พนกังานเพิ่มมากข้ึน แต่หากถูก
ประเมินในลกัษณะท่ีไม่ดีเลยรึวา่ติดลบอาจถูกการพิจารณาตามขั้นตอนโดยขั้นตอนท่ีแยท่ี่สุดอาจถูก
ไล่ออกจากการท างานตามผลการสอบสวน  ซ่ึงตามกฏระเบียบทางบริษทัจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานในทุกๆปี โดยฝ่ายบุคคลจะจดัท าแบบฟอร์มเอกสารการประเมิน ส่งให้
เจา้หนา้ท่ีประสานงานท่ีดูแลพนกังานแต่ละโรงงานส่งให้หวัหนา้งานหรือเจา้ของงานท าการประเมิน 
และจดัส่งกลบัใหท้างฝ่ายบุคคลเพื่อประมวลผลคะแนนและเก็บเอกสารเขา้แฟ้มโดยไม่ไดเ้ก็บบนัทึก
ในลักษณะฐานข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ซ่ึงอาจท าให้ข้อมูลเอกสารสูญหายได้จากนั้นจะท าการ
รวบรวมขอ้มูลรายช่ือพนักงานทั้งหมดท่ีมีการประเมินผลผ่านว่าแต่ละคนไดเ้กณฑ์คะแนนเท่าไหร่
ควรจะเพิ่มเงินเดือนเท่าไหร่ก่ีเปอร์เซ็นตต์ามท่ีระเบียบบริษทัก าหนดไวซ่ึ้งก าหนดเป็นช่วงคะแนนจาก
คะแนนเต็มในใบประเมิน 100 คะแนนเต็ม แบ่งเป็นคะแนนวนัลา ขาด มาสาย 40 คะแนนรวมกบั
คะแนนการปฏิบติังาน 50 คะแนน และรวมคะแนนเขา้ร่วมกิจกรรมของบริษทัอีก 10 คะแนน รวม
ทั้งหมด 100 คะแนนแล้วท าการค านวณคะแนนของพนักงานทุกๆคนในบริษทั แล้วตรวจสอบว่า
พนกังานคนน้ีไดค้ะแนนท่ีอยูใ่นเกณฑช่์วงไหนควรปรับเพิ่มก่ีเปอร์เซ็นต ์เม่ือระบุเสร็จแลว้ก็จะส่งให้
แผนกการเงินด าเนินการต่อ ส่วนพนกังานท่ีหัวหน้างานหรือเจา้ของงานประเมินการท างานไม่ผ่าน 
ทางแผนกบุคคลจะเรียกแจง้พนกังานเหล่านั้นมาท าการพูดคุยสอบสวน และด าเนินการตามขั้นตอน
ต่อไป ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอนการท างานตามภาพท่ี 3.2 และ 3.3 ดงัน้ี 
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ปรับเงินเดือนพนกังาน 

เรียกพนกังานมาพจิารณาและ
สอบสวน 

ฝ่ายบคุคลท าการประเมิน
คะแนนพนกังานและให้

เปอร์เซ็นต์การปรับเงินเดือน
ตามคะแนนท่ีได้รับประเมิน 

เจ้าหน้าที่ประสานงานสง่ใบ
ประเมินให้ฝ่ายบคุคล 

หวัหน้างานสง่ใบประเมินคืน
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ให้หวัหน้างานท าการ
ประเมินพนกังาน 

สง่ให้เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ออกใบประเมิน 

สง่รายช่ือและข้อมลูการปรับ
เงินเดือนของพนกังานให้ฝ่ายบคุคล 

ผลการพิจารณา 

ภาพที ่3.2  ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบติังานจากระบบงานเดิมของบริษทั 
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ภาพที ่3.3  แผนภาพขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานจากระบบงานเดิม 
 

3.3   การวเิคราะห์ความต้องการของผู้ใช้และก าหนดความเป็นไปได้ของระบบใหม่ 

 จากการท่ีไดว้เิคราะห์ศึกษาจากระบบเดิม ผูศึ้กษาและผูใ้ชร้ะบบไดม้องเห็นถึงขอ้บกพร่องและ
จุดท่ีตอ้งแกไ้ขของระบบ ในส่วนของการประเมินพนกังานและการปรับเงินเดือนพนกังานท่ีตอ้งน า
ส่วนของระบบสารสนเทศมาช่วยพฒันาระบบ จึงได ้จดัท าระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานขอพนักงานของบริษัท ซี .อี.กรุ๊ปซัพพลาย จ ากัดข้ึนมา เพื่อพัฒนา
ความสามารถของระบบและลดขอ้ผิดพลาดต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากระบบของฝ่ายทรัพยากรบุคคลเดิมไดดี้
ยิง่ข้ึน และอีกทั้งยงัสามารถพฒันาและรองรับในส่วนระบบต่างๆของบริษทัไดอี้กในอนาคต 
ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบหลกัๆ 3 ส่วน คือ 

1) ผูดู้แลระบบ(Admin) 
2) ผูใ้ชง้าน(User) 
3) ผูจ้ดัการ(Manager) 
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         ผู้ดูแลระบบ หมายถึงผูท่ี้มีหน้าท่ีจดัการขอ้มูลหลกัทั้งหมดภายในโปรแกรม ดูแลขอ้มูล
การใช้ขอ้มูลพื้นฐาน และจดัการสิทธ์การใช้โปรแกรมระบบทั้งหมด ซ่ึงผูดู้แลระบบตอ้งมีความรู้
ทางดา้นระบบและมีความเช่ียวชาญทางดา้นคอมพิวเตอร์ ท่ีส าคญัตอ้งมีความรู้ทางดา้นสารสนเทศ  
ต าแหน่งท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีไอที เป็นหลกั 
                  ผู้ใช้งาน หมายถึงผูท่ี้ใชง้านทัว่ไป มีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูล และท าการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานภายในบริษทั และมีหน้าท่ีก าหนด โมเดลส าหรับค านวณเงินเดือนพนกังาน ผูใ้ช้งาน
จะตอ้งมีความรู้ทางดา้นงานบุคคล มีความรู้เก่ียวกบัพนกังาน ต าแหน่งท่ีใช้จะตอ้งเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่าย
บุคคล เป็นหลกั 
                  ผู้จัดการ หมายถึง ผูบ้ริหารท่ีมีอ านาจทั้งหมด มีหน้าท่ีส าหรับการตดัสินใจ จะสามารถดู
ขอ้มูลและรายงานได้เพียงอย่างเดียว สามารถดุสรุปรายงานเอกสารจากระบบโปรแกรมทั้งหมด 
ต าแหน่งท่ีใชจ้ะตอ้งเป้นผูบ้ริหารเท่านั้น 

 

ขั้นตอนทีจ่ะพฒันา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ภาพที ่3.4 แผนภาพแสดงขั้นตอนการท างานของระบบใหม่ท่ีจะพฒันา 

ใหห้วัหนา้งานท าการประเมิน
การท างานของพนกังาน 

ส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีประสานงาน 

ออกใบประเมินการปฏิบติังาน
ของพนกังานคะแนน 50% 

ฝ่ายบุคคล/ผูบ้ริหาร 

เจา้หนา้ท่ีประสานงาน 

เจา้หนา้ท่ีประสานงาน 

เจา้หนา้ท่ีประสานงานส่งใบ
ประเมินใหฝ่้ายบุคคล 

ฝ่ายบุคคล 

เจา้หนา้ท่ีประสานงาน 
หวัหนา้งานส่งใบประเมิน
คืนเจา้หนา้ท่ีประสานงาน 
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ค านวณโดยโปรแกรมระบบ 

ก าหนดเง่ือนไขวนัลา(ลาป่วย
,ลากิจ,ขาดงาน,มาสาย)รวม
คะแนนทั้งหมด 40%ลงใน
โปรแกรมระบบ 

ก าหนดรูปแบบการประเมิน
โดยใส่ช่วงคะแนนและ
เปอร์เซ็นตก์ารเพ่ิมเงินเดือน
ตามช่วงคะแนนท่ีก าหนดลง
ในโมเดลท่ีก าหนดแต่ละ
โมเดล 

ฝ่ายบุคคล 

ฝ่ายบุคคล/ผูบ้ริหาร 

ผูจ้ดัการก าหนดรูปแบบ
โมเดล เปอร์เซ็นตก์ารข้ึน
เงินเดือน หลายๆแบบ 

เปรียบเทียบและเลือก
รูปแบบโมเดลของการข้ึน
เงินเดือน 

สรุป เงินเดือนใหม่ของพนกังาน 
ทุกคน ส่งใหฝ่้ายการเงิน

ปรับเปล่ียนและจ่ายใหพ้นกังาน 

ภาพที ่3.4(ต่อ) แผนภาพแสดงขั้นตอนการท างานของระบบใหม่ท่ีจะพฒันา 

ฝ่ายบุคคล/ผูบ้ริหาร 
 

ฝ่ายบุคคล/ผูบ้ริหาร 
 

การเงิน 

โปรแกรม 

ฝ่ายบุคคล กรอกคะแนนของพนกังานทั้ง
วนัลาและคะแนนปฏิบติังาน 
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               แสดงการค านวณคะแนนโดยระบบใหม่ทีจ่ะพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โปรแกรม 

การค านวณประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังาน จากคะแนนเตม็ 100% 
ค านวณจาก คะแนนเก็บวนัลา 40%+
คะแนนการประเมินการท างานจาก

หวัหนา้งาน 50%+คะแนนจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมบริษทั 10%=100% 

รูปแบบโมเดลท่ีก าหนด 

เง่ือนไขวนัลาท่ีก าหนด40% 

คะแนนการประเมินของพนกังานทุกคน 

น าคะแนนพนกังานเขา้สู่ โมเดล เพื่อ
คดัเลือกเปอร์เซ็นตก์ารปรับเงินเดือนจาก
ช่วงคะแนนท่ีไดจ้ากการก าหนดในโมเดล 

เลือกโมเดล/ออกรายงาน 

ภาพที ่3.5 แผนภาพแสดงการค านวณคะแนนของระบบใหม่ท่ีจะพฒันา 
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ข้ันตอนของระบบทีจ่ะพฒันาในมุมมองแบบผงังาน 
 

 
 
 

 
ภาพที ่3.6  แผนภาพแสดงขั้นตอนของระบบใหม่ท่ีจะพฒันาในมุมมองแบบผงังาน 
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อธิบายข้ันตอนระบบในมุมมองแบบผงังาน 
          1.ก าหนดเงื่อนไขวนัลา ตอ้งการก าหนดจ านวนวนัลา ขาด มาสายของบริษทัวา่สามารถลาสูงสุด
ไดก่ี้วนั ถา้หากลาเกินจ านวนจะตอ้งหกัก่ีคะแนนตามกฎเกณฑข์องบริษทัท่ีระบุไว ้

   ก าหนดรูปแบบการใหค้ะแนน ขาด ลา มาสาย (เง่ือนไขวนัลา) ดงัน้ี 
                     -ลาป่วย  จ านวนวนัลาสูงสุด 30 วนั/ปี หากลาเกินก าหนดหกัวนัละ 1 คะแนน 
                     -ลากิจ     จ  านวนวนัลาสูงสุด 6 วนั/ปี  หากลาเกินก าหนดหกัวนัละ 1 คะแนน 
                     -ขาดงาน  หกัวนัละ 2 คะแนน 
                     -มาสาย   จ  านวนวนัลาสูงสุด 6 วนั/ปี   หากลาเกินก าหนดหกัวนัละ 1 คะแนน 
                    *(วนัลาทั้งหมดใหค้ะแนนเร่ิมตน้ เตม็ 10 รวมทั้งหมด 40 คะแนน) 
          ยกตัวอย่าง นายทศพล เจริญวฒัโภคา   
          ลาป่วย ลา 31 จ านวนวนัลา เกิน 1 วนัจากท่ีก าหนดจะหกั 1 คะแนน เหลือ 9 คะแนน 
          ลากิจ   ลา 5 วนั จ  านวนวนัลาไม่เกินท่ีก าหนด คะแนนจะเตม็ 10 เหมือนเดิม 
          ขาดงาน ลา 2 วนั หกัวนัละ 2 คะแนน จะเหลือ 6 คะแนน 
          มาสาย  มาสาย 7 วนั เกินวนัลา 1 วนั จะเหลือคะแนน 9 คะแนน  
         รวมคะแนนวนัละ 34 คะแนน 
          2.ก าหนดรูปแบบการประเมิน เป็นการก าหนดรูปแบบโมเดลเก่ียวกบัการประเมินโดยตอ้งระบุ
ช่วงคะแนนส าหรับประเมินคะแนนพนกังานและตอ้งระบุ จ  านวนเปอร์เซ็นตข์องการปรับเงินเดือนแต่
ละช่วงดว้ยวา่จะตอ้งปรับเท่าไหร่ ก่อนระบบจะท าการประเมินผล โดยแต่ละปีท าไดห้ลายรูปแบบ 
          3.ระบุข้อมูลการประเมินพนักงาน เป็นการกรอกคะแนนการท างานประจ าปีของพนกังานซ่ึง
ประกอบดว้ยคะแนนการท างาน 50% และคะแนน การขาด ลา มาสาย อีก 40% และคะแนนการเขา้
ร่วมกิจกรรมของบริษทั อีก 10% รวมเป็น 100% เตม็ 
          4.เปรียบเทียบผลการประเมินโดยแบ่งตามรูปแบบ เป็นการน าโมเดลรูปแบบการประเมินท่ีได้
ก าหนดไวห้ลายๆรูปแบบโมเดล น ามาเปรียบเทียบเป็นกราฟวงกลม เพื่อน ามาดูเปรียบเทียบแสดงการ
ใชจ่้ายเงินของแต่ละรูปแบบโมเดลวา่รูปแบบไหนใชเ้งินเท่าไหร่ แตกต่างกนัไป 
          5.ประเมินพนักงานตามรูปแบบ เม่ือหลงัจากน าโมเดลมาเปรียบเทียบและเลือกโมเดลท่ีตอ้งการ
ใชแ้ลว้ ระบบจะท าการประเมินโดยอตัโนมติัตามรูปแบบโมเดลท่ีเราตอ้งการ และจะปรับเงินเดือนให้
พนกังานตามท่ีก าหนด 
          6.ออกรายงาน แสดงคะแนนการประเมิน ผลการประเมิน และการปรับเงินเดือนพนกังาน
ออกมาเป็นรูปแบบรายงานเอกสาร โดยจะสามารถแสดงเป็นรายงานเด่ียวบุคคลและเป็นภาพรวม
พนกังานทั้งหมดก็ได ้
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บทที ่4 

การออกแบบระบบและฐานข้อมูล 

 จากการศึกษาปัญหาและท าการวิเคราะห์ระบบงานเดิมท่ีมีอยู ่ท  าให้ทราบถึงความตอ้งการของ
ผูใ้ช้ ซ่ึงได้น ามาเป็นแนวทางในการการออกแบบระบบและการพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อช่วย
แกไ้ขปัญหา และตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ ผูศึ้กษาไดท้  าการออกแบบระบบโดยใช้เคร่ืองมือ
ดงัน้ี 
 4.1  แผนภาพบริบท 
 4.2  แผนภาพกระแสขอ้มูล 
 4.3  ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ 
 4.4  การออกแบบฐานขอ้มูล 

4.1  แผนภาพบริบท  

 เป็นแผนภาพท่ีแสดงภาพรวมของระบบงานทั้งหมด รวมถึงแสดงความสัมพนัธ์เช่ือมโยง
กระบวนการต่างๆ และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งหมดในระบบ มีการใชส้ัญลกัษณ์ตามมาตรฐานการออกแบบ 
แผนภาพกระแสขอ้มูล ส าหรับการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนักงานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จ ากดั มีการออกแบบแผนภาพบริบท โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 การออกแบบประกอบดว้ยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านระบบหลกัๆ 3 ส่วน คือ 
1) ผูดู้แลระบบ(Administrator) 
2) ผูใ้ชง้าน(User) 
3) ผูจ้ดัการ(Manager) 
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ภาพที ่4.1 แผนภาพบริบทระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

 จากภาพท่ี 4.1 แผนภาพบริบทระบบ มีการใชส้ัญลกัษณ์ตามมาตรฐานการออกแบบ แผนภาพ
กระแสขอ้มูล ส าหรับการพฒันาระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนักงานของบริษทั ซี .อี.กรุ๊ปซัพพลาย จ ากัด แสดงให้เห็นถึงข้อมูลโดยรวมของระบบงาน
ทั้งหมด ซ่ึงมีผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัระบบอยู ่3ส่วน คือ ผูดู้แลระบบ ผูใ้ชง้านและผูจ้ดัการ 
ตาราง 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชแ้สดงความสัมพนัธ์ในแผนภาพบริบท 

 
 

4.2  แผนภาพกระแสข้อมูล 

 แผนภาพแสดงการไหลของข้อมูลโดยรวมทั้งระบบ มีการใช้สัญลักษณ์ตามมาตรฐานการ
ออกแบบ แผนภาพกระแสข้อมูล ส าหรับการพฒันาระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการ
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ประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซัพพลาย จ ากดัแสดงถึงขั้นตอนการ
ท างานของแต่ละกระบวนการท างานด้วยแผนภาพกระแสข้อมูลระดับ 0 จ านวน 9 กระบวนการ
ตามล าดบั ดงัภาพท่ี 4.2 และแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ดงัภาพท่ี 4.3 - 4.11 

 
ภาพที ่4.2  แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 0 
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 กระบวนการที่ 1.0 จดัการขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการในการจดัการขอ้มูลพื้นฐานของ
ระบบ โดยจะมีขอ้มูลท่ีจดัการดงัน้ี  

 - จดัการขอ้มูลต าแหน่ง เป็นกระบวนการในการจดัการขอ้มูลต าแหน่งงานของพนกังานเพื่อ
เป็นขอ้มูลพื้นฐานของพนกังาน 

 - จดัการขอ้มูลฝ่าย เป็นกระบวนการในการจดัการขอ้มูลฝ่ายการท างานขององคก์ร เพื่อเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานของพนกังาน 
  - จดัการขอ้มูลแผนก เป็นกระบวนการในการจดัการขอ้มูลแผนกงานขององค์กร เพื่อเป็น
ขอ้มูลพื้นฐานของพนกังาน 
 กระบวนการที่ 2.0 จดัการขอ้มูลพนกังาน  เป็นกระบวนการในการจดัการขอ้มูลพนกังานช่ือ 
รหสัพนกังานและขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน 
 กระบวนการที่ 3.0 จดัการการขอ้มูลผูใ้ช้  เป็นกระบวนการในการจดัการขอ้มูลของผูใ้ช้งาน
ระบบ และก าหนดสิทธิการใชใ้หก้บัผูใ้ชง้านระบบ 
 กระบวนการที่ 4.0 ตรวจสอบสิทธ์ิการใช้งาน เป็นกระบวนการในการตรวจสอบสิทธ์ิของ
ผูใ้ชง้านในการเขา้ใชง้านระบบ เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านไดต้ามสิทธ์ิของแต่ละบุคคล 
 กระบวนการที ่5.0 จดัการขอ้มูลเง่ือนไขวนัลา เป็นกระบวนการในการจดัการขอ้มูลเง่ือนไขวนั
ลาของพนกังาน เพื่อใชใ้นการค านวณปรับเงินเดือน  
 กระบวนการที ่6.0 จดัการขอ้มูลรูปแบบประเมิน เป็นกระบวนการในการจดัการขอ้มูลรูปแบบ
การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบ 
 กระบวนการที่ 7.0  จัดการข้อมูลการประเมิน เป็นกระบวนการในการจัดการข้อมูลการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังาน เพื่อใชใ้นการปรับเงินเดือน 
 กระบวนการที่ 8.0 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลการประเมิน เป็นกระบวนการในการน าขอ้มูล
การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงาน มาแสดงผลในรูปแบบเชิงเปรียบเทียบเพื่อวิเคราะห์
ค่าใชจ่้ายของบริษทัโดยอา้งอิงรูปแบบการประเมินท่ีไดก้ าหนดไว ้
 กระบวนการที ่9.0 ออกรายงานสรุปดา้นต่างๆ เป็นกระบวนการในการน าขอ้มูลการประเมินผล
การปฏิบติังานของพนกังาน แสดงผลในรูปแบบของรายงาน 
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 แสดงกระบวนการที ่1.0 จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
 

 
 

ภาพที ่4.3  แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 1.0 
 

 กระบวนการท่ี 1.1 เพิ่มขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการการเพิ่มขอ้มูลพื้นฐานของระบบ 
เช่น ขอ้มูลใบรับรอง ขอ้มูลต าแหน่ง ขอ้มูลฝ่าย ขอ้มูลแผนก 

 กระบวนการท่ี 1.2 แกไ้ขขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐานของระบบ 
 กระบวนการท่ี 1.3 ยกเลิกขอ้มูลพื้นฐาน เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลพื้นฐานของระบบ 
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 แสดงกระบวนการที ่2.0 จดัการขอ้มูลพนกังาน 
 

 

ภาพที ่4.4  แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 2.0 
 

กระบวนการท่ี 2.1 เพิ่มขอ้มูลพนกังาน เป็นกระบวนการการเพิ่มขอ้มูลพนกังานในระบบ
เพื่อใชอ้า้งอิงในกระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน 

กระบวนการท่ี 2.2 แกไ้ขขอ้มูลพนกังาน เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน  
กระบวนการท่ี 2.3 ยกเลิกขอ้มูลพนักงาน เป็นกระบวนการยกเลิกการใช้งานขอ้มูลของ

พนกังานภายในระบบ 
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           แสดงกระบวนการที ่3.0 จดัการขอ้มูลผูใ้ช ้

 

 

ภาพที ่4.5  แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 3.0 
 

 กระบวนการท่ี 3.1เพิ่มสิทธิผูใ้ช้งานเป็นกระบวนการในการบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช้งานโดยน า
รายช่ือพนกังานมาก าหนดช่ือและรหสัการเขา้ระบบและก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน 

 กระบวนการท่ี 3.2แกไ้ขสิทธิผูใ้ชง้านเป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ชง้านโดยเลือกแกไ้ข
จากผูใ้ชท่ี้เคยท าการก าหนดค่าไว ้

 กระบวนการท่ี 3.3ยกเลิกสิทธ์ิผูใ้ชง้านเป็นกระบวนการยกเลิกสิทธ์ิผูใ้ชง้าน โดยผูใ้ชง้านท่ี
ถูกยกเลิกจะไม่สามารถเขา้ระบบไดอี้ก 
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 แสดงกระบวนการที ่5.0 จดัการขอ้มูลเง่ือนไขการประเมิน 
 

 
ภาพที ่4.6  แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 5.0 

 

 กระบวนการท่ี 5.1 เพิ่มขอ้มูลเง่ือนไขการประเมิน  เป็นกระบวนการในการก าหนดขอ้มูล
เง่ือนไขการประเมิน ประกอบด้วย เง่ือนไขวนัลา เง่ือนไขเกรด เพื่อน าไปใช้ในการค านวณใน
กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังาน 

  กระบวนการท่ี 5.2 แกไ้ขขอ้มูลเง่ือนไขการประเมิน  เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลเง่ือนไข
การประเมิน โดยเลือกแกไ้ขจากขอ้มูลเง่ือนไขท่ีท าการสร้างไว ้

  กระบวนการท่ี 5.3 ลบขอ้มูลเง่ือนไขการประเมินเป็นกระบวนการลบขอ้มูลเง่ือนไขการ
ประเมิน 
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           แสดงกระบวนการที่ 6.0 จดัการขอ้มูลรูปแบบการประเมิน 
 

 
 

ภาพที ่4.7  แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 6.0 
 

 กระบวนการท่ี 6.1 เพิ่มขอ้มูลรูปแบบการประเมิน เป็นกระบวนการในการก าหนดขอ้มูล
รูปแบบการประเมิน ประกอบด้วย รูปแบบการประเมิน และ รายละเอียดของแต่ละรูปแบบการ
ประเมิน เพื่อน าไปใชใ้นการวเิคราะห์เปรียบเทียบการจ่ายเงินเดือนของพนกังาน 

  กระบวนการท่ี 6.2 แกไ้ขขอ้มูลรูปแบบการประเมิน เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลรูปแบบ
การประเมิน โดยเลือกแกไ้ขจากขอ้มูลรูปแบบท่ีท าการสร้างไว ้

  กระบวนการท่ี 6.3 ลบขอ้มูลรูปแบบการประเมินเป็นกระบวนการลบขอ้มูลรูปแบบการ
ประเมิน 
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 กระบวนการที ่7.0 จดัการขอ้มูลการประเมิน 
 

 

ภาพที ่4.8  แสดงแผนภาพกระแสขอ้มูลระดบั 1 ของกระบวนการท่ี 7.0 
 

 กระบวนการท่ี 7.1 เพิ่มขอ้มูลการประเมิน  เป็นกระบวนการบนัทึกขอ้มูลการประเมินผล
การปฏิบติังานของพนกังาน และค านวณผลการประเมินในรูปแบบของเกรด 

 
      หลกัการประเมิน 

1. คะแนนทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
1.1. ดา้นวนิยัและสถิติการหยดุงาน คิดเป็น 50 คะแนน 

1) ลาป่วย คะแนนเต็ม 10 คะแนน วนัลาสูงสุด 30 วนั/ปี หากลาเกินหกัวนัท่ีเกิน
วนัละ 1 คะแนน 

2) ลากิจ คะแนนเตม็ 10 คะแนน วนัลาสูงสุด 6 วนั/ปี  หากลาเกินหกัวนัท่ีเกินวนั
ละ 1 คะแนน 

3) ขาดงาน คะแนนเตม็ 10 คะแนน หากขาดโดยไม่มีเหตุผลหกัวนัละ 2 คะแนน 
4) มาสาย  คะแนนเตม็ 10 คะแนน วนัลาสูงสุด 6 คร้ัง/ปี  หากลาเกินหกัคร้ังละ 1 

คะแนน 
5) การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท และเข้าร่วมกิจกรรมบริษัท 

คะแนนเตม็ 10 คะแนน 
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1.2. ผลประเมินจากผูค้วบคุมงานประเมินผล คิดเป็น 50 คะแนน 
  กระบวนการท่ี  7.2 แกไ้ขขอ้มูลการประเมิน  เป็นกระบวนการแกไ้ขขอ้มูลการประเมิน โดย
เลือกแกไ้ขจากขอ้มูลท่ีท าการสร้างไว ้
  กระบวนการท่ี  7.3 ยกเลิกขอ้มูลการประเมินเป็นกระบวนการยกเลิกขอ้มูลการประเมิน 
4.3  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 

 เป็นแผนภาพท่ีใช้แสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูล จากการออกแบบฐานขอ้มูลท าให้ทราบถึง
กระบวนการท างานต่างๆภายในระบบ และการน าแผนภาพความสัมพนัธ์มาช่วยในการออกแบบจะ
ท าใหเ้ห็นขอ้มูลทั้งระบบไดอ้ยา่งชดัเจน วา่กระบวนการแต่ละกระบวนการมีความสัมพนัธ์กนัแบบใด 
ซ่ึงสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
ตารางที ่4.2  สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
 
 
 

เอนทิตี (Entity) คือ องคป์ระกอบของแผนภาพแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล แทนช่ือตารางฐานขอ้มูลท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัเอนทิตีตวัอ่ืนๆในฐานขอ้มูล 

 
 
 
 

แอททริบิวต(์Attribute) คือ คุณสมบติัหรือลกัษณะของแต่ละ
เอนทิตี เอนทิตีหน่ึงๆอาจประกอบไปดว้ยแอททริบิวตไ์ด้
มากกวา่หน่ึงแอททริบิวต ์ข้ึนอยูก่บัระบบงาน 

1 – 1 ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึง (One-to-One Relationship) 
คือ การแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเอนทิตีหน่ึงวา่มี
ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลอยา่งมากหน่ึงขอ้มูลกบัอีกเอนทิตี
หน่ึงในลกัษณะหน่ึงต่อหน่ึง 

1 – M ความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่ม (One-to-Many Relationship) 
คือ การแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลเอนทิตีหน่ึงวา่มี
ความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลหลายขอ้มูลกบัอีกเอนทิตีหน่ึง 

M – N ความสัมพนัธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (Many-to-Many 
Relationship) คือ การแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลของสอง
เอนทิตีในลกัษณะกลุ่มต่อกลุ่ม 

  

 

Attribute 

Entity Name 
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 ในส่วนของการแสดงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลแบบแผนภาพ ของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ
ส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานของบริษัท ซี .อี .กรุ๊ปซัพพลาย จ ากัด มี
ความสัมพนัธ์ของขอ้มูลในแต่ละตารางฐานขอ้มูล 

 
 

ภาพที ่4.9  ความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูลของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังาน 
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 จากภาพท่ี 4.12 คือความสัมพนัธ์ของขอ้มูลท่ีประกอบไปดว้ยเอนทิตีต่างๆดงัต่อไปน้ี 
 

 

  ภาพที ่4.10  ภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง Position และ ตาราง Employee 
 

   - Positionมีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบัEmployeeโดยมีแอททริบิวตท่ี์เป็นคียห์ลกั
คือ Position_IDอธิบายได้ว่าต าแหน่งหน่ึงต าแหน่งมีพนักงานได้หลายคน และพนักงานหน่ึงคน
สามารถมีไดห้น่ึงต าแหน่ง 
 

 

ภาพที ่4.11  ภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง Division , Department และ ตาราง Employee 
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   - Division มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบัEmployee โดยมีแอททริบิวต์ท่ีเป็นคีย์
หลกัคือ Div_IDอธิบายไดว้า่ฝ่ายหน่ึงฝ่ายมีพนกังานไดห้ลายคน และพนกังานหน่ึงคนสามารถอยูไ่ด้
หน่ึงฝ่าย และ Department มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบัDivision โดยมีแอททริบิวตท่ี์เป็นคีย์
หลกัคือ Dep_ID อธิบายไดว้า่แผนกหน่ึงฝ่ายไดห้ลายฝ่าย และฝ่ายหน่ึงอยูไ่ดห้น่ึงแผนก 
 

 
   ภาพที ่4.12  ภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง Department และ ตาราง Employee 

   - Department มีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบัEmployee โดยมีแอททริบิวตท่ี์เป็นคีย์
หลกัคือ Dep_IDอธิบายไดว้า่แผนกหน่ึงแผนกมีพนกังานไดห้ลายคน และพนกังานหน่ึงคนสามารถ
อยูไ่ดห้น่ึงแผนก 

 
  ภาพที ่4.13  ภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง User และ ตาราง Employee 
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   - Employeeมีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อหน่ึงกบัUserโดยมีแอททริบิวตท่ี์เป็นคียห์ลกัคือ 
Emp_IDอธิบายไดว้า่พนกังานหน่ึงคน สามารถมีUserไดห้น่ึงUser เท่านั้น 
 

 
  ภาพที ่4.14  ภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง Evaluate และ ตาราง Employee 

   - Employeeมีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบัEvaulateโดยมีแอททริบิวตท่ี์เป็นคียห์ลกั
คือ Emp_ID อธิบายได้ว่าพนักงานหน่ีงคนมีการประเมินได้หลายรายการ และการประเมินหน่ึง
รายการมีพนกังานไดห้น่ีงคน 

 
  ภาพที ่4.15  ภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตาราง Model และ ตาราง Model_Detail 

   - Modelมีความสัมพนัธ์แบบหน่ึงต่อกลุ่มกบัModel_Detailโดยมีแอททริบิวต์ท่ีเป็นคีย์
หลกัคือ Model_ID อธิบายได้ว่ารูปแบบการประเมินหน่ีงรายการสามารถมีขอ้มูลรายละเอียดของ
รูปแบบการประเมินได้หลายรายการ และขอ้มูลรายละเอียดของรูปแบบการประเมินมีรูปแบบการ
ประเมินไดห้น่ึงรูปแบบเท่านั้น 
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4.4  การออกแบบระบบฐานข้อมูล 

 กระบวนการออกแบบฐานขอ้มูลของระบบบริหารจดัการสินคา้คงคลงัของระบบสนบัสนุนการ
ตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทั ซี .อี.กรุ๊ปซัพพลาย จ ากดัผู ้
ศึกษาไดก้ าหนดชนิดของขอ้มูลMSSQLท่ีใชใ้นฐานขอ้มูลของระบบฯดงัแสดงในตาราง 4.3 ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.3  ชนิดของขอ้มูล MSSQLท่ีใชใ้นฐานขอ้มูลของระบบ 

ชนิดของข้อมูล ค าอธิบาย ตัวอย่าง 
Char(m) เก็บขอ้มูลท่ีเป็น string มีขนาดคงท่ีไม่เกิน 255ตวัอกัษร 123456 
Varchar(m) เก็บขอ้มูลท่ีเป็น string มีขนาดไม่เกิน 255 ตวัอกัษร Pichit 
Int(m) Unsigned INT เก็บค่าจ านวนเตม็มีค่าตั้งแต่ -

2,147,483,648ถึง +2,147,483,647แต่ถา้ใส่ Unsigned จะมี
ค่าไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 4,294,967,295 มีขนาด 4 ไบต ์

1234 

DateTime เก็บขอ้มูลวนัท่ี ในรูปแบบ “yyyy-mm-dd”มีขนาด 8ไบต ์ 2014-06-10 
Decimal เก็บขอ้มูลเวลา ในรูปแบบตวัเลข 10.15 

 จากการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งเอนทิตีท าใหส้ามารถออกแบบเป็นฐานขอ้มูลของ 
ระบบสนับสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานของบริษทั ซี .อี.
กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดัในแต่ละตารางมีการจดัเก็บขอ้มูลแอททริบิวตห์ลกั (Primary key) และคียน์อก 
(Foreign Key) ดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.4  รายละเอียดตารางขอ้มูลต าแหน่ง 

ตารางขอ้มูล : Position 
ค าอธิบาย : ขอ้มูลต าแหน่ง 
คียห์ลกั : Position_ID 
ล าดบัท่ี ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 Position_ID Int  4 รหสัต าแหน่ง 01 
2 Position_Na

me 
Varchar 200 ช่ือต าแหน่ง ผูจ้ดัการ 
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ตารางที ่4.5  รายละเอียดตารางขอ้มูลฝ่าย 

ตารางขอ้มูล : Division 
ค าอธิบาย : ขอ้มูลฝ่าย 
คียห์ลกั : Div_ID 
ล าดบัท่ี ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 Div_ID Int 4 รหสัฝ่าย 5 
2 Div_Name Varchar 200 ช่ือฝ่าย ประชาสัมพนัธ์ 

 
ตารางที ่4.6  รายละเอียดตารางขอ้มูลแผนก 

ตารางขอ้มูล : Department 
ค าอธิบาย : ขอ้มูลแผนก 
คียห์ลกั : Dep_ID 
ล าดบัท่ี ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 Dep_ID Int 4 รหสัแผนก 7 
2 Dep_Name Varchar 200 ช่ือแผนก แผนก IT 

 
ตารางที ่4.7  รายละเอียดตารางขอ้มูลพนกังาน 

ตารางขอ้มูล : Employee 
ค าอธิบาย : ขอ้มูลพนกังาน 
คียห์ลกั : Emp_ID 
ล าดบัท่ี ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 Emp_ID Int 4 รหสัพนกังาน 2 
2 Emp_Name Varchar 255 ช่ือพนกังาน นายวงศพทัธ์ 

เนียมโภคะ 
3 Nationality Varchar 50 เช้ือชาติ ไทย 
4 ID_Card char 13 รหสับตัร

ประชาชน 
1234567892345 

5 Sex Bit 1 เพศ 0 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) รายละเอียดตารางขอ้มูลพนกังาน 

ล าดบัท่ี ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
6 BirthDate DateTime 8 วนัเกิด 1/01/2014 
7 Age Int 4 อาย ุ 30 
8 Education Varchar 200 วฒิุการศึกษา ปวช. 
9 Faculty Varchar 200 คณะ/สาขา ช่างยนต ์

10 Academy Varchar 200 สถาบนั มหาวทิยาลยั
รามค าแหง 

11 Address Varchar 255 ท่ีอยู ่ 119/2 ต.สุเทพอ.
เมือง เชียงใหม่ 

12 Phone Varchar 50 เบอร์โทรศพัท ์ 081-1234567 
13 Div_ID Int 4 รหสัฝ่าย 2 
14 Dep_ID Int 4 รหสัแผนก 7 
15 Position_ID Int 4 รหสัต าแหน่ง 4 
16 Is_Active Bit 1 สถานะการใช้

งาน 
1 

 
ตารางที ่4.8  รายละเอียดตารางขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

ตารางขอ้มูล : User 
ค าอธิบาย : ขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
คียห์ลกั : User_ID 
ล าดบัท่ี ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 User_ID Int 4 รหสัผูใ้ชง้าน 1 
2 User_Name Varchar 20 ช่ือผูใ้ชง้าน Name1 
3 Password Varchar 20 รหสัเขา้ใช้

งานระบบ 
1234 

4 Emp_ID Int 4 รหสัพนกังาน 5 
5 Is_Active Bit 1 สถานะการใช้

งาน 
0 
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ตารางที ่4.9  รายละเอียดตารางขอ้มูลเง่ือนไขวนัลา 

ตารางขอ้มูล : Leave_Condition 
ค าอธิบาย : ขอ้มูลเง่ือนไขวนัลา 
คียห์ลกั : Lev_ID 
ล าดบัท่ี ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 Lev_ID Int 4 รหสัวนัลา 2 
2 Lev_Type Varchar 50 ประเภทการลา ลาป่วย 
3 Max_Lev Int 4 จ านวนวนัลา

สูงสุด 
10 

4 Deduct_Score Decimal 10,2 คะแนนท่ีหกั 5 
 
ตารางที ่4.10  รายละเอียดตารางขอ้มูลการประเมิน 

ตารางขอ้มูล : Evaluate 
ค าอธิบาย : ขอ้มูลการประเมิน 
คียห์ลกั : Eva_ID 
ล าดบัท่ี ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 Eva_ID Int 4 รหสัการประเมิน 1 
2 Emp_ID Int 4 รหสัพนกังาน 22 
3 Sick_Leave Decimal 10,2 จ านวนวนัลาป่วย 3 
4 Leave Decimal 10,2 จ านวนวนัลากิจ 8 
5 Absence Decimal 10,2 จ านวนวนัขาด

สาย 
4 

6 Scr_Sick_Lev Decimal 10,2 คะแนนลากป่วย 9 
7 Scr_Lev Decimal 10,2 คะแนนลากิจ 8 
8 Scr_Absence Decimal 10,2 คะแนนขาดสาย 9 
9 Scr_Activity Decimal 10,2 คะแนนเขา้ร่วม

กิจกรรม 
8 

10 Scr_Practice Decimal 10,2 คะแนนผล
ปฏิบติังาน 

8 
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ตารางที ่4.10 (ต่อ) รายละเอียดตารางขอ้มูลการประเมิน 

ล าดบัท่ี ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 
11 Scr_Total Decimal 10,2 คะแนนรวม 45 
12 Create_Date DateTime 8 วนัท่ีสร้างรายการ 1/01/2014 
13 Status Int 4 สถานะ 1 
14 Current_Salary Decimal 10,2 เงินเดือนปัจจุบนั 15000 
15 Raise_Salary Decimal 10,2 เงินเดือนท่ีเพิ่ม 18000 
16 Model_ID Int 4 รหสัรูปแบบ 3 

 
ตารางที ่4.11  รายละเอียดตารางขอ้มูลรูปแบบการประเมิน 

ตารางขอ้มูล : Model 
ค าอธิบาย : ขอ้มูลรูปแบบการประเมิน 
คียห์ลกั : Model_ID 
ล าดบัท่ี ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 Model_ID Int 4 รหสัรูปแบบ 3 
2 Model_Name Varchar 200 ช่ือรูปแบบ ทัว่ไป 
3 Level Int 4 จ านวนระดบั 5 

 
ตารางที ่4.12  รายละเอียดตารางขอ้มูลรายละเอียดรูปแบบการประเมิน 

ตารางขอ้มูล : Model_Detail 
ค าอธิบาย : ขอ้มูลรายละเอียดรูปแบบการประเมิน 
คียห์ลกั : MD_ID 
ล าดบัท่ี ช่ือเขตขอ้มูล ชนิดขอ้มูล ขนาด (ไบต)์ ค าอธิบาย ตวัอยา่งขอ้มูล 

1 MD_ID Int 4 รหสัรายละเอียด
รูปแบบ 

5 

2 Model_ID Int 4 รหสัรูปแบบ 3 
2 Max Int 4 คะแนนสูงสุด 90 
3 Min Int 4 คะแนนต ่าสุด 70 
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บทที ่5 

การออกแบบโปรแกรมและการพฒันาโปรแกรม 

 การออกแบบโครงสร้างและหนา้จอการแสดงผลของระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทั ซี .อี.กรุ๊ปซัพพลาย จ ากดั  ออกแบบหน้าจอให้มี
ความง่ายต่อการใช้งานและให้มีความสะดวกและน่าสนใจแก่ผูใ้ช้งาน โดยแบ่งการพฒันาโปรแกรม
งานออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
  5.1   การออกแบบหนา้จอ 
  5.2   แผนผงัแสดงรายละเอียดหนา้จอ 
  5.3  ไฟลโ์ปรแกรมในการพฒันาระบบ 
                5.4  ตารางทดสอบระบบ 

5.1 การออกแบบหน้าจอ 

 ออกแบบใหใ้ชง้านง่ายและเมนูการใชง้านท่ีชดัเจน จดัแยกตามกลุ่มผูใ้ชง้านโดยมีการออกแบบ
ส่วนประกอบของระบบดงัน้ี 
   5.1.1 หนา้จอเขา้สู่ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั แสดงดงัภาพ 5.1 
    โดยผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มจะมีโครงสร้างหนา้จอการใชง้านท่ีแตกต่างกนัตามสิทธิการใช้
งานของผูใ้ชก้ลุ่มนั้นๆ ซ่ึงแบ่งเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
                   5.1.1.1  ผูดู้แลระบบ(Admin) 
                          5.1.1.2  ผูใ้ชง้าน(User)                                           
                           5.1.1.3  ผูจ้ดัการ(Manager) 
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จากภาพท่ี 5.1 อธิบายส่วนต่างๆของภาพหนา้จอหลกัดงัน้ี 

                                     ส่วนท่ี 1  ช่องเขา้สู่ระบบส าหรับการกรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.1  แสดงส่วนของหนา้จอเขา้สู่ระบบ 
 

  5.1.2 หน้าจอหลกัของผูดู้แลระบบส าหรับการเขา้สู่ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับ
การประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั แสดงดงัภาพท่ี 5.2 
       
 จากภาพท่ี 5.2 อธิบายส่วนต่างๆของภาพหนา้จอผูดู้แลระบบดงัน้ี 
      ส่วนท่ี 1 ช่ือระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน 
          ส่วนท่ี 2 ส าหรับการกรอกขอ้มูลพื้นฐาน 
         ส่วนท่ี 3 ส าหรับการกรอกขอ้มูลเง่ือนไขส าหรับการประเมิน 
  ส่วนท่ี 4 ส าหรับกรอกคะแนนการประเมินและแสดงผลลพัธ์การประเมินผล 
           ส่วนท่ี 5 ส าหรับแสดงผลลพัธ์การประเมินผลทั้งหมดเป็นรูปแบบรายงาน 
         ส่วนท่ี 6 ส าหรับแสดงขอ้มูลการเขา้ใชง้าน และส าหรับออกจากระบบ 
 
 
 
 
 

1 
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ภาพที ่5.2  แสดงส่วนของหนา้จอของผูดู้แลระบบ 
 

  5.1.3 หน้าจอหลกัของผูใ้ช้งานส าหรับการเขา้สู่ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั  แสดงดงัภาพ 5.3 
 

 จากภาพท่ี 5.3 อธิบายส่วนต่างๆของภาพหนา้จอของผูใ้ชง้านดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ช่ือระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน 
         ส่วนท่ี 2 ส าหรับการกรอกขอ้มูลเง่ือนไขส าหรับการประเมิน 
  ส่วนท่ี 3 ส าหรับกรอกคะแนนการประเมินและแสดงผลลพัธ์การประเมินผล 
     ส่วนท่ี 4 ส าหรับแสดงผลลพัธ์การประเมินผลทั้งหมดเป็นรูปแบบรายงาน 
            ส่วนท่ี 5 ส าหรับแสดงขอ้มูลการเขา้ใชง้าน และส าหรับออกจากระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

4 

5 

6 

1 
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ภาพที ่5.3  แสดงส่วนของหนา้จอของผูใ้ชง้าน 

          5.1.4 หน้าจอหลกัของผูจ้ดัการส าหรับการเขา้สู่ ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั แสดงดงัภาพท่ี 5.4 
 

 จากภาพท่ี 5.4 อธิบายส่วนต่างๆของภาพหนา้จอของผูจ้ดัการดงัน้ี 
  ส่วนท่ี 1 ช่ือระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน 
              ส่วนท่ี 2 ส าหรับกรอกคะแนนการประเมินและแสดงผลลพัธ์การประเมินผล 
               ส่วนท่ี 3 ส าหรับแสดงผลลพัธ์การประเมินผลทั้งหมดเป็นรูปแบบรายงาน 
          ส่วนท่ี 4 ส าหรับแสดงขอ้มูลการเขา้ใชง้าน และส าหรับออกจากระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5.4  แสดงส่วนของหนา้จอของผูจ้ดัการ 
 

2 

3 

4 

5 

1 

2 

3 

4 

1 
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5.2  แผนผงัแสดงค าส่ังทั้งหมดของโปรแกรม 

 โครงสร้างโปรแกรมระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของ
พนกังานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั ออกแบบส าหรับเช่ือมโยงระบบยอ่ยทั้งหมดเขา้ดว้ยกนั
สามารถแสดงโครงสร้างดงัน้ี  แบ่งออกเป็น 3ส่วน ผูใ้ชง้าน ผูดู้แลระบบ ผูใ้ชง้าน และผูจ้ดัการ 
  โลโก ้Login ส าหรับเขา้สู่ระบบ 

- Login เขา้สู่ระบบ   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ FrmLogin.cs 

  ส่วนส าหรับผูดู้แลระบบ 
                 -  เขา้สู่ระบบ   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ FrmLogin.cs 
                 -  จดัการขอ้มูลพื้นฐาน 
                      -  ขอ้มูลแผนก   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcDepartment.cs 
                      -  ขอ้มูลฝ่าย   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcDivision.cs 
                   -  ขอ้มูลต าแหน่ง   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcPosition.cs 
                    -  ขอ้มูลพนกังาน   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcEmployee.cs,FrmEmployee.cs 
                    -  ขอ้มูลผูใ้ช ้  ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcUserlogin.cs 
                 -  จดัการเง่ือนไขส าหรับการประเมิน 
                            -  Model   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcModel.cs 
                            -  เง่ือนไขวนัลา   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ FrmLoin.cs 
                 -  จดัการการประเมินผลพนกังาน 
                            -  ประเมินผลพนกังาน   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcEvaluate.cs 
                            -  กราฟเปรียบเทียบ   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcGraph.cs 
                            -  เลือกใช ้Model   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcSummaruEva.cs 
                 -  จดัการรายงาน 
                            -  ปรับเงินเดือนประจ าปี   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ RptYear.cs 
                            -  ประวติัการปรับเงินเดือนพนกังาน   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ RptEmpHist.cs 
                                -  ภาพรวมทั้งหมด   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ Frmloin.cs  
                 - การเขา้ใชง้านระบบส าหรับ Logout ออกจากระบบ 
                             -  Logout ออกจากระบบ   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ Frmloin.cs 
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           ส่วนส าหรับผูใ้ชง้าน 
                -  เขา้สู่ระบบ   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ Frmloin.cs 
               -  จดัการเง่ือนไขส าหรับการประเมิน 
                           -  Model  ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcModel.cs 
                           -  เง่ือนไขวนัลา   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ FrmLoin.cs 
  -  จดัการการประเมินผลพนกังาน 
                      - ประเมินผลพนกังาน  ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcEvaluate.cs 
                         -  กราฟเปรียบเทียบ   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcGraph.cs 
                          -  เลือกใช ้Model  ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcSummaruEva.cs 
            -  จดัการรายงาน 
                        -  ปรับเงินเดือนประจ าปี   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ RptYear.cs 
    -  ประวติัการปรับเงินเดือนพนกังาน   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ RptEmpHist.cs 
                           -  ภาพรวมทั้งหมด   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ Frmloin.cs  
                -  การเขา้ใชง้านระบบส าหรับ Logout ออกจากระบบ 
                           -  Logout ออกจากระบบ  ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ Frmloin.cs 

 ส่วนส าหรับผูจ้ดัการ 
                -  เขา้สู่ระบบ  ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ Frmloin.cs 
                -  จดัการการประเมินผลพนกังาน 
                           -  ประเมินผลพนกังาน   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcEvaluate.cs 
                           -  กราฟเปรียบเทียบ   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcGraph.cs 
                           -  เลือกใช ้Model   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ UcSummaruEva.cs 
                -  จดัการรายงาน 
                           -  ปรับเงินเดือนประจ าปี   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ RptYear.cs 
                           -  ประวติัการปรับเงินเดือนพนกังาน  ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ RptEmpHist.cs 
                           -  ภาพรวมทั้งหมด   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ Frmloin.cs  
                -  การเขา้ใชง้านระบบส าหรับ Logout ออกจากระบบ 
                           -  Logout ออกจากระบบ   ซ่ึงเรียกใชไ้ฟล ์ Frmloin.cs 
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5.3  ไฟล์โปรแกรมในการพฒันา 

 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของบริษทั ซี .
อี.กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั ผูจ้ดัท าไดใ้ชโ้ปรแกรม SQL Server Management ส าหรับเป็นฐานขอ้มูลของ
โปรแกรม และไดใ้ชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ส าหรับเป็นตวัพฒันาโปรแกรมทั้งหมด 
ซ่ึงในการออกแบบและพฒันาระบบทั้งหมดจะมีระบบไฟลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบดงัน้ี 

ตารางที ่5.1  ตารางแสดงไฟลท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบทั้งหมด 
 

ช่ือไฟล์ ความหมาย 

frmLogin.cs หนา้จอ Login เขา้ระบบ 

frmMain.cs หนา้จอหลกั ส าหรับดึงหนา้จออ่ืนมาแสดงผล 

frmEvaluate.cs จดัการขอ้มูลประเมินผลพนกังาน 

ucEvaluate.cs แสดงรายการประเมินผลทั้งหมด 

ucGraph.cs แสดงขอ้มูลกราฟเปรียบเทียบค่าใชจ่้าย อา้งอิงการประเมินผลในแต่
ละรูปแบบ 

ucSummaryEva.cs เลือกใช ้Model ในการปรับเงินเดือนพนกังาน 

frmEmployee.cs จดัการขอ้มูลพนกังาน 

ucEmployee.cs แสดงรายช่ือพนกังานทั้งหมด 

ucDepartment.cs จดัการขอ้มูลแผนก 

ucDivision.cs จดัการขอ้มูลฝ่าย 

ucPosition.cs จดัการขอ้มูลต าแหน่ง 

ucLeave_Con.cs จดัการขอ้มูลเง่ือนไขวนัลา 

ucUserLogin.cs จดัการขอ้มูลผูใ้ชง้านระบบ 

ucModel.cs จดัการรูปแบบในการประเมิน (Model) 

rptEmpHist.cs รายงานแสดงประวติัการปรับเงินเดือนพนกังาน 

ucRptEmpHist.cs หนา้จอส าหรับแสดงรายงานประวติัการปรับเงินเดือนพนกังาน 

rptYear.cs รายงานแสดงการปรับเงินเดือนประจ าปี 

ucSummaryRpt.cs หนา้จอแสดงรายงานแสดงการปรับเงินเดือนประจ าปี 

 



 

60 

5.4  ตารางทดสอบระบบ  

ตารางที ่5.2  ตารางแสดงการตรวจสอบระบบทั้งหมด 

ล าดับ ตรวจสอบโปรแกรม ตรวจสอบ แสดง Error 

1 กรอกเลขบตัรประชาชนตอ้ง
ครบ 13 หลกั หา้มมากหา้ม
นอ้ย ไม่เช่นนั้นจะแสดง
เตือน 

 
 

2 กรอกเงินเดือนพนกังาน 
ไม่ใหส้ามารถติดลบหรือวา่
ต ่ากวา่เกณทไ์ด ้ไม่เช่นนั้นจะ
แสดงเตือน 

 

 

3 กรอกขอ้มูลการปรับ
เปอร์เซ็นตพ์นกังานไม่
สามารถติดลบได ้จึงไดต้ั้งค่า
กนัไวต้  ่าสุด 0 

  

4 การกรอกขอ้มูลการก าหนด
ช่วงคะแนนการประเมินใน
แต่ละโมเดล  ทดสอบ ‘ช่วง
คะแนนท่ีหายไป’ ยกตวัอยา่ง 
 
 
 
ช่วงคะแนนท่ีหายไป 2 
คะแนน จึงไดท้  าระบบใหมี้
การเช็คช่วงคะแนนช่วงต่อ
ช่วงท าใหป้รับตวัเลข
อตัโนมติั จะท าใหไ้ม่สามารถ
กรอกตวัเลขผดิพลาดได ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42  

 40 
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ตารางที ่5.2 (ต่อ) ตารางแสดงการตรวจสอบระบบทั้งหมด 

ล าดับ ตรวจสอบโปรแกรม ตรวจสอบ แสดง Error 

5 การกรอกขอ้มูลการก าหนด
ช่วงคะแนนการประเมินใน
แต่ละโมเดล  ทดสอบ ‘ช่วง
คะแนนท่ีซ ้ าซอ้น’ 
ยกตวัอยา่ง 
 
 
 
ช่วงคะแนนท่ีซ ้ าซอ้น 
ระหวา่ง 40 กบั 42จะมีการ
แสดงเตือน 

 

 

6 การกรอกขอ้มูลคะแนน ได้
ก าหนดใหมุ้มล่างซา้ย เร่ิมตน้
เท่ากบั 0 และมุมบนขวา 
สูงสุดเท่ากบั 100 คะแนน 

 

 

7 การกรอกขอ้มูลก าหนดใหว้า่
ช่องด่านซา้ยมือตอ้งนอ้ยกวา่
ดา้นขวามือไม่เช่นนั้นจะมี
การแสดงเตือน 

 

 

 
 

45 40 

 42 
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บทที ่6 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

จากกระบวนการขั้นตอนในการคน้ควา้อิสระในหวัขอ้เร่ือง ระบบสนบัสนุนการตดัสินส าหรับ
การประเมินผลการปฏิบติังานของพนักงานของบริษทั ซี .อี.กรุ๊ป ซัพพลาย จ ากัด ซ่ึงเก่ียวกับการ
ประเมินผลการท างานของพนกังานเพื่อน ามาใชใ้นการปรับเงินเดือนพนกังานบริษทั โดยผูค้น้ควา้ได้
ท าการติดตั้ งระบบให้กับผูใ้ช้งานโดยให้ระบบโปรแกรมมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ชง้านมากท่ีสุด  

6.1  สรุปผลการศึกษา 
โดยผูค้น้ควา้ไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลวิเคราะห์จากระบบงานเดิมและน าระบบงานใหม่ท่ี

ผูใ้ชต้อ้งการน ามาปรับเปล่ียนประยกุตเ์พิ่มลงในโปรแกรมระบบน้ี โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ลดขั้นตอน
การท างานท่ีซ ้ าซ้อน และเพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคน ลดปัญหาการปรับ
เงินเดือนท่ีไม่ยติุธรรม ท าใหเ้พิ่มประสิทธิในการปรับเงินเดือนและเพิ่มความน่าเช่ือถือแก่พนกังานมาก
ข้ึน ซ่ึงการพฒันาในคร้ังน้ีเป็นการพฒันาการท างานในรูปแบบของแอพพลิเคชัน่ โดยใช้ โปรแกรม
ไมโครซอฟท ์วิชวลสตูดิโอดอทเน็ท 2012 (Visual studio.net)และ โปรแกรมฐานขอ้มูลมายเอสคิว
แอล (MySQL Database)เป็นฐานขอ้มูล และท าการทดสอบ โดยให้ผูใ้ช้งานได้ท าการทดลองใช้
โปรแกรมทุกๆคนและใหท้ าการประเมินโดยการกรอกแบบสอบถามจากผูใ้ชง้าน จ านวน 10 คน 

การประเมินผลการใช้งานระบบ 

             ในการประเมินผลการใชง้านระบบสนบัสนุนการตดัสินส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของพนกังานของบริษทั ซี.อี.กรุ๊ป ซพัพลายจ ากดั ผูศึ้กษาท าการประเมินผลโดยการใชแ้บบสอบถาม
ซ่ึงไดท้  าการออกแบบสอบ เพื่อใชใ้นการวดัระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านซ่ึงเป็นพนกังานบริษทั 
จ านวน 10 คน ซ่ึงประกอบดว้ย 
1) ผูดู้แลระบบ (แบบสอบถาม ภาคผนวก ค หนา้ 133 ) จ านวน 1 คน 
2) ผูใ้ชง้าน ฝ่ายบุคคลและฝ่ายการเงิน (แบบสอบถาม ภาคผนวก ค หนา้ 133 ) จ านวน 7 คน 
3) ผูจ้ดัการ (แบบสอบถาม ภาคผนวก ค หนา้ 133 ) จ านวน 2 คน 
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6.1 ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้งาน  

ตารางที่ 6.1 แสดงระดับความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 

 

หวัขอ้การประเมิน 

ระดบัประสิทธิภาพ 
ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช ้ ควร

ปรับปรุง 
จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

 
1. ระบบใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น 5 5    

2. รูปแบบการจดัหนา้จอ มีความ   

    เหมาะสมกบัการใชง้าน 

4 

 

5 

 

1   

3. การสืบคน้ขอ้มูลท าไดส้ะดวก 5 5    

4. การจดัรูปแบบของรายงาน 3 6 1   

5. ความถูกตอ้งของการ 

    ประมวลผล 

2 

 

8 

 

 

 

  

6. ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลา 3 6 1   

7. ความสะดวกของระบบ   

   สารสนเทศเม่ือเทียบกบัระบบ 

   งานเดิม 

 

4 

 

5 

 

 

1 

  

8. ความปลอดภยัของระบบ 2 8    

9. คู่มือการใชโ้ปรแกรม 5 5    

10. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 2 5 3   

11. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช ้  

      ซอฟตแ์วร์ 

3 

 

5 

 

2   
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             ตาราง 6.1  แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบท่ีเป็นผูใ้ช้งานจ านวน 10  
คนพบวา่ งานระบบท่ีใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้นมีระดบัท่ีดีถึงดีมาก ในเปอร์เซ็นต ์50% ต่อ 50% ,รูปแบบ
การจดัหนา้จอ มีความเหมาะสมกบัการใชง้าน มีระดบัท่ีดี , การสืบคน้ขอ้มูลท าไดส้ะดวก มีระดบัท่ีดี
ถึงดีมาก 50% ต่อ 50% ,การจดัรูปแบบของรายงาน มีอยูใ่นระดบัท่ีดี ซ่ึงมีถึง 60% , และความถูกตอ้ง
ของการประมวลผล มีเกณฑอ์ยูใ่นระดบัท่ีดีถึง 80%, ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลา มีเกณฑใ์น
เปอร์เซ็นต ์60% อยูใ่นระดบัดี,ความสะดวกของระบบสารสนเทศเม่ือเทียบกบัระบบงานเดิม อยูใ่น
เกณฑ ์ท่ีดีถึงดีมาก 50%และ40% ตามล าดบั , ความปลอดภยัของระบบ มีถึง 80% ท่ีอยูใ่นระดบัดี ,ใน
เร่ืองของ คู่มือการใชโ้ปรแกรม มีระดบัท่ีดีถึงดีมาก 50% ต่อ 50% ,แต่คู่มือการติดตั้งโปรแกรมยงัอยูใ่น
เกณฑท่ี์ไม่ดี ไดค้ะแนนในระดบัปานกลาง ถึง30%,และประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช ้ซอฟตแ์วร์ ยงัอยู่
ในเกณฑท่ี์ดี  

โดยเม่ือท าการทดสอบการใช้งานระบบโปรแกรมจากผู ้ใช้งาน โดยการกรอกแบบ
แบบสอบถามแลว้ดูจากคะแนนโดยรวมโปรแกรมมีเกณฑ์การใชง้านท่ีดีถึงระดบัดีมาก  ซ่ึงผูใ้ชง้าน มี
ความพึงพอใจในระบบและสามารถใช้งานไดส้ะดวกและรวดเร็วข้ึนมากกว่าการใช้งานแบบเดิม มี
ความเท่ียงตรงและแม่นย  าประมวลผลไดร้วดเร็วถูกตอ้ง โปรแกรมมีการตอบสนองกบัการใช้งานได้
อยา่งดี และอีกทั้งยงัมีความปลอดภยัของขอ้มูลอีกดว้ย ส่วนขอ้เสนอแนะท่ีทางผูใ้ชง้านไดแ้นะน ามา
เร่ืองการใชง้าน ออนไลน์ ทางผูค้น้ควา้ไดแ้จง้ใหผู้ใ้ชง้านทั้งหมดวา่ระบบเป็นระบบส าหรับทดลอง ซ่ึง
การใชง้านออนไลน์จะสามารถพฒันาไดอี้กในอนาคต                   

6.2  ข้อจ ากดัของระบบ 
 1)  ระบบยงัไม่สามารถท างาน Online ได ้ดงันั้นกรณีท่ีบริษทัมีมากกว่า 1 สาขา ขอ้มูล
ภายในระบบ จะท างานแบบ Offline ซ่ึงจะไม่สามารถแสดงผลในลกัษณะ Real Time ได ้
 2) ระบบรองรับรูปแบบการลา 4 แบบเท่านั้น ไดแ้ก่ ลากิจ ลาป่วย ขาดงาน มาสาย  
 3) ระบบยงัไม่มี Module การน าเขา้ขอ้มูลตั้งตน้ (Import Data) ดงันั้นการน าเขา้ขอ้มูล
เร่ิมแรกตอ้งท าผา่น Admin หรือ ผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น 

6.3  ข้อเสนอแนะ 
1) พฒันาระบบในรูปแบบ Online โดยมีฐานขอ้มูลกลางท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงกนัได ้
2) พฒันาระบบใหส้ามารถรองรับรูปแบบการลาท่ีหลากหลายมากข้ึน 
3) มีคู่มือสอนในเร่ืองการน าเขา้ขอ้มูลตั้งตน้ หรือ พฒันา Module เพิ่มในเร่ืองของการ

น าเขา้ขอ้มูล 
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ภาคผนวก ก 

คู่มอืการติดตั้งระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานของบริษทั ซี.อ.ี  กรุ๊ปซัพพลาย จ ากดั 

          ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนใหญ่ๆดังนี้ 

                1.ติดตั้ง SQL SERVER 2008 R2 
                2.ติดตั้งโปรแกรมระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังาน 
 ก.1 วธีิติดตั้ง SQL SERVER 2008 R2 

1.  ระบบการติดตั้ง SQL Server Installation Center จะแสดง รายการใหเ้ลือกส าหรับติดตั้ง
โปรแกรม ใหท้ าการเลือกหวัขอ้"New installation or add features to an existing 
installation." 

 

ภาพที ่ก.1  แสดงรายการให้เลือกส าหรับติดตั้งโปรแกรมSQL SERVER 2008 R2 
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2. ก าลงัท าการตรวจสอบ 

 

ภาพที ่ก.2  แสดงก าลงัท าการตรวจสอบ 

3. ระบบการติดตั้งจะท าการตรวจสอบ Support files หากพบปัญหาระบบจะท าการแสดง
ปัญหาในการตรวจสอบออกมา หากไม่พบก็จะสามารถท าการติดตั้งต่อไปโดยการกดปุ่ม 
OK 

 

ภาพที ่ก.3  แสดงก าลงัท าการติดตั้ง 
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4. การติดตั้งจะถามขอ้มูล Product key ใหท้ าการป้อน Product key หรือ Click ท่ี Specify a 
free edition แลว้เลือก Express ซ่ึงเป็นตวัท่ีแจกฟรี จากนั้นกดปุ่ม Next 

 

ภาพที ่ก.4  แสดงรายการให้ป้อน Product key 

5. จากการติดตั้งจะถามขอ้มูลเก่ียวกบั ขอ้กฎหมายส าหรับอนุญาต การใชง้าน ให้ Check ตรงท่ี 
I accept the license terms จากนั้นกดปุ่ม Next 

 

ภาพที ่ก.5  แสดงการขออนุญาติก่อนการติดตั้ง 
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6. ระบบท าการตรวจสอบ 

 

ภาพที ่ก.6  ระบบก าลงัท าการตรวจสอบไฟลแ์ละก าลงัติดตั้ง 

7. ระบบการติดตั้งจะท าการตรวจสอบ กฎการติดตั้ง หากพบปัญหาก็จะแสดงส่วนท่ีผิดพลาด
ออกมา หากไม่มีขอ้ผดิพลาดใหก้ดปุ่ม Next เพื่อด าเนินการติดตั้ง 

 

ภาพที ่ก.7  แสดงการตรวจสอบก่อนติดตั้งโปรแกรม SQL Server 2008  
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8. จากนั้นจะเร่ิมขั้นตอนการติดตั้งให ้Click ท่ี SQL Server Feature Installation  จากนั้นกด

ปุ่ม Next  

 

ภาพที ่ก.8  ภาพแสดงการเร่ิมขั้นตอนการติดตั้ง 

9. เลือกคุณสมบติั หรือ โปรแกรม Feature ของ SQL Server โดยการ Check ท่ี Feature ท่ี
ตอ้งการเม่ือเลือกแลว้ใหก้ดปุ่ม Next 

 

ภาพที ่ก.9  แสดงรายการให้เลือกคุณสมบติัท่ีจะติดตั้ง 
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10. ระบบการติดตั้งจะท าการตรวจสอบ กฎการติดตั้ง อีกคร้ัง หากพบปัญหาก็จะแสดงส่วนท่ี
ผดิพลาดออกมา หากไม่มีขอ้ผดิพลาดใหก้ดปุ่ม Next เพื่อด าเนินการติดตั้งต่อไป 

 

ภาพที ่ก.10  แสดงการตรวจสอบคุณสมบติัและกฎก่อนการติดตั้ง 
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11. ก าหนด Instance Name ซ่ึงสามารถก าหนดเป็น Default instance หรือสร้าง Instance 
ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงถ้าก าหนดค่า Default ตอนท่ีมีการเรียกใช้งานหรือ Connect กบั SQL 
Server 2008 จะสามารถเรียกผา่นช่ือเคร่ือง หรือหมายเลข IP Address ไดเ้ลย แต่ถา้มีการ
ก าหนด Instance name เป็นอย่างอ่ืน การเรียกใช้งานจะตอ้งเรียกด้วย IP\Instanceใน
ตวัอยา่งน้ีใหท้  าการ Click ท่ี Default instance แลว้ กดปุ่ม Next 

 

ภาพที ่ก.11  การก าหนด Instance ในการติดตั้ง 
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12. ระบบการติดตั้งจะท าการตรวจสอบพื้นท่ีคงเหลือของ Hard disk ในการใชติ้ดตั้ง จากนั้น
กดปุ่ม Next เพื่อท างานต่อไป 

 

ภาพที ่ก.12  ระบบตรวจสอบพื้นท่ีคงเหลือของ Harddisk 

13. ระบบการติดตั้งจะให้เลือก Service เพื่อท าการ Run service ตอนท่ีมีการเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ ให้ท าการปรับ Startup type ดงัรูป จากนั้นให้ท าการเลือกท่ี Tab Collation 
เพื่อก าหนดภาษาท่ีใช ้และ วธีิการคน้หาขอ้มูล  

 

ภาพที ่ก.13 ระบบการติดตั้งจะใหเ้ลือก Service เพื่อท าการ Run service 
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14.  Click ท่ี Mixed Mode แลว้ท าการป้อน Password ของ Sa ส าหรับ Login เขา้ใชข้อ้มูล 
จากนั้นกดปุ่ม  Add Current User แลว้กด Next เพื่อท างานต่อไป 

 

ภาพที ่ก.14  ใหก้ าหนด Password ส าหรับ Login 

15. คลิกท่ี Add Current User พร้อมกบัคลิกท่ี Next เพื่อไปขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพที ่ก.15  ขั้นตอน Analysis Services configuration 
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16. ขั้นตอนน้ีใหค้ลิกท่ี Next เพื่อไปขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพที ่ก.16ขั้นตอนใหเ้ลือก Reporting Services Configuration 
 

17. ขั้นตอนน้ีใหค้ลิกท่ี Next เพื่อไปขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพที ่ก.17 ภาพแสดงขั้นตอน Error Reporting 
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18. ขั้นตอนน้ีใหค้ลิกท่ี Next เพื่อไปขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพที ่ก.18  ภาพแสดงขั้นตอน Installation Configuration Rules 
 

19. แสดงรายละเอียดท่ีก าลงัจะติดตั้ง SQL Server 2008 ลงในเคร่ือง ใหค้ลิกท่ี Install  

 

ภาพที ่ก.19  ภาพแสดงรายละเอียดท่ีโปรแกรมติดตั้ง 
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20. การเสร็จส้ินกระบวนการติดตั้งโปรแกรม SQL Server 2012 กดปุ่ม Closeติดตั้งสมบูรณ์ 

 

ภาพที ่ก.20  ภาพแสดงการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ 
 

          ก.2 วธีิติดตั้งโปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานของบริษัท ซี.อ.ี  กรุ๊ปซัพพลาย จ ากดั 

 

1. กด Next เพื่อไปขั้นตอนถดัไป 

 

ภาพที ่ก.21  ภาพแสดงเร่ิมการติดตั้ง Setup 
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2. ก าหนดต าแหน่งแฟ้มขอ้มูลเพื่อจะติดตั้งโปรแกรม จากใหก้ด Next  

 

ภาพที ่ก.22  ภาพแสดงก าหนดต าแหน่งท่ีจะติดตั้งโปรแกรม 

3. กด Next เพื่อเร่ิมติดตั้งโปรแกรม 

 

ภาพที ่ก.23  ภาพแสดงการเร่ิมการติดตั้งโปรแกรม 
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4. โปรแกรมก าลงัถูกติดตั้ง 

 

ภาพที ่ก.24  ภาพแสดงโปรแกรมก าลงัติดตั้ง 
 

5. ติดตั้งโปรแกรมเสร็จสมบูรณ์ 

 

ภาพที ่ก.20  ภาพแสดงการติดตั้งโปรแกรมประเมินผลพนกังานเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาคผนวก ข  

คู่มอืการใช้โปรแกรมระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการประเมนิ 
ผลการปฏบิัติงานของพนักงานของบริษทั ซี.อ.ี  กรุ๊ปซัพพลาย จ ากดั 

 โปรแกรมระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของ
บริษทั ซี.อี.  กรุ๊ปซัพพลาย จ ากดัเป็นโปรแกรมท่ีถูกพฒันาแต่ละประเภทเป็นส าคญั จึงไดแ้ยกส่วน
การใชง้านของผูใ้ช ้เป็นสามส่วนส าคญั ต่างๆกนั 
 1.หน้าจอ Log in แบ่งผูใ้ชเ้ป็นสามส่วน 1.Admin(ผูดู้แลระบบ) 
  2.User(ผูใ้ช)้ 
  3.Manager(ผูบ้ริหาร) 
 

 
 

ภาพที ่ข.1  แสดงหนา้จอ Login ตามสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน 

1.การใช้งานหน้าจอหลกัของ Admin ผู้ดูแลระบบ 

ภาพที ่ข.2  แสดงหนา้จอหลกัของการใชง้านโปรแกรมของ Admin 
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แสดงผลหนา้จอหลกั ของการใชง้านสิทธ์ิส่วนของ Admin   ซ่ึงหนา้จอหลกัของโปรแกรมจะ
แสดงส่วนประกอบของเมนูการใชง้านในระบบต่างๆดงัน้ี 
 -  ขอ้มูลพื้นฐาน 
              -  ขอ้มูลแผนก 
              -  ขอ้มูลฝ่าย               
              -  ขอ้มูลต าแหน่ง              
             -  ขอ้มูลพนกังาน               
              -  ขอ้มูลผูใ้ชง้าน               
 -  เง่ือนไขส าหรับประเมิน 
               -  Model 
               -  เง่ือนไขวนัลา               
 -  การประเมินผล 
               -  ประเมินผลพนกังาน               
               -  กราฟเปรียบเทียบ               
              -  เลือกใช ้Model 
 -  รายงาน 
               -  ปรับเงินเดือนประจ าปี               
               -  ประวติัการปรับเงินเดือน               
               -  ภาพรวมทั้งหมด       
 -  การเขา้ใชง้านระบบ 
              -  Logout 
           วธีิใช้งานค าส่ังในเมนูดังต่อไปนี ้

1.1.เมนูข้อมูลแผนก เม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอและค าสั่งตามภาพ ข.3 โดยหนา้จอ
ขอ้มูลแผนกจะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี  

1.  สร้างใหม่ 
                           2.  แกไ้ข 
                             3.  ลบขอ้มูล 

4.  ยกเลิก 
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ภาพที ่ข.3 แสดงหนา้จอค าสั่งการท างานของขอ้มูลแผนก 

 ซ่ึงเมนูขอ้มูลแผนกจะประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัน้ี สร้างเพิ่มแผนกใหม่ได ้และสามารถแกไ้ข
ขอ้มูลแผนกเดิมได ้และลบขอ้มูลแผนกเดิมได ้
           วธีิการใชง้าน 
           -สร้างเพิ่มแผนกใหม่  ท าไดโ้ดยการพิมพร์ายช่ือแผนกเขา้ไปลงในช่องท่ีก าหนด แลว้กดปุ่ม
ค าสั่งสร้างใหม่  
           -แกไ้ขแผนก  ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์ไปคลิกท่ีแผนกท่ีตอ้งการแกไ้ข แลว้รายช่ือแผนกนั้นๆจะ
ข้ึนมาตรงช่องวา่ง ใหท้  าการแกไ้ขรายช่ือแผนกไดเ้ลย หลงัจากนั้นกดปุ่มค าสั่ง แกไ้ข 
           -ลบขอ้มูลแผนก ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกไปท่ีแผนกท่ีตอ้งการจะลบ แลว้กดปุ่มค าสั่งลบ
ขอ้มูล 

 1.2. เมนูข้อมูลฝ่าย  เม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอและค าสั่งตามภาพ ข.4 โดยหนา้จอ
ขอ้มูลฝ่ายจะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี  

1.  สร้างใหม่ 
2.  แกไ้ข 

                        3 . ลบขอ้มูล 
4.  ยกเลิก 



 

85 

 

ภาพที ่ข.4  แสดงหนา้จอค าสั่งการท างานของขอ้มูลฝ่าย 

ซ่ึงเมนูขอ้มูลฝ่ายจะประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัน้ี สร้างเพิ่มฝ่ายใหม่ได ้และสามารถแกไ้ขขอ้มูล
ฝ่ายเดิมได ้และลบขอ้มูลฝ่ายเดิมได ้
           วธีิการใชง้าน 
           -สร้างเพิ่มฝ่ายใหม่  ท าไดโ้ดยการพิมพร์ายช่ือฝ่ายเขา้ไปลงในช่องท่ีก าหนด แลว้กดปุ่มค าสั่ง
สร้างใหม่  
           -แกไ้ขฝ่าย  ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์ไปคลิกท่ีฝ่ายท่ีตอ้งการแกไ้ข แลว้รายช่ือฝ่ายนั้นๆจะข้ึนมา
ตรงช่องวา่ง ใหท้  าการแกไ้ขรายช่ือฝ่ายไดเ้ลย หลงัจากนั้นกดปุ่มค าสั่ง แกไ้ข 
           -ลบขอ้มูลฝ่าย ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกไปท่ีฝ่ายท่ีตอ้งการจะลบ แลว้กดปุ่มค าสั่งลบขอ้มูล 

1.3. เมนูข้อมูลต าแหน่งเม่ือใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหน้าจอและค าสั่งตามภาพ ข.5 โดย
หนา้จอขอ้มูลต าแหน่งจะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี  

1.  สร้างใหม่ 
                  2.  แกไ้ข 
          3.  ลบขอ้มูล 

4.  ยกเลิก 
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ภาพที ่ข.5  แสดงหนา้จอค าสั่งการท างานของขอ้มูลต าแหน่ง 

ซ่ึงเมนูขอ้มูลต าแหน่งจะประกอบดว้ยคุณสมบติัดงัน้ี สร้างเพิ่มต าแหน่งใหม่ได ้และสามารถ
แกไ้ขขอ้มูลต าแหน่งเดิมได ้และลบขอ้มูลต าแหน่งเดิมได ้
           วธีิการใชง้าน 
           -สร้างเพิ่มต าแหน่งใหม่  ท าไดโ้ดยการพิมพร์ายช่ือต าแหน่งเขา้ไปลงในช่องท่ีก าหนด แลว้กด
ปุ่มค าสั่งสร้างใหม่  
           -แกไ้ขต าแหน่ง  ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์ไปคลิกท่ีต าแหน่งท่ีตอ้งการแกไ้ขแลว้รายช่ือต าแหน่ง
นั้นๆจะข้ึนมาตรงช่องวา่ง ใหท้  าการแกไ้ขรายช่ือต าแหน่งไดเ้ลย หลงัจากนั้นกดปุ่มค าสั่ง แกไ้ข 
           -ลบขอ้มูลต าแหน่ง ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกไปท่ีต าแหน่งท่ีตอ้งการจะลบ แลว้กดปุ่มค าสั่ง
ลบขอ้มูล 

 1.4. เมนูข้อมูลพนักงานเม่ือใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหน้าจอรายช่ือพนักงานของบริษทั
ทั้งหมดโดยจะแสดง เป็นช่ือพนกังาน, ต  าแหน่ง, ฝ่าย, แผนก, โทรศพัท,์ สภาพพนกังาน เป็นตน้ และ
แสดงค าสั่งตามภาพ ข.6 โดยหนา้จอขอ้มูลพนกังานจะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี  

1.  สร้างรายการใหม่ 
                     2.  คน้หาพนกังาน (ช่ือ, ฝ่าย, ต  าแหน่ง, แผนก) 
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ภาพที ่ข.6  หนา้จอแสดงค าสั่งการท างานและแสดงรายละเอียดหนา้จอของขอ้มูลพนกังาน 

           วธีิการใชง้านค าสั่งคน้หาและแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
           -การคน้หาขอ้มูลพนกังานสามารถ ใชค้  าคน้หา อยู ่4 แบบ คือคน้หาโดย ช่ือ,ต าแหน่ง,ฝ่าย
,แผนก วธีิการโดยการใชเ้มาส์คลิกเลือกก่อนวา่ตอ้งการจะคน้หาแบบได ้หลงัจากนั้นพิมพค์  าท่ี
ตอ้งการคน้หา ลงในช่องวา่ง แลว้กดปุ่มค าสั่งคน้หา 
           -แกไ้ขขอ้มูลพนกังาน เม่ือตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลพนกังานท่ีตอ้งการนั้นๆ ใหค้ลิกเมาส์ท่ี
รายช่ือท่ีตอ้งการ จะแสดงรูปหนา้จอตามรูปภาพ ข.7 เม่ือท าการแกไ้ขขอ้มูลแลว้ ใหก้ดปุ่มค าสั่งแกไ้ข 
           วธีิการใชง้านค าสั่งสร้างรายการใหม่ 
           -เม่ือคลิกเมาส์ท่ี ค  าสั่งสร้างรายการใหม่ จะแสดง รายการใหก้รอกขอ้มูลพนกังานใหม่ โดยมี
ปุ่มค าสั่งสร้างใหม่และค าสั่งสามารถแกไ้ขได ้ตามภาพ ข.7  โดยหนา้จอจะแสดงเป็นขอ้มูลวา่งเปล่า
คือใหท้  าการกรอกขอ้มูลพนกังานใหม่เขา้ไป เม่ือท าการกรอกขอ้มูลครบถว้นเสร็จหมดแลว้ใหก้ดปุ่ม
ค าสั่งสร้างใหม่ ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลพนกังานใหม่คนน้ีเขา้ไปในระบบทนัที 
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ภาพที ่ข.7  หนา้จอแสดงส าหรับการกรอกขอ้มูลพนกังานใหม่ 

1.5.เมนูข้อมูลผู้ใช้งาน เม่ือใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหน้าจอและค าสั่งตามภาพ ข.8 โดย
หนา้จอขอ้มูลผูใ้ชง้านจะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี  

1.  สร้างใหม่ 
                          2.  แกไ้ข 
                           3.  ยกเลิก 

 

ภาพที ่ข.8 หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของขอ้มูลผูใ้ชง้าน 
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           วธีิการใชง้าน 
           -สร้างเพิ่มผูใ้ชง้านใหม่  โดยท าการเลือกพนกังานท่ีตอ้งการตั้งค่าใชง้านในช่องรายช่ือซ่ึงจะมี
รายช่ือพนกังานทั้งหมดใหเ้ลือกเม่ือเลือกเสร็จแลว้ใหก้ าหนดสิทธ์ิการใชง้าน จากนั้นใหก้ าหนดค่า 
Username และ Password ของผูใ้ชง้าน 

-แก้ไขผูใ้ช้งาน  ท าได้โดยการไปคลิกท่ีรายช่ือผูใ้ช้งานท่ีตอ้งการจะแก้ไข จากนั้นขอ้มูลจะ
ปรากฏข้ึนมาตามช่องนั้นๆ เม่ือแกไ้ขเสร็จใหก้ดปุ่มค าสั่งแกไ้ข 
 

1.6. เมนู Model เม่ือใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหน้าจอและค าสั่งตามภาพ ข.9 โดยหน้าจอ 
Model จะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี  

1.  สร้างใหม่ 
          2.  แกไ้ข 

3.  ลบขอ้มูล 
4.  ยกเลิก 

 

ภาพที ่ข.9  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของ Model 

           วธีิการใชง้าน 
          -สร้าง Model ใหม่  ท าได ้โดยเร่ิมตน้ตั้งช่ือ Model ก่อนจากนั้นก าหนดระดบัชั้นโดยระบบมีให้
เลือก 3 ระดบั จากนั้นกรอกช่วงคะแนนโดยใส่คะแนนท่ีละชั้น เม่ือกรอกชั้นไหนเสร็จให้ เช็คถูกท่ี
เคร่ืองหมาย เสร็จส้ิน โดยเร่ิมใส่คะแนนจากล่างซ้ายท่ี 0 ไปจนถึงบนขวา 100 และสุดทา้ยก าหนด
เปอร์เซ็นต ์ส าหรับปรับเงินเดือน แลว้กดปุ่มค าสั่งสร้างใหม่ 
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 -แกไ้ข Model ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกท่ี Model ท่ีตอ้งการจะแกไ้ข จากนั้นจะแสดงขอ้มูล
ตามช่องนั้นๆใหท้ าการแกไ้ข เม่ือแกไ้ขเสร็จส้ินใหก้ดปุ่มค าสั่งแกไ้ข 

 -ลบขอ้มูล Model ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกท่ี Model ท่ีตอ้งการจะลบ จากนั้นให้กดปุ่มค าสั่ง
ลบขอ้มูล 

1.7. เมนูเง่ือนไขวันลาเม่ือใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหน้าจอและค าสั่งตามภาพ ข.10 โดย
หนา้จอเง่ือนไขวนัลาจะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี  

1.  แกไ้ข 
                                2.  ยกเลิก 

 
 

ภาพที ่ข.10  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเง่ือนไขวนัลา 

           วธีิการใชง้าน 
 -แกไ้ขวนัลา  ท าไดโ้ดยใช้เมาส์คลิกไปท่ีวนัลาเดิมท่ีตอ้งการแกไ้ข จากนั้นขอ้มูลวนัลาเดิมจะ

แสดงออกมาใหท้ าการแกไ้ขเม่ือท าการแกไ้ขแลว้ใหก้ดปุ่มค าสั่งแกไ้ข 
 

1.8.เมนูประเมินพนักงานเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายช่ือพนกังานของบริษทัท่ีจะ
ท าการประเมินทั้งหมดโดยจะแสดง เป็นช่ือพนักงาน, แผนก, คะแนนการประเมิน, เสร็จส้ินการ
ประเมิน เป็นตน้ และแสดงค าสั่งตามภาพ ข.11-ข.12  โดยหนา้จอขอ้มูลพนกังานจะประกอบดว้ยปุ่ม
ค าสั่ง ดงัน้ี  1.  ประเมินพนกังาน 
          2.  คน้หาช่ือพนกังาน 
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และบนหนา้จอขวา จะแสดงจ านวนพนกังานท่ีท าการประเมินแลว้และยงัไม่ไดท้  าการประเมินโดย
ระบบจะสามารถท าการประเมินได ้ก็ต่อเม่ือท าการใส่คะแนนประเมินพนกังานทั้งหมดครบแลว้ 

 

ภาพที ่ข.11  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูประเมินพนกังาน 

 

ภาพที ่ข.12  หนา้จอแสดงการกรอกคะแนนประเมินวนัลาของพนกังาน 
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ภาพที ่ข.13  หนา้จอแสดงการกรอกคะแนนประเมินขอ้มูลปฏิบติังานของพนกังาน 

 

ภาพที ่ข.14  หนา้จอแสดงการกรอกคะแนนประเมินขอ้มูลการร่วมกิจกรรมของพนกังาน 
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           วธีิการใชง้านค าสั่งคน้หาพนกังานเพื่อการประเมิน 
 -คน้หาพนกังาน ท าไดโ้ดยการ พิมพช่ื์อพนกังานลงไปในช่องวา่ง โดยสามารถคน้หาไดท้ั้งช่ือ

และนามสกุล จากนั้นให้กดปุ่มค าสั่งคน้หา ระบบจะแสดงรายช่ือพนกังานท่ีมีช่ือดงักล่าวออกมา จาก
รูป ข.11 

 
วธีิการใชง้านการประเมินผลพนกังาน 
-การประเมินพนกังาน ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกท่ีรายช่ือท่ีพนกังานตอ้งการจะประเมินตามรูป 

ข.11 เม่ือคลิกแลว้จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับประเมินพนกังานออกมาให้กรอกขอ้มูลตาม
รูปภาพ ข.12 ให้ท าการใส่คะแนนของพนักงานทั้งหมด เม่ือท าการกรอกเสร็จแลว้ ให้กดปุ่มค าสั่ง
บนัทึก หากพนกังานคนใดท าการประเมินแลว้ท่ีช่องตาราง เสร็จส้ินการประเมินจะเป็นสีทึบ ท าให้
ง่ายแก่การสังเกตุ 

1.9. เมนูกราฟเปรียบเทียบเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอและค าสั่งตามภาพ ข.13 โดย
หนา้จอกราฟเปรียบเทียบจะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี 1.แสดงกราฟ 

 

ภาพที ่ข.15  หนา้จอแสดงกราฟเปรียบเทียบ Model  

           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงกราฟเปรียบเทียบ  Model ท าไดโ้ดยการเลือกปีท่ีตอ้งการจะแสดง หนา้จอจะแสดงกราฟ
ออกมาให้เห็นการใชเ้งินส าหรับการปรับเงินเดือนพนกังาน ในแต่ละ Model วา่อนัไหนท่ีใชเ้งินมาก
นอ้ยแตกต่างกนัออกไป โดยระบบจะแสดงทุกๆ Model ท่ีมีทั้งหมด  
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1.10.เมนูเลอืกใช้ Modelเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอและค าสั่งตามภาพ ข.14 โดย
หนา้จอเลือกใช ้Model จะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี 1.บนัทึก Model ส าหรับการประเมิน 

 

ภาพที ่ข.16 หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูเลือกใช ้Model 
           วธีิการใชง้าน 

 -การเลือกใช ้Model  ท าไดโ้ดยการเลือกปีท่ีจะปรับเงินประเมิน จากนั้นเลือก Model ท่ีจะใช้
งาน หนา้จอจะแสดงรายการออกมาดงัน้ี ช่ือพนกังาน, แผนก, เงินเดือนปัจจุบนั, คะแนน, คิดเป็น %, 
เงินเดือนปรับใหม่ เป็นตน้ หลกัจากนั้นเม่ือรายการแสดงออกมาแลว้ ให้กดบนัทึก Model ส าหรับการ
ประเมิน  เป็นการเสร็จส้ิน การประเมินทั้งหมด 

1.11.เมนูปรับเงินเดือนประจ าปีเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายละเอียดและค าสั่ง
ตามภาพ ข.15 โดยหนา้จอปรับเงินเดือนประจ าปี 
           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงรายงานปรับเงินเดือนประจ าปี ท าไดโ้ดยการเลือกปีท่ีตอ้งการจะพิมพ ์แลว้กดปุ่มค าสั่ง
พิมพ ์จะปรากฏรายงานดงัภาพ ข.15โดยหนา้จอจะแสดงรายละเอียดดงัน้ี พนกังานทั้งหมดท่ีปรับ
ออกมาดงัน้ี ช่ือพนกังาน, แผนก, คะแนน, เงินเดือนปัจจุบนั, เงินเดือนใหม่ 
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ภาพที ่ข.17  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูปรับเงินเดือนประจ าปี 

1.12. เมนูประวตัิการปรับเงินเดือนเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายละเอียดและค าสั่ง
ตามภาพ ข.16 โดยหนา้จอประวติัการปรับเงินเดือน  
           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงรายงานประวติัการปรับเงินเดือน ท าไดโ้ดยการเลือกรายช่ือพนกังานท่ีตอ้งการจะพิมพ ์
แลว้กดปุ่มค าสั่งพิมพ ์จะปรากฏรายงานดงัภาพ ข.16 โดยหนา้จอจะแสดงรายละเอียดพนกังานท่ีปรับ
เงินเดือนออกมาดงัน้ี ช่ือพนกังาน, ปีประเมิน, แผนก, ช่ือ Model, คะแนน, เงินเดือนปัจจุบนั,เงินเดือน
ใหม ่

 

ภาพที ่ข.18  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูประวติัการปรับเงินเดือน 



 

96 

1.13.เมนูภาพรวมทั้งหมดเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายละเอียดและค าสั่งตามภาพ 
ข.17 โดยหนา้จอภาพรวมทั้งหมด 
           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงรายงานภาพรวมทั้งหมดของบริษทั ระบบจะแสดงปีท่ีประเมินออกมาทั้งหมดอตัโนมติั
ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบนั โดยหนา้จอจะแสดงรายละเอียดรายงานภาพรวมบริษทัดงัน้ี ปีท่ีประเมิน
,ช่ือ Model,เงินเดือนต ่าสุด,เงินเดือนสูงสุด,ค่าใชจ่้ายรวม 

 

ภาพที ่ข.19  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูภาพรวมบริษทัทั้งหมด 
2. การใช้งานหน้าจอหลกัของ User ผูใ้ชง้าน 

 

ภาพที ่ข.20  แสดงหนา้จอหลกัของการใชง้านโปรแกรมของ User 
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 แสดงผลหนา้จอหลกั ของการใชง้านสิทธ์ิส่วนของ Userซ่ึงหนา้จอหลกัของโปรแกรมจะแสดง
ส่วนประกอบของเมนูการใชง้านในระบบต่างๆดงัน้ี 
 -  เง่ือนไขส าหรับประเมิน 
               -  Model 
               -  เง่ือนไขวนัลา               
 -  การประเมินผล 
               -  ประเมินผลพนกังาน               
               -  กราฟเปรียบเทียบ               
            -  เลือกใช ้Model 
 -  รายงาน 
               -  ปรับเงินเดือนประจ าปี               
               -  ประวติัการปรับเงินเดือน               
               -  ภาพรวมทั้งหมด       
 -  การเขา้ใชง้านระบบ 
               -  Logout 
          วธีิใช้งานค าส่ังในเมนูดังต่อไปนี ้

2.1. เมนู Model เม่ือใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหน้าจอและค าสั่งตามภาพ ข.19 โดยหน้าจอ 
Model จะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี 1.  สร้างใหม ่

           2.  แกไ้ข 
3.  ลบขอ้มูล 
4.  ยกเลิก 

 

ภาพที ่ข.21  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของ Model 
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           วธีิการใชง้าน 
          -สร้าง Model ใหม่  ท าได ้โดยเร่ิมตน้ตั้งช่ือ Model ก่อนจากนั้นก าหนดระดบัชั้นโดยระบบมีให้
เลือก 3 ระดบั จากนั้นกรอกช่วงคะแนนโดยใส่คะแนนท่ีละชั้น เม่ือกรอกชั้นไหนเสร็จให้ เช็คถูกท่ี
เคร่ืองหมาย เสร็จส้ิน โดยเร่ิมใส่คะแนนจากล่างซ้ายท่ี 0 ไปจนถึงบนขวา 100 และสุดทา้ยก าหนด
เปอร์เซ็นต ์ส าหรับปรับเงินเดือน แลว้กดปุ่มค าสั่งสร้างใหม่ 

 -แกไ้ข Model ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกท่ี Model ท่ีตอ้งการจะแกไ้ข จากนั้นจะแสดงขอ้มูล
ตามช่องนั้นๆใหท้ าการแกไ้ข เม่ือแกไ้ขเสร็จส้ินใหก้ดปุ่มค าสั่งแกไ้ข 

 -ลบขอ้มูล Model ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกท่ี Model ท่ีตอ้งการจะลบ จากนั้นให้กดปุ่มค าสั่ง
ลบขอ้มูล 

2.2. เมนูเง่ือนไขวันลาเม่ือใช้เมาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหน้าจอและค าสั่งตามภาพ ข.20 โดย
หนา้จอเง่ือนไขวนัลาจะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี  

1.  แกไ้ข 
                                2.  ยกเลิก 

 
 

ภาพที ่ข.22  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเง่ือนไขวนัลา 

           วธีิการใชง้าน 
 -แกไ้ขวนัลา  ท าไดโ้ดยใช้เมาส์คลิกไปท่ีวนัลาเดิมท่ีตอ้งการแกไ้ข จากนั้นขอ้มูลวนัลาเดิมจะ

แสดงออกมาใหท้ าการแกไ้ขเม่ือท าการแกไ้ขแลว้ใหก้ดปุ่มค าสั่งแกไ้ข 
 

2.3.เมนูประเมินพนักงานเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายช่ือพนกังานของบริษทัท่ีจะ
ท าการประเมินทั้งหมดโดยจะแสดง เป็นช่ือพนักงาน, แผนก, คะแนนการประเมิน, เสร็จส้ินการ



 

99 

ประเมิน เป็นตน้ และแสดงค าสั่งตามภาพ ข.21-ข.22  โดยหนา้จอขอ้มูลพนกังานจะประกอบดว้ยปุ่ม
ค าสั่ง ดงัน้ี  1.  ประเมินพนกังาน 
          2.  คน้หาช่ือพนกังาน 
และบนหนา้จอขวา จะแสดงจ านวนพนกังานท่ีท าการประเมินแลว้และยงัไม่ไดท้  าการประเมินโดย
ระบบจะสามารถท าการประเมินได ้ก็ต่อเม่ือท าการใส่คะแนนประเมินพนกังานทั้งหมดครบแลว้ 

 

ภาพที ่ข.23  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูประเมินพนกังาน 

 

ภาพที ่ข.24  หนา้จอแสดงการกรอกคะแนนประเมินวนัลาของพนกังาน 
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ภาพที ่ข.25  หนา้จอแสดงการกรอกคะแนนประเมินขอ้มูลปฏิบติังานของพนกังาน 

 

ภาพที ่ข.26  หนา้จอแสดงการกรอกคะแนนประเมินขอ้มูลการร่วมกิจกรรมของพนกังาน 
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           วธีิการใชง้านค าสั่งคน้หาพนกังานเพื่อการประเมิน 
 -คน้หาพนกังาน ท าไดโ้ดยการ พิมพช่ื์อพนกังานลงไปในช่องวา่ง โดยสามารถคน้หาไดท้ั้งช่ือ

และนามสกุล จากนั้นให้กดปุ่มค าสั่งคน้หา ระบบจะแสดงรายช่ือพนกังานท่ีมีช่ือดงักล่าวออกมา จาก
รูป ข.21 

 
วธีิการใชง้านการประเมินผลพนกังาน 
-การประเมินพนกังาน ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกท่ีรายช่ือท่ีพนกังานตอ้งการจะประเมินตามรูป 

ข.21เม่ือคลิกแลว้จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับประเมินพนกังานออกมาให้กรอกขอ้มูลตาม
รูปภาพ ข.22 ให้ท าการใส่คะแนนของพนักงานทั้งหมด เม่ือท าการกรอกเสร็จแลว้ ให้กดปุ่มค าสั่ง
บนัทึก หากพนกังานคนใดท าการประเมินแลว้ท่ีช่องตาราง เสร็จส้ินการประเมินจะเป็นสีทึบ ท าให้
ง่ายแก่การสังเกตุ 

2.4. เมนูกราฟเปรียบเทียบเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอและค าสั่งตามภาพ ข.23 โดย
หนา้จอกราฟเปรียบเทียบจะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี 1.แสดงกราฟ 

 

ภาพที ่ข.27  หนา้จอแสดงกราฟเปรียบเทียบ Model  

           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงกราฟเปรียบเทียบ  Model ท าไดโ้ดยการเลือกปีท่ีตอ้งการจะแสดง หนา้จอจะแสดงกราฟ
ออกมาให้เห็นการใชเ้งินส าหรับการปรับเงินเดือนพนกังาน ในแต่ละ Model วา่อนัไหนท่ีใชเ้งินมาก
นอ้ยแตกต่างกนัออกไป โดยระบบจะแสดงทุกๆ Model ท่ีมีทั้งหมด  
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2.5.เมนูเลอืกใช้ Modelเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอและค าสั่งตามภาพ ข.24 โดย
หนา้จอเลือกใช ้Model จะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี 1.บนัทึก Model ส าหรับการประเมิน 

 

ภาพที ่ข.28 หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูเลือกใช ้Model 
           วธีิการใชง้าน 

 -การเลือกใช ้Model  ท  าไดโ้ดยการเลือกปีท่ีจะปรับเงินประเมิน จากนั้นเลือก Model ท่ีจะใช้
งาน หนา้จอจะแสดงรายการออกมาดงัน้ี ช่ือพนกังาน, แผนก, เงินเดือนปัจจุบนั, คะแนน, คิดเป็น %, 
เงินเดือนปรับใหม่ เป็นตน้ หลกัจากนั้นเม่ือรายการแสดงออกมาแลว้ ให้กดบนัทึก Model ส าหรับการ
ประเมิน  เป็นการเสร็จส้ิน การประเมินทั้งหมด 

2.6.เมนูปรับเงินเดือนประจ าปีเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายละเอียดและค าสั่งตาม
ภาพ ข.25 โดยหนา้จอปรับเงินเดือนประจ าปี 
           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงรายงานปรับเงินเดือนประจ าปี ท าไดโ้ดยการเลือกปีท่ีตอ้งการจะพิมพ ์แลว้กดปุ่มค าสั่ง
พิมพ ์จะปรากฏรายงานดงัภาพ ข.25 โดยหนา้จอจะแสดงรายละเอียดดงัน้ี พนกังานทั้งหมดท่ีปรับ
ออกมาดงัน้ี ช่ือพนกังาน, แผนก, คะแนน, เงินเดือนปัจจุบนั, เงินเดือนใหม่ 
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ภาพที ่ข.29  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูปรับเงินเดือนประจ าปี 

2.7. เมนูประวัติการปรับเงินเดือนเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายละเอียดและค าสั่ง
ตามภาพ ข.26 โดยหนา้จอประวติัการปรับเงินเดือน  
           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงรายงานประวติัการปรับเงินเดือน ท าไดโ้ดยการเลือกรายช่ือพนกังานท่ีตอ้งการจะพิมพ ์
แลว้กดปุ่มค าสั่งพิมพ ์จะปรากฏรายงานดงัภาพ ข.26 โดยหนา้จอจะแสดงรายละเอียดพนกังานท่ีปรับ
เงินเดือนออกมาดงัน้ี ช่ือพนกังาน, ปีประเมิน, แผนก, ช่ือ Model, คะแนน, เงินเดือนปัจจุบนั,เงินเดือน
ใหม ่

 

ภาพที ่ข.30  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูประวติัการปรับเงินเดือน 
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2.8.เมนูภาพรวมทั้งหมดเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายละเอียดและค าสั่งตามภาพ 
ข.27 โดยหนา้จอภาพรวมทั้งหมด 
           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงรายงานภาพรวมทั้งหมดของบริษทั ระบบจะแสดงปีท่ีประเมินออกมาทั้งหมดอตัโนมติั
ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบนั โดยหนา้จอจะแสดงรายละเอียดรายงานภาพรวมบริษทัดงัน้ี ปีท่ีประเมิน
,ช่ือ Model,เงินเดือนต ่าสุด,เงินเดือนสูงสุด,ค่าใชจ่้ายรวม 

 

ภาพที ่ข.31  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูภาพรวมบริษทัทั้งหมด 

3.  การใช้งานหน้าจอหลกัของ  Manager  ผูจ้ดัการ 

 

ภาพที ่ข.32 แสดงหนา้จอหลกัของการใชง้านโปรแกรมของ Manager  
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 แสดงผลหน้าจอหลกั ของการใชง้านสิทธ์ิส่วนของ Managerซ่ึงหน้าจอหลกัของโปรแกรมจะ
แสดงส่วนประกอบของเมนูการใชง้านในระบบต่างๆดงัน้ี 
 -  การประเมินผล 
              -  ประเมินผลพนกังาน               
               -  กราฟเปรียบเทียบ               
               -  เลือกใช ้Model 
 -  รายงาน 
               -  ปรับเงินเดือนประจ าปี               
               -  ประวติัการปรับเงินเดือน               
               -  ภาพรวมทั้งหมด       
 -  การเขา้ใชง้านระบบ 
               -  Logout 
          วธีิใช้งานค าส่ังในเมนูดังต่อไปนี ้

3.1.เมนูประเมินพนักงานเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายช่ือพนกังานของบริษทัท่ีจะ
ท าการประเมินทั้งหมดโดยจะแสดง เป็นช่ือพนักงาน, แผนก, คะแนนการประเมิน, เสร็จส้ินการ
ประเมิน เป็นตน้ และแสดงค าสั่งตามภาพ ข.29-ข.30  โดยหนา้จอขอ้มูลพนกังานจะประกอบดว้ยปุ่ม
ค าสั่ง ดงัน้ี  1.  ประเมินพนกังาน 
          2.  คน้หาช่ือพนกังาน 
และบนหนา้จอขวา จะแสดงจ านวนพนกังานท่ีท าการประเมินแลว้และยงัไม่ไดท้  าการประเมินโดย
ระบบจะสามารถท าการประเมินได ้ก็ต่อเม่ือท าการใส่คะแนนประเมินพนกังานทั้งหมดครบแลว้ 

 

ภาพที ่ข.33  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูประเมินพนกังาน 
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ภาพที ่ข.34 หนา้จอแสดงการกรอกคะแนนประเมินวนัลาของพนกังาน 

 

ภาพที ่ข.35  หนา้จอแสดงการกรอกคะแนนประเมินขอ้มูลปฏิบติังานของพนกังาน 
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ภาพที ่ข.36  หนา้จอแสดงการกรอกคะแนนประเมินขอ้มูลการร่วมกิจกรรมของพนกังาน 

           วธีิการใชง้านค าสั่งคน้หาพนกังานเพื่อการประเมิน 
 -คน้หาพนกังาน ท าไดโ้ดยการ พิมพช่ื์อพนกังานลงไปในช่องวา่ง โดยสามารถคน้หาไดท้ั้งช่ือ

และนามสกุล จากนั้นให้กดปุ่มค าสั่งคน้หา ระบบจะแสดงรายช่ือพนกังานท่ีมีช่ือดงักล่าวออกมา จาก
รูป ข.29 

 
วธีิการใชง้านการประเมินผลพนกังาน 
-การประเมินพนกังาน ท าไดโ้ดยการใชเ้มาส์คลิกท่ีรายช่ือท่ีพนกังานตอ้งการจะประเมินตามรูป 

ข.29 เม่ือคลิกแลว้จากนั้นระบบจะแสดงหนา้จอส าหรับประเมินพนกังานออกมาให้กรอกขอ้มูลตาม
รูปภาพ ข.30 ให้ท าการใส่คะแนนของพนักงานทั้งหมด เม่ือท าการกรอกเสร็จแลว้ ให้กดปุ่มค าสั่ง
บนัทึก หากพนกังานคนใดท าการประเมินแลว้ท่ีช่องตาราง เสร็จส้ินการประเมินจะเป็นสีทึบ ท าให้
ง่ายแก่การสังเกตุ 

3.2. เมนูกราฟเปรียบเทียบเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอและค าสั่งตามภาพ ข.31 โดย
หนา้จอกราฟเปรียบเทียบจะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี 1.แสดงกราฟ 
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ภาพที ่ข.37  หนา้จอแสดงกราฟเปรียบเทียบ Model  

           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงกราฟเปรียบเทียบ  Model ท าไดโ้ดยการเลือกปีท่ีตอ้งการจะแสดง หนา้จอจะแสดงกราฟ
ออกมาให้เห็นการใชเ้งินส าหรับการปรับเงินเดือนพนกังาน ในแต่ละ Model วา่อนัไหนท่ีใชเ้งินมาก
นอ้ยแตกต่างกนัออกไป โดยระบบจะแสดงทุกๆ Model ท่ีมีทั้งหมด  

3.3.เมนูเลอืกใช้ Modelเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอและค าสั่งตามภาพ ข.32 โดย
หนา้จอเลือกใช ้Model จะประกอบดว้ยปุ่มค าสั่ง ดงัน้ี 1.บนัทึก Model ส าหรับการประเมิน 

 

ภาพที ่ข.38  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูเลือกใช ้Model 
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 วธีิการใชง้าน 
 -การเลือกใช ้Model  ท  าไดโ้ดยการเลือกปีท่ีจะปรับเงินประเมิน จากนั้นเลือก Model ท่ีจะใช้

งาน หนา้จอจะแสดงรายการออกมาดงัน้ี ช่ือพนกังาน, แผนก, เงินเดือนปัจจุบนั, คะแนน, คิดเป็น %, 
เงินเดือนปรับใหม่ เป็นตน้ หลกัจากนั้นเม่ือรายการแสดงออกมาแลว้ ให้กดบนัทึก Model ส าหรับการ
ประเมิน  เป็นการเสร็จส้ิน การประเมินทั้งหมด 

3.4.เมนูปรับเงินเดือนประจ าปีเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายละเอียดและค าสั่งตาม
ภาพ ข.33 โดยหนา้จอปรับเงินเดือนประจ าปี 
           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงรายงานปรับเงินเดือนประจ าปี ท าไดโ้ดยการเลือกปีท่ีตอ้งการจะพิมพ ์แลว้กดปุ่มค าสั่ง
พิมพ ์จะปรากฏรายงานดงัภาพ ข.33 โดยหนา้จอจะแสดงรายละเอียดดงัน้ี พนกังานทั้งหมดท่ีปรับ
ออกมาดงัน้ี ช่ือพนกังาน, แผนก, คะแนน, เงินเดือนปัจจุบนั, เงินเดือนใหม่ 

 

ภาพที ่ข.39  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูปรับเงินเดือนประจ าปี 

3.5. เมนูประวัติการปรับเงินเดือนเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายละเอียดและค าสั่ง
ตามภาพ ข.34 โดยหนา้จอประวติัการปรับเงินเดือน  
           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงรายงานประวติัการปรับเงินเดือน ท าไดโ้ดยการเลือกรายช่ือพนกังานท่ีตอ้งการจะพิมพ ์
แลว้กดปุ่มค าสัง่พิมพ ์จะปรากฏรายงานดงัภาพ ข.34 โดยหนา้จอจะแสดงรายละเอียดพนกังานท่ีปรับ
เงินเดือนออกมาดงัน้ี ช่ือพนกังาน, ปีประเมิน, แผนก, ช่ือ Model, คะแนน, เงินเดือนปัจจุบนั,เงินเดือน
ใหม ่
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ภาพที ่ข.40  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูประวติัการปรับเงินเดือน 

3.6.เมนูภาพรวมทั้งหมดเม่ือใชเ้มาส์คลิกท่ีเมนูจะแสดงหนา้จอรายละเอียดและค าสั่งตามภาพ 
ข.35 โดยหนา้จอภาพรวมทั้งหมด 
           วธีิการใชง้าน 
          -แสดงรายงานภาพรวมทั้งหมดของบริษทั ระบบจะแสดงปีท่ีประเมินออกมาทั้งหมดอตัโนมติั
ตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีปัจจุบนั โดยหนา้จอจะแสดงรายละเอียดรายงานภาพรวมบริษทัดงัน้ี ปีท่ีประเมิน
,ช่ือ Model,เงินเดือนต ่าสุด,เงินเดือนสูงสุด,ค่าใชจ่้ายรวม 

 

ภาพที ่ข.41  หนา้จอแสดงค าสั่งหลกัในส่วนของเมนูประวติัการปรับเงินเดือน 
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แปลค าส่ัง Menu bar ประกอบด้วย  
1. File 

 

ภาพที ่ข.42  หนา้จอแสดงค าสั่ง Menu bar 
 

2. View 

 

ภาพที ่ข.43  หนา้จอแสดงค าสั่ง Menu bar 
 

 3. Background 

 

ภาพที ่ข.44  หนา้จอแสดงค าสั่ง Menu bar 
 

Tool bar ประกอบด้วย  

 

ภาพที ่ข.45  หนา้จอแสดงค าสั่ง Tool bar 
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เรียงตามล าดบัจากซา้ยไปขวาดงัน้ี  
-  Search                       คน้หา  
-  Open                          เปิดไฟล ์
-  Save                           บนัทึกไฟล ์
-  Print                           ปรินทร์ายงาน 
- Quick print                ปรินทร์ายงานเร็ว 
-  Page setup                 ตั้งค่าหนา้กระดาษรายงาน 
-  Scale                         ยอ่ขยาย 
-  Handtool                   เคร่ืองมือใชเ้ล่ือนหนา้จอ 
-  Magnifier                  แวน่ขยาย 
-  Zoom out                  ซูมออก 
-  Zoom in                    ซูมเขา้ 
-  First page                  หนา้แรก 
-  Previous page           หนา้ท่ีผา่นมา 
-  Next page                 หนา้ถดัไป 
-  Last page                  หนา้สุดทา้ย 
-  Multiple page           แสดงรายงานทั้งหมด 
-  Color                        สี 
- Water mark              การท าขอ้ความเป็นลายน ้า 
-  Export document      น าขอ้มูลออก 
-  Send via e-mail       ส่งขอ้มูลออกทาง E-mail 
-  Exit                           ออก 

 
 
 
 



 

113 

ภาคผนวก ค 
ตวัอย่างแบบสอบถาม 

 
แบบสอบถามส าหรับผู้ใช้งาน 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการประเมนิผลการปฏบิัติงาน 
ของพนักงานของบริษทั ซี.อ.ี  กรุ๊ปซัพพลาย จ ากดั 

 
ค าช้ีแจง 

      แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้แบบอิสระ มีวตัถุประสงคเ์พื่อตอ้งการทราบผล 
ของการใชง้านระบบสนบัสนุนการตดัสินใจส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของพนกังานของ
บริษทั ซี.อี.  กรุ๊ปซพัพลาย จ ากดั เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงและพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพใน
โอกาสต่อไป 

รายละเอียดของแบบสอบถาม 
            แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

            ตอนท่ี 1 ประสิทธิภาพของการใชง้านโปรแกรม 
            ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงระบบ 

 

ตอนท่ี 1 ประสิทธิภาพของการใชง้านโปรแกรม 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมายถกูต้อง ลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 

 

 
 
 
 
 



 

114 

ตารางที ่ค.1  ตารางแบบสอบถามผู้ใช้งานโปรแกรม 
 

หวัขอ้การประเมิน 
ระดบัประสิทธิภาพ 

 
ดีมาก 

 
ดี 

 
ปานกลาง 

 
พอใช ้

ควร
ปรับปรุง 

1. ระบบใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้น      

2. รูปแบบการจดัหนา้จอ มีความ   
      เหมาะสมกบัการใชง้าน 

     

3. การสืบคน้ขอ้มูลท าไดส้ะดวก      

4. การจดัรูปแบบของรายงาน      

5. ความถูกตอ้งของการประมวลผล      

6. ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลา      

7. ความสะดวกของระบบสารสนเทศ   
     เม่ือเทียบกบัระบบงานเดิม 

     

8. ความปลอดภยัของระบบ      

9. คู่มือการใชโ้ปรแกรม      

10. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม      
11. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใช ้  
       ซอฟตแ์วร์ 

     

 
ตอนท่ี 2 ขอ้เสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงระบบ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

***** ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม***** 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ - สกุล  นาย วงศพทัธ์ เนียมโภคะ  

วนั เดือน ปีเกดิ 28 พฤศจิกายน 2527 

ประวตัิการศึกษา     มธัยมศึกษาตอนปลาย สายวทิย-์คณิตศาสตร์ โรงเรียนยพุราชวทิยาลยั 
                                ปริญญาตรี สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัพายพั  

ประวตัิการท างาน    ฝ่ายสารสนเทศและบุคคล บริษทั ซี.อี.กรุ๊ปซพัพลายจ ากดั ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบนั 

 


