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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการประเมินผลการ
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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. 
 

 


