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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั น ำพลสั จ ำกดั ด ำเนินกิจกำรธุรกิจใหบ้ริกำรซอฟตแ์วร์และระบบไอที แก่องคก์ร
ต่ำงๆ อำทิเช่น   ธนำคำร เป็นตน้     โดยกำรด ำเนินงำนมีนโยบำยใหพ้นกังำนจะตอ้งน ำเสนอควำม
คืบหนำ้ในกำรปฏิบติังำนทุกสัปดำห์วำ่ในสัปดำห์นั้นๆ ไดท้  ำอะไรไปบำ้งและแต่ละงำนท่ีไดรั้บ
มอบหมำยอยูใ่นสถำนะใด มีควำมคืบหนำ้อยำ่งไร ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นกำรบนัทึกลงในกระดำษท่ีมี
รูปแบบแตกต่ำงกนั ท ำใหข้อ้มูลท่ีน ำเสนอไม่เป็นหน่ึงเดียว (Lack of Unique) และมีควำมล่ำชำ้ใน
กำรจดัท ำ ไม่สำมำรถดูขอ้มูลยอ้นหลงัไดแ้บบเรียลไทม ์ (Realtime) ขอ้มูลถูกจดัเก็บไม่เป็นระบบ 
สืบคน้ขอ้มูลยำก 
 ดงันั้นคณะผูจ้ดัท ำซ่ึงไดม้ำปฏิบติังำนสหกิจศึกษำท่ีบริษทัดงักล่ำว จึงไดรั้บมอบหมำยให้
พฒันำระบบติดตำมกำรปฏิบติังำนของพนกังำน โดยคณะผูจ้ดัท ำไดป้ระยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีวบ็และ
ฐำนขอ้มูลเขำ้มำช่วยในกำรจดัท ำระบบ โดยจดัเก็บขอ้มูลลงบนฐำนขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relation 
Database) บริหำรจดักำรดว้ยโปรแกรม MySql ส่วนโปรแกรมพฒันำเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web 
Application) เพื่อควำมสะดวกในกำรใชง้ำนของพนกังำนท่ีสำมำรถใชง้ำนท่ีใดก็ได ้ โดยจดัท ำส่วน
ติดต่อผูใ้ช ้(UserInterface) ดว้ยโปรแกรม VisualStudioCode และ SublimeText3 และเขียนชุดค ำสั่ง
ดว้ยภำษำ PHP HTML5 และ  JavaScript ซ่ึงระบบท่ีพฒันำน้ีจะช่วยใหก้ำรรำยงำนกำรปฏิบติังำน
กำรติดตำมงำนมีควำมรวดเร็ว ทนัสมยัเป็นปัจจุบนัมำกยิง่ข้ึน 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 เพื่อพฒันำระบบ ติดตำมกำรปฏิบติังำนประจ ำสัปดำห์ของพนกังำนบริษทั น ำพลสั จ ำกดั 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  
1.3.1.  ผูดู้แลระบบ 

1.3.1.1.  สำมำรถดูงำนของพนกังำนได ้
1.3.1.2.  สำมำรถมอบหมำยงำนใหพ้นกังำนแต่ละคนรับผดิชอบได ้
1.3.1.3.  สำมำรถก ำหนดระยะเวลำเร่ิมงำนและส้ินสุดงำนได ้
1.3.1.4.  สำมำรถคอมเมน้ทง์ำนของพนกังำนท่ีส่งมำได ้
1.3.1.5.  สำมำรถเพิ่มสิทธ์ิในกำรเขำ้ดูงำนของเวบ็ไซตไ์ด ้
1.3.1.6.  สำมำรถแกไ้ขสถำนะงำนได ้โดยประกอบดว้ยสถำนะ  
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− ส่ิงท่ีตอ้งท ำ 
− ก ำลงัท ำ 
− เสร็จส้ิน 

1.3.2.  พนกังำน (ผูใ้ช)้ 
1.3.2.1.  สำมำรถบนัทึกกำรท ำงำนของตนเองได ้
1.3.2.2.  สำมำรถแกไ้ขสถำนะงำนไดว้ำ่งำนท่ีรับผิดชอบอยูใ่นสถำนะใด 
1.3.2.3.  สำมำรถดูควำมคืบหนำ้ของงำนท่ีไดรั้บร่วมกบัผูอ่ื้นท่ีไดรั้บสิทธ์ิในกำรเขำ้ถึง

งำนนั้นๆ ได ้ 
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1.  ช่วยลดกำรสูญหำยของขอ้มูล 
1.4.2.  ช่วยใหพ้นกังำนขององคก์รมีควำมสะดวกและรวดเร็วต่อกำรแจง้ควำมคืบหนำ้ของ

งำนและส่งรำยงำนกำรท ำงำนในแต่ละวนั 
1.4.3.  ช่วยใหร้ะบบงำนเป็นปัจจุบนัมำกข้ึน 
1.4.4.  ช่วยใหก้ำรติดตำมงำนมีประสิทธ์ิภำพยิง่ขั้น 

 
1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 

1.5.1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 
รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูลของโครงงำน โดยกำรสัมภำษณ์พนกังำนช่ือ นำย

นปฎล  ภทัรเรืองสกุล ไดข้อ้มูลวำ่บริษทัมีปัญหำเก่ียวกบัเร่ืองกำรจดัท ำรำยงำนกำรด ำเนินงำนของ
พนกังำนต่อสัปดำห์ นำยนปฎล  ภทัรเรืองสกุล จึงตอ้งกำรใหค้ณะผูจ้ดัท ำไดช่้วยแกไ้ขปัญหำน้ี โดย
ใหพ้ฒันำเวบ็แอปพลิเคชนัข้ึน โดยใหศึ้กษำตวัอยำ่งจำก เวบ็ไซต ์http://www.trello.com  

1.5.2. วเิครำะห์ระบบงำน     
หลงัจำกท่ีท ำกำรรวบรวมข้อมูลได้แล้ว ได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรท ำงำนเพื่อให้ได้

ฟังกช์นัหลกัๆ ของระบบ และน ำเสนอดว้ยแผนภำพต่ำงๆ เช่น User Case Diagram , Class Diagram 

และ Entity Relationship Diagram 

1.5.3. ออกแบบระบบงำน  

− ออกแบบฐำนขอ้มูลเพื่อจดัเก็บข้อมูลต่ำงๆ ของระบบ โดยใช้ฐำนขอ้มูลเชิง

สัมพนัธ์ 
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− ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้ ของ เวบ็แอปพลิเคชนัเพื่อให้ใช้งำนง่ำยแต่มีควม

สวยงำมน่ำใช ้

1.5.4. จดัท ำหรือพฒันำระบบ 
              จำกท่ีท ำกำรวิเครำะห์และออกแบบไดน้ ำมำท ำกำรเขียนชุดค ำสั่งเพื่อสร้ำงเวบ็แอปพลิเค
ชนั โดยใชโ้ปรแกรม Visual Studio Code โปแกรม Sublime Text 3 เขียนชุดค ำสั่งดว้ยภำษำ PHP , 
jQuery และ Ajax และใช้ MYSQL ในกำรจดักำรฐำนข้อมูล และในส่วนของกำรออกแบบหรือ
พัฒนำส่วนติดต่อกับผู ้ใช้  ใช้  Bootstrap Framework เ ขียนชุดค ำสั่ งด้วยภำษำ HTML5 และ 
JavaScript 

1.5.5. ทดสอบระบบ 
ท ำกำรทดสอบร่วมกบัพนกังำนท่ีปรึกษำและพนกังำน บริษทั น ำพลสั จ ำกดั โดยใหท้ดลอง

กำรใชง้ำนจำกระบบจริงและรอรับขอ้เสนอแนะและค ำติชม เพื่อน ำมำปรับปรุงแกไ้ขระบบใหดี้ข้ึน 

1.5.6. จดัท ำเอกสำร 
จดัท ำเอกสำรคู่มือกำรใชง้ำน เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนรำยใหม่ทรำบถึงกำรท ำงำนของระบบเพื่อ ให้

สำมำรถใชง้ำนไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 

1.5.7. ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค.61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 
1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2. วเิครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำเอกสำร 

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.6.1. ฮำร์ดแวร์  
1.6.1.1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Windows 10 Education core i5-7200U  Ram 

8.00 GB 
1.6.1.2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Windows 10 Pro core i7-6500U  Ram 4.00 GB 
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1.6.2. ซอฟต์แวร์  
1.6.2.1.  ระบบปฏิบติักำร Microsoft Windows 10 

1.6.2.2. โปรแกรม XAMPP  

1.6.2.3. โปรแกรม Visual Studio Code 

1.6.2.4. โปแกรม Sublime Text 3 

1.6.2.5.  Bootstrap Framework 
1.6.2.6.  โปรแกรม Sourcetree 

1.6.2.7.  โปรแกรม Bitbucket 

 



 
 

 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมเกีย่วข้อง 
 

 ในการจดัท าโครงงานน้ี คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชด้งัน้ี 
2.1 Bootstrap Framework1 

 

 
รูปท่ี 2.1. Bootstrap Framework 

 

 Bootstrap ถูกพัฒนาข้ึนโดย Mark Otto และ Jacob Thornton ทีมพัฒนาของ   
Twitter Inc. ก่อนหน้าน้ีใช้ช่ือว่า Twitter Blueprint และเปิดให้นกัพฒันาสามารถน าไปใช้งาน
พัฒนาเว็บไซต์ได้แบบไม่ มีค่ าใช้ จ่าย  (Open Source) ใน ช่ือว่า Bootstrap Framework ท่ี
ประกอบดว้ยโครงสร้าง  CSS , HTML และ JavaScript ท่ีช่วยใหเ้ราสามารถสร้างหนา้จอ (User 
Interface) ได้ง่าย สวยงาม และรวดเร็ว ลดเวลาในการออกแบบหน้าจอ หรือรายการ Element 
อ่ืนๆ และท่ีส าคญัคือ Bootstrap มีการแสดงผลในรูปแบบของ Responsive ซ่ึงจะแสดงภาพ
หน้าจอท่ีเหมาะสมกบัอุปกรณ์ท่ีท าการเปิดอยู่ในขณะนั้น เช่น PC Desktop , Tablets , Mobile 
หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  

 นอกจาก Bootstrap จะมีโครงสร้างพื้นฐานในการออกแบบท่ีท าให้ใชง้านไดอ้ยา่ง
สะดวกแล้ว ยงัสามารถเพิ่มชุดค าสั่ง CSS หรือ Style sheet เพื่อให้เข้ากับส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้
ตามความตอ้งการของผูพ้ฒันาได ้

                                                 
1

 Bootstrap. (2018). Bootstrap4. Retrieved from https://getbootstrap.com 

https://getbootstrap.com/
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2.2 Web Application2 

 
รูปท่ี 2.2. โครงสร้าง Web Application 

 

 เวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) คือ แอปพลิเคชนั ท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพื่อเป็น  
เบราเซอร์ (Browser) ส าหรับการใชง้าน เวบ็เพจ (Webpage) ต่างๆ สามารถใชง้านผา่นอินเทอร์เน็ต 
(Internet) และ อินทราเน็ต (Intranet) ได ้และขอ้ดีของ เวบ็แอปพลิเคชนั คือ ในส่วนของการใชง้าน
ท่ีสามารถใชง้านไดง่้าย สะดวก ทุกท่ี ทุกเวลา ถา้หากไมมี่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ แต่ตอ้งการใช ้เวบ็เบ-
ราเซอร์ (Web browser) ก็สามารถใชแ้อปพลิเคชนัน้ีได ้รวมถึงมีการอพัเดท แกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆ 
อยูต่ลอดเวลา และใชง้านไดทุ้กแพลตฟอร์ม 

  

                                                 
2

 Mangoconsultant. (2018). Web Application. Retrieved from 
https://www.mangoconsultant.com/th/news-knowledge/knowledge/274-application 
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2.3 Database3 

  ฐานขอ้มูล (Database) คือ กลุ่มของขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนั น ามาเก็บรวบรวม
เขา้ไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบและขอ้มูลท่ีประกอบกนัเป็นฐานขอ้มูลนั้น ตอ้งตรงตามวตัถุประสงคก์าร
ใชง้านขององคก์รดว้ยเช่นกนั เช่น ในส านกังานก็รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่หมายเลขโทรศพัทข์องผู ้
ท่ีมาติดต่อจนถึงการเก็บเอกสารทุกอยา่งของส านกังาน 

 

 
รูปท่ี 2.3 Database 

  

2.3.1. ระบบฐานขอ้มูล (Database System) 

 หมายถึง โครงสร้างสารสนเทศท่ีประกอบดว้ยรายละเอียดของขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ท่ีจะน ามาใชใ้นระบบต่างๆร่วมกนั ระบบฐานขอ้มูลจึงนบัวา่เป็นการจดัเก็บขอ้มูลอย่างเป็นระบบ 
ซ่ึงผูใ้ช้สามารถจดัการกบัขอ้มูลได้ในลกัษณะต่าง ๆ ทั้งการเพิ่ม การแกไ้ข การลบ ตลอดจนการ
เรียกดูขอ้มูล ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นการประยุกต์น าเอาระบบคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการจดัการ
ฐานขอ้มูล 

2.3.1.1. รูปแบบของระบบฐานขอ้มูล 

 ฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) เป็นการเก็บข้อมูลใน
รูปแบบท่ีเป็นตาราง (Table) มีความความสัมพนัธ์กัน (Relation) มี
ลกัษณะเป็น 2 มิติ คือเป็นแถว (row) และเป็นคอลมัน์ (column) การ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างตาราง จะเช่ือมโยงโดยใช้แอททริบิวต์ 
(attribute) หรือคอลัมน์ท่ีเหมือนกันทั้ งสองตารางเป็นตวัเช่ือมโยง

                                                 
3

 Praharuthai Convent School. (2018). Database. Retrieved from 
http://www.shc.ac.th/shc_media_online/media_m5/access/page_1.html  
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ขอ้มูล ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์น้ี จะเป็นรูปแบบของฐานขอ้มูลท่ีนิยม
ใชใ้นปัจจุบนั 

 ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) เป็นการรวมระเบียน
ต่างๆ และความสัมพนัธ์ระหว่างระเบียนแต่จะต่างกบัฐานขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ คือ ในฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์จะแฝงความสัมพนัธ์เอาไว ้โดย
ระเบียนท่ีมีความสัมพนัธ์กนัจะตอ้งมีค่าของขอ้มูลในแอททริบิวตใ์ด
แอททริบิวต์หน่ึงเหมือนกัน แต่ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย จะแสดง
ความสัมพนัธ์อยา่งชดัเจน 

 ฐานขอ้มูลแบบล าดับชั้น (Hierarchical Database)  เป็นโครงสร้างท่ี
จัดเก็บข้อมูลในลักษณะความสัมพันธ์แบบพ่อ-ลูก (Parent-Child 
Relationship Type : PCR Type) หรือเป็นโครงสร้างรูปแบบต้นไม ้
(Tree) ขอ้มูลท่ีจดัเก็บในท่ีน้ี คือ ระเบียน (Record) ซ่ึงประกอบดว้ยค่า
ของเขตขอ้มูล (Field) ของเอนทิต้ีหน่ึง ๆ 

 

2.3.2. ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System) : DBMS  

 หมายถึง กลุ่มโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ชนิดหน่ึง ท่ีสร้างข้ึนมาเพื่อท าหน้าท่ี
บริหารฐานขอ้มูลโดยตรง ให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกให้
ผูใ้ช้สามารถเข้าถึงขอ้มูลได้ โดยท่ีผูใ้ช้ไม่จ  าเป็นต้องรับรู้เก่ียวกบัรายละเอียดภายในโครงสร้าง
ฐานขอ้มูล ก็คือ DBMS น้ีเป็นตวักลางในการเช่ือมโยงระหวา่งผูใ้ช ้และโปรแกรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัระบบฐานขอ้มูล ตวัอย่างของ DBMS ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนั ได้แก่ Microsoft Access, FoxPro, 
SQL Server, Oracle, Informix, DB2 เป็นตน้ 

 

 
รูปท่ี 2.4 ระบบจดัการฐานขอ้มูล 

 

2.3.3. ประโยชน์ของฐานขอ้มูล 

ประโยชน์ของการน าขอ้มูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัมาใชง้านร่วมกนัเป็นฐานขอ้มูล มี
ดงัต่อไปน้ี 

1. ลดความซ ้ าซอ้นของขอ้มูล (Data Redundancy)  
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2. หลีกเล่ียงความขดัแยง้ของขอ้มูล (Data Inconsistency)  

3. แต่ละหน่วยในองคก์รสามารถใชข้อ้มูลร่วมกนัได ้(Data Sharing) 

4. ก าหนดรูปแบบขอ้มูลใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนั ท าใหผู้ใ้ชข้อ้มูลสามารถ  
เขา้ใจและส่ือสารถึงความหมายเดียวกนั 

5. ก าหนดระดบัความสามารถในการเรียกใชข้อ้มูลของผูใ้ชแ้ต่ละคนให้
แตกต่างกนัตามความรับผดิชอบ 

6. รักษาความถูกตอ้งของขอ้มูลได ้ 

7. ตอบสนองความตอ้งการใชข้อ้มูลในหลายรูปแบบสามารถแกไ้ขโครงสร้าง
ขอ้มูลไดอ้ยา่งอิสระ 
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2.4 Trello4 

 

  

รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งหนา้จอของ Trello 

  Trello คือ Collaboration Software ไวส้ าหรับบริหารจดัการ การท างานร่วมกัน
ระหวา่ง ทีมพฒันาและลูกคา้ หรือทุก ๆ แผนกท่ีมีส่วนในการพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของ
งานและ กระบวนท างาน ท่ีส าคญั Trello เป็นโปรแกรมท่ีเราสามารถใช้งานไดแ้บบโดย ไม่มี
ค่าใช้จ่าย ให้เราสามรถใช้งานไดท้ั้ง mobile หรือจะใช้บนเวบ็ไซต์หลกัก็ได ้เป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพและใชง้านง่ายส าหรับการควบคุม 
จุดเด่นของ Trello 

 เป็นซอฟตแ์วร์ท่ีไม่เสียค่าใชจ่้าย มีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

 เป็นซอฟต์แวร์ท่ีช่วยในการบริหารจดัการงาน สามารถลดกระบวนการการท างาน
บางอยา่งลงไปได ้

 ไม่ซับซ้อน UX (User Experience) และ UI (User Interface) สามารถเรียนรู้ ท าความ
เขา้ใจไดง่้าย ใชง้านง่าย และรวดเร็ว 

 สามารถใชง้านไดท้ั้ง Mobile และบน Website 
 

 

 

  

                                                 
4

 Trello. (2018). Trello. Retrieved from  https://trello.com/ 
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2.5 เปรียบเทยีบฟังก์ชันการท างานของระบบติดตามการปฏิบัติงานประจ าสัปดาห์ของ
พนักงานบริษัท น าพลสั จ ากดั กบั Trello 

 

1.6.1.  ระบบติดตามการปฏิบติังานประจ าสัปดาห์ของพนกังานบริษทั น าพลสั จ ากดั 

1.6.1.1. มีฟังกช์นั บนัทึกการท างานประจ าสัปดาห์ 

1.6.1.2. มีฟังกช์นั แสดงตารางการท างานประจ าสัปดาห์ 

1.6.1.3. มีฟังกช์นัการจดัการโครงงาน 

1.6.1.4. มีฟังกช์นัอปัเดทสถานะของงานในรูปแบบของ Drag and Drop 

1.6.1.5. มีฟังกช์นัเพิ่ม แกไ้ข และยกเลิก โครงงาน 

1.6.1.6. มีฟังกช์นัเพิ่ม งานยอ่ยในโครงงานนั้นๆ 

1.6.1.7. มีฟังกช์นัจดัการขอ้มูลพนกังาน 

1.6.1.8. มีฟังกช์นับญัชีผูใ้ช ้สามารถ แกไ้ขรายละเอียดของผูใ้ชไ้ด ้

1.6.2. Trello  

2.6.2.1. มีฟังกช์นัการจดัการโครงงาน 

2.6.2.2. มีฟังกช์นัการอปัเดทสถานะของงานในรูปแบบของ Drag and Drop 

2.6.2.3. มีฟังกช์นัการรายงานการท างานประจ าสัปดาห์ 

2.6.2.4. มีฟังกช์นัเพิ่ม แกไ้ข และยกเลิก โครงงาน 

2.6.2.5. ไม่มีฟังกช์นัการจดัการขอ้มูลพนกังาน 

2.6.2.6. ไม่มีฟังกช์นับนัทึกการท างานประจ าสัปดาห์ 
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2.6 Project Management System5 

 การจดัการโครงการ เป็นหลกัการความรู้ในการวางแผน จดัระเบียบ รับประกนั 
จดัการ ช้ีน า และควบคุมทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้โครงการบรรลุเป้าประสงคก์ารจดัการโครงการ
เป็นการวางแผนและการจดัการทรัพยากรต่างๆ ทั้งทรัพยากรดา้นบุคคลและรายละเอียดของ
กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยคาดคะเนทิศทางและระยะเวลาของโครงการตั้งแต่เร่ิมตน้
โครงการจนกระทัง่ถึงโครงการส าเร็จ รวมถึงการก าหนดช่วงเวลาในการปฏิบติังานในกิจกรรม
ต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อจะท าให้งานออกมามีประสิทธิภาพ และสามารถท่ีจะประมาณราคา
ของโครงการได้ การจดัการโครงการมีหัวใจส าคญัคือการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่าง เวลา 
ราคา และคุณภาพ ในทรัพยากรท่ีก าหนดเพื่อใหไ้ดเ้ป้าหมายตามตอ้งการ 

 
รูปท่ี 2.6. Project Management System 

 

การจดัการโครงการ แบ่งได ้3 ขั้นตอน  

1. การวางแผน (Planning) 
เก่ียวขอ้งกบั การก าหนดเป้าหมาย รายละเอียด โครงการ และทีมงาน  

2. การก าหนดตารางการทางาน (Scheduling) 

เก่ียวขอ้งกบัการก าหนด ทรัพยากรมนุษย ์เงินลงทุน และปัจจยัการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนั  

3. การควบคุม (Controlling) 

เก่ียวขอ้งกบัการเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกบัแผนงานท่ีไดก้ าหนดไว ้ทั้งดา้นทรัพยากรมนุษย ์
ค่าใชจ่้าย คุณภาพ และงบประมาณ ตลอดจนการแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนงานหรือทรัพยากร เพื่อให้
                                                 
5
 Wikipedia. (n.d.). Project  Management. Retrieved June 10, 2018. from  

https://th.wikipedia.org/wiki/projectmanagement 
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ตรงตามเวลาท่ีก าหนดและตน้ทุนท่ีก าหนด 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

บริษท ัน ำพลสั จ  ำกดั  
ท่ีอยู ่   :     117 ซ.รัชดำภิเษก 14/1 ถ.รัชดำภิเษก (ท่ำพระ-ตำกสิน) แขวงบุคคโล         
                 เขต ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600   
โทร    :     02 876 5215-6, 02 876 5252  

  แฟกซ์ :    02 876 5505  
             อีเมล ์  :     info@numplus.com 

 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทัน ำพลสั จ ำกดั 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั น ำพลสั จ ำกดั คือผูใ้ห้บริกำรครอบคลุมงำนเก่ียวกบั เวบ็ไซต ์เวบ็แอปพลิเค
ชนั เวบ็โฮสต้ิง บริกำรโปรโมท และดูแลเวบ็ไซตร์วมถึงบริกำรอ่ืนๆดำ้นไอที ครบวงจร
ผลงำนทุกช้ิน ไดรั้บกำรพฒันำโดยทีมงำนมืออำชีพและควบคุมคุณภำพโดยเจำ้หนำ้ท่ีท่ีมี
ประสบกำรณ์มำกกวำ่ 10 ปี และไดรั้บกำรรับรองเกียรติบตัรจำกสถำบนัต่ำงๆ  

mailto:info@numplus.com
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ตวัอยำ่งผลงำนของบริษทั น ำพลสั จ ำกดั 

Website :  http://thailandfoodmarket.com 

 

   รูปท่ี 3.2 อุตสำกรรมพฒันำมูลนิธิเพื่อสถำบนัอำหำร 

 

Website : http://chokchai.ac.th 

 

    รูปท่ี 3.3 โรงเรียนโชคชยั  

http://thailandfoodmarket.com/
http://chokchai.ac.th/
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Website : https://www.msig-thai.com 

 

   รูปท่ี 3.4 เอม็ เอส ไอ จี ประกนัภยั (ประเทศไทย) 

 

Website : https://www.secure-cyber.net

 

   รูปท่ี 3.5 กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

https://www.msig-thai.com/
https://www.secure-cyber.net/
https://www.secure-cyber.net/
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Website : https://www.redcrossfundraising.org 

 

   รูปท่ี 3.6 ส ำนกังำนจดัหำรำยได ้สภำกำชำดไทย 

 

Website : https://www.bangkokpattayahospital.com 

 

    รูปท่ี 3.7 โรงพยำบำลกรุงเทพพทัยำ  

https://www.redcrossfundraising.org/
https://www.bangkokpattayahospital.com/
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Website : http://masci.or.th 

 

   รูปท่ี 3.8 สถำบนัรับรองมำตรฐำนไอเอสโอ 

 

Website : http://www.cpall.co.th 

 

   รูปท่ี 3.9 บริษทั ซีพี ออลล ์จ ำกดั (มหำชน)  

http://masci.or.th/
http://www.cpall.co.th/
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Website : https://www.car4cash.com  

 

  รูปท่ี 3.10 กรุงศรี ออโต ้จำก ธนำคำรกรุงศรีอยธุยำ จ ำกดั (มหำชน)  

 

 
 
 
 
 

https://www.car4cash.com/
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.11 รูปแบบกำรจดัองคก์รและกำรบริหำรงำนขององคก์ร 
 

  

Manager Director 

Accounting Project Manager 

Senior Programmer Designer Supporter 

Programmer 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
              นกัศึกษำภำควชิำวทิยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะวทิยำศำสตร์ ไดม้ำปฏิบติังำน สหกิจ
ศึกษำ ณ บริษทั น ำพลัส จ ำกัด จ  ำนวน 2 คน คือ นำงสำวจนัทร์ธิดำ ระบือธรรม และ
นำงสำวกนกวรรณ์ นันทะวงค์ ได้รับหมอบหมำยให้ท ำงำนต ำแหน่งโปรแกรมเมอร์ 
รำยละเอียดงำนท่ีได้รับมีดังน้ี พฒันำระบบติดตำมกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน บริษทั 
น ำพลสั จ ำกดั  

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
คุณนพปฎล  ภัทร เ รืองสกุล   ต ำแหน่ง   Mobile   Developer   and    Mobile 

Application Consultant    
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ระยะเวลำเร่ิมเขำ้มำปฏิบติังำนท่ี บริษทั  น ำพลสั จ ำกดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม 

พ.ศ.2561 ถึงวนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2561 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

พฒันาเว็บแอปพลิเคชันรายงานและติดตามการปฏิบติังานประจ าสัปดาห์ของพนักงาน
บริษทั  น าพลสั  จ  ากดั คณะผูจ้ดัท าไดจ้ดัท าระบบในรูปแบบเวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อความสะดวก ใน
การใช้งานของพนักงาน  ระบบสามารถสร้างรายงานประจ าสัปดาห์และมีการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นงานต่างๆ ในบริษทัได ้ซ่ึงจะท าให้ลดค่าใช้จ่ายในการท่ีจะตอ้งลงขอ้มูลในกระดาษ  และ
ระบบสามารถสร้างโปรเจ็คท่ีบริษทัไดรั้บงานมาจากลูกคา้ ก าหนดสถานะงาน ก าหนดพนกังานท่ี
รับผดิชอบงานก าหนดรายละเอียดงานระยะเวลาในการด าเนินงานนั้นๆ ได ้

ในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันรายงานและติดตามการปฏิบติังานประจ าสัปดาห์  ของ
พนกังาน บริษทั น าพลสั จ ากดั ไดใ้ชโ้ปรแกรม Visual Studio Code ในการเขียนโปรแกรม และใช้
โปรแกรม Sourcetree ในการจดัเก็บขอ้มูลไฟลง์านทั้งหมด 
 
4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
รูปท่ี 4.1 แผนภาพ Use Case Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนั  

ระบบตดิตามการปฏบิัตงิานของพนักงานบริษัท น าพลสั จ ากดั  

 

ผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้ 

จดัการตารางการท างาน 

จดัการโปรเจค็ 

จดัการบญัชีผูใ้ช ้

เขา้สู่ระบบ 

 

จดัการขอ้มูลพนกังาน 

การจดัการขอ้มูลการด าเนินงาน 
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ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของ Use Case : จดัการตารางการท างาน 
 

Use Case Name จดัการตารางการท างาน 
Use Case ID UC 1 
Brief Description ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิมตารางการท างานของตวัเองไดแ้ละดูรายงานการท างานของตนเอง

ท่ีเก็บบนัทึกไวไ้ด ้
Primary Action ผูใ้ช ้, ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มตารางการท างาน 

2. ระบบจะแสดงหนา้จอตารางการท างานของผูใ้ช ้
3. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มเพ่ิมการท างาน 
        3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอ บนัทึกการท างานใหผู้ใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกรอกขอ้มูล 
              3.1.1. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
                         3.1.1.1. ระบบจะบนัทึกขอ้มูลทั้งหมด 
                         3.1.1.2. ระบบแจง้ผูใ้ชว้า่บนัทึกขอ้มูลส าเร็จ 
              3.1.2. ถา้ไม่ใช่ 
                         3.1.2.1. ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         3.1.2.2. ระบบจะเตือนผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบวา่ตอ้งการออกจากหนา้น้ีจริงหรือไม่ 
                                       3.1.2.2.1. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มตกลง 
                                                         3.1.2.2.1.1. ระบบจะยอ้นกลบัไปหนา้ก่อนหนา้ 
                                        3.1.2.2.2. ถา้ไม่ใช่ 
                                                         3.1.2.2.1.1. ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                                                         3.1.2.2.1.1. ระบบจะยงัอยูห่นา้จอกรอกขอ้มูลตารางการท างาน 
4.ถา้ไม่ใช่  
        4.1ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มคน้หา 
              4.1.1. ระบบแสดงปฏิทินพร้อมบอกสปัดาห์ 
                         4.1.1.1. ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบเลือกช่วงเวลาท่ีตอ้งการ 
                                       4.1.1.1.1. ระบบจะแสดงขอ้มูลตารางการท างานในช่วงเวลาท่ีเลือก 
                         4.1.1.2. ถา้ไม่ใช่ 
                                       4.1.1.1.1. ระบบจะแสดงหนา้จอตารางการท างาน 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 

 
 



23 
 

 

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของ Use Case : จดัการบญัชีผูใ้ช้ 
 

Use Case Name จดัการบญัชีผูใ้ช ้
Use Case ID UC 2 
Brief Description ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ข ช่ือ,นามสกลุ,ช่ือผูใ้ช,้รหสัผา่น,เบอร์โทร,อีเมล 
Primary Action ผูใ้ช ้,ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1.ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มบญัชีผูใ้ช ้                            

2.ระบบจะแสดงหนา้จอขอ้มูลส่วนตวั                            
3.ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มแกไ้ขขอ้มูล                                             
    3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มูล                        
    3.2 ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบแกไ้ขขอ้มูล                                                        
          3.2.1 ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก                                              
                 3.2.1.1 ระบบจะบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขพร้อมแจง้วา่บนัทึกขอ้มูลส าเร็จเรียบร้อย                                
           3.2.2 ถา้ไม่ใช่                                                                                                                           
                  3.2.2.1 ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก                                              
                  3.2.2.2 ระบบจะยอ้นกลบัไปหนา้ก่อนหนา้นั้นทนัที                                                                        
4.ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มเปล่ียนรหสัผา่น                                      
     4.1 ระบบจะแสดงหนา้จอเปล่ียนรหสัผา่น                    
     4.2 ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกรอกรหสัผา่นเดิม                                            
           4.2.1 ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกรอกรหสัผา่นเดิมถูกตอ้ง                          
                  4.2.1.1 ถา้ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกรอกรหสัผา่นใหม่กบัรหสัผา่นใหม่กวา่ถูกตอ้ง                                           
                  4.2.1.2 ถา้ไม่ใช่                                                            
                             4.2.1.2.1 ระบบจะแจง้วา่ คุณใส่รหสัผา่นไม่ตรงกนั                                                         
           4.2.2 ถา้ไม่ใช่                                                                
                  4.2.2.1 ระบบจะแจง้วา่ คุณใส่รหสัผา่นผิด                                                                          
5.ระบบบนัทึกรหสัผา่นใหม่พร้อมแจง้ผูใ้ชว้า่ บนัทึกส าเร็จ                                                                              

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของ Use Case : เขา้สู่ระบบ 
 

Use Case Name เขา้สู่ระบบ 
User Case ID UC 3 
Brief Description ส าหรับยนืยนัตวัตนและตรวจสอบสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน 
Primary Action ผูใ้ช ้, ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
 1. ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบเขา้สู่หนา้เขา้สู่ระบบ 

2. ระบบจะแสดงหนา้จอเขา้สู่ระบบ 
3. ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบใส่ Username และ Password 
4. ผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มเขา้สู่ระบบ 
        4.1 ถา้ Username และ Password ถูกตอ้ง 
            4.1.1 ระบบจะเช็คสถานะการเขา้ใชว้า่เป็นผูใ้ชห้รือเป็นผูดู้แลระบบ  
                   4.1.1.1 ถา้สถานะเป็นผูดู้แลระบบ 
                            4.1.1.1.1 ระบบจะแสดงหนา้จอรายงานล่าสุด 
                   4.1.1.2  ถา้ไม่ใช่ 
                            4.1.1.2.1 ระบบจะแสดงหนา้จอตารางการท างานล่าสุด  
         4.2  ถา้ไม่ใช่ 
            4.2.1 ระบบจะแจง้วา่ Username และ Password ผิด 

Post Conditions - 
Alternative Flows ออกจากระบบ 
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของ Use Case : การจดัการขอ้มูลการด าเนินงาน 
 

Use Case Name การจดัการขอ้มูลการด าเนินงาน 
User Case ID UC4 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถดูรายงานการท างานของพนกังานทั้งหมดได ้
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions สิทธ์ิการเขา้ใชง้านเป็นสถานะของผูดู้แลระบบเท่านั้น 
Main Flows 1.ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบกดปุ่มรายงานการท างาน 

2.ระบบแสดงรายการท างานของพนกังานทั้งหมด 
3.ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มดูรายละเอียดการท างาน 
       3.1 ระบบจะแสดงตารางการท างาน 
              3.1.1. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มคน้หา 
                         3.1.1.1. ระบบจะแสดงปฏิทินพร้อมบอกสปัดาห์ 
                                       3.1.1.1.1. ถา้ผูใ้ชเ้ลือกช่วงเวลาท่ีตอ้งการ 
                                                        3.1.1.1.1.1. ระบบจะแสดงขอ้มลูตารางการท างานในช่วงเวลาท่ี 
                                                                           เลือก 
                                       3.1.1.1.2. ถา้ไม่ใช่ 
                                                        3.1.1.1.2.1. ระบบจะแสดงหนา้จอตารางการท างาน 
4.ถา้ไม่ใช่ 
       4.1 ระบบจะแสดงรายงานการท างานของพนกังานทั้งหมด 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของ Use Case : จดัการขอ้มูลพนกังาน 
 

Use Case Name จดัการขอ้มูลพนกังาน 
User Case ID CU 5 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถดู แกไ้ข และเพ่ิมขอ้มูลพนกังานทั้งหมด 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions สิทธ์ิการเขา้ใชง้านเป็นสถานะของผูดู้แลระบบเท่านั้น 
Main Flows 1.ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบกดปุ่มจดัการขอ้มูลพนกังาน 

2.ระบบจะแสดงตารางขอ้มูลพนกังานทั้งหมด 
3. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มเพ่ิมขอ้มูลพนกังาน 
       3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอใหผู้ดู้แลระบบกรอกขอ้มูลพนกังานเพ่ิมในระบบ 
              3.1.1. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
                         3.1.1.1. ระบบจะบนัทึกขอ้มูลใหพ้ร้อมแจง้วา่ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลส าเร็จ 
              3.1.2. ถา้ไม่ใช่ 
                         3.1.2.1. ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         3.1.2.2. ระบบจะแสดงขอ้ความถามผูดู้แลระบบวา่ ตอ้งการออกจากน้ีจริงหรือไม่ 
                                       3.1.2.2.1. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มตกลง 
                                                        3.1.1.1.1.1. ระบบจะกลบัไปหนา้ก่อนหนา้น้ีทนัที 
                                       3.1.2.2.1. ถา้ไม่ใช่ 
                                                        3.1.1.1.1.1. ระบบจะยงัอยูห่นา้เดิม 
4. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
       4.1. ระบบจะแสดงหนา้จอแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
       4.2. ผูดู้แลระบบแกไ้ข ขอ้มูลพนกังานตามตอ้งการ 
              4.2.1. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
                         4.2.2.1. ระบบจะบนัทึกขอ้มูลใหพ้ร้อมแจง้วา่ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลส าเร็จ 
              4.2.2. ถา้ไม่ใช่ 
                         4.2.2.1. ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         4.2.2.2. ระบบจะแสดงขอ้ความถามผูดู้แลระบบวา่ ตอ้งการออกจากน้ีจริงหรือไม่ 
                                       4.2.2.2.1. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มตกลง 
                                                        4.2.2.2.1.1. ระบบจะกลบัไปหนา้ก่อนหนา้น้ีทนัที 
                                       4.2.2.2.2. ถา้ไม่ใช่ 
                                                        4.2.2.2.2.1. ระบบจะยงัอยูห่นา้เดิม 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของ Use Case : จดัการขอ้มูลพนกังาน (ต่อ) 
 

 5. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มเปล่ียนสถานะพนกังาน 
       5.1. ระบบจะแสดงขอ้ความถามผูดู้แลระบบวา่ตอ้งการเปล่ียนสถานะ 
              ของพนกังานใช่หรือไม่ 
              5.1.1. ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มตกลง 
                         5.1.1.1. ระบบจะเปล่ียนสถานะของพนกังานจากท างานเป็นไม่ท างานทนัที พร้อม 
                                      แจง้วา่เปล่ียนสถานะพนกังานส าเร็จ 
              5.1.2. ถา้ไม่ใช่ 
                         5.1.2.1. ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
                         5.1.2.2. ระบบจะยอ้นกลบัไปแสดงหนา้จอขอ้มูลพนกังาน 

Post Conditions พนกังานท่ีถูกเปล่ียนสถานะงานเป็นไม่ท างาน จะไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบไดอี้ก 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของ Use Case : จดัการโปรเจค็ 

Use Case Name จดัการโปรเจค็ 
User Case ID CU 6 
Brief Description ผูใ้ชแ้ละผูดู้แลระบบสามารถดู แกไ้ข เพ่ิมโปรเจ็คไดแ้ละสามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็น

กนัไดใ้นโปรเจ็คนั้นๆ 
Primary Action ผูใ้ช ้, ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1.ยเูคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชห้รือผูดู้แลระบบกดปุ่มงานทั้งหมด 

2.ถา้สถานะการเขา้ใชง้านเป็นสถานะผูใ้ช ้                       
    2.1 ระบบจะแสดงหนา้จอขอ้มลูงานของผูใ้ช ้                   
    2.2 ถา้ผูใ้ชก้ดปุ่มดูรายละเอียดงานนั้นๆ                              
       2.2.1 ระบบจะแสดงหนา้จอรายละเอียดงาน             
    2.3 ถา้ผูใ้ชก้ดปุ่มเพ่ิมงาน             
       2.3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอเพ่ิมงาน             
       2.3.2 ผูใ้ชก้รอกรายละเอียดงานท่ีท่ีตอ้งการเพ่ิม             
       2.3.3 ถา้ผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึก                                                       
             2.3.3.1 ระบบจะบนัทึกขอ้มูลใหพ้ร้อมแจง้บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย  
       2.3.4 ถา้ไม่ใช่         
             2.3.4.1 ผูใ้ชก้ดปุ่มยกเลิก ระบบจะยอ้นกลบัไปหนา้ก่อนหนา้ทนัที       
    2.4 ถา้ผูใ้ชก้ดโปรเจค็งานใดงานหน่ึง                              
       2.4.1 ระบบจะแสดงหนา้จอกล่องแลกเปล่ียนความคิดเห็นข้ึนมา                 
       2.4.2 ถา้ผูใ้ชพ้ิมพข์อ้ความแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
             2.4.2.1 ถา้ผูใ้ชก้ดปุ่มส่งขอ้ความแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
                      2.4.2.1.1 ระบบจะบนัทึกขอ้ความท่ีส่งพร้อมแสดงขอ้ความความคิดเห็นให ้         
             2.4.2.2 ถา้ไม่ใช่                                                   
                      2.4.2.2.1 ผูใ้ชก้ดปุ่มออก ระบบจะกลบัไปหนา้ก่อนหนา้นั้นทนัที        
    2.5 ถา้ผูใ้ชก้ดโปรเจค็นั้นคา้งแลว้ลากโปรเจ็คนั้นไปอีกสถานะนึงง            
        2.5.1 ระบบจะบนัทึกสถานะงานใหม่ให ้

3.ถา้ไม่ใช่ 
    3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอขอ้มูลงานทั้งหมด 
    3.2 ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มเพ่ิมหวัขอ้งาน 
       3.2.1 ระบบจะแสดงหนา้จอเพ่ิมหวัขอ้งาน 
       3.2.2 ผูดู้แลระบบกรอกรายละเอียดหวัขอ้งานท่ีตอ้งการเพ่ิม      
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของ Use Case : จดัการโปรเจค็ (ต่อ) 

        3.2.3 ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
             3.2.3.1 ระบบจะบนัทึกขอ้มูลใหพ้ร้อมแจง้วา่บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย 
       3.2.4 ถา้ไม่ใช่ 
              3.2.4.1 ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก ระบบจะยอ้นกลบัไปหนา้ก่อนหนา้นั้นทนัที 
     3.3 ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มดูรายละเอียดงานนั้นๆ 
        3.3.1 ระบบจะแสดงหนา้จอรายละเอียดงาน 
        3.3.2 ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มเพ่ิมงาน 
              3.3.2.1 ระบบจะแสดงหนา้จอเพ่ิมงาน 
              3.3.2.2 ผูดู้แลระบบกรอกรายละเอียดงานท่ีตอ้งการเพ่ิม 
              3.3.2.3 ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
                       3.3.2.3.1 ระบบจะบนัทึกขอ้มูลพร้อมแจง้วา่บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย 
              3.3.2.4 ถา้ไม่ใช่ 
                       3.3.2.4.1 ผูใ้ชก้ดปุ่มยกเลิก ระบบจะยอ้นกลบัไปหนา้ก่อนหนา้นั้นทนัที 
       3.4 ถา้ผูดู้แลระบบกดโปรเจค็งานใดงานหน่ึง 
          3.4.1 ระบบจะแสดงหนา้จอกล่องแลกเปล่ียนความคิดเห็นข้ึนมา 
          3.4.2 ถา้ผูดู้แลระบบพิมพแ์ลกเปล่ียนความคิดเห็น 
                3.4.2.1 ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มส่งขอ้ความแลกเปล่ียนความคิดเห็น 
                         3.4.2.1.1 ระบบจะบนัทึกขอ้ความท่ีส่งพร้อมแสดงขอ้ความความคิดเห็นให ้
                3.4.2.2 ถา้ไม่ใช่ 
                         3.4.2.2.1 ผูดู้แลระบบกดปุ่มออกระบบก็จะกลบัไปหนา้ก่อนหนา้นั้นทนัที 
       3.5 ถา้ผูดู้แลระบบโปรเจค็นั้นคา้งแลว้ลากโปรเจ็คนั้นไปอีกสถานะนึง 
           3.5.1 ระบบจะบนัทึกสถานะให ้
       3.6 ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มแกไ้ข 
           3.6.1 ระบบจะแสดงหนา้จอแกไ้ขงาน 
           3.6.2 ผูดู้แลระบบแกไ้ขรายละเอียดงานตามท่ีตอ้งการ 
           3.6.3 ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มบนัทึก 
                 3.6.3.1 ระบบจะบนัทึกขอ้มูลพร้อมแจง้วา่บนัทึกขอ้มูลเรียบร้อย 
       3.7 ถา้ไม่ใช่ 
          3.7.1 ผูดู้แลระบบกดปุ่มยกเลิก 
          3.7.2 ระบบจะแสดงขอ้ความถามวา่ ตอ้งการออกจากหนา้น่ี 
          3.7.3 ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มตกลง 
                3.7.3.1 ระบบจะยอ้นกลบัไปหนา้ก่อนหนา้นั้นทนัที 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของ Use Case : จดัการโปรเจค็ (ต่อ) 

 

           3.7.4 ถา้ไม่ใช่ 
                3.7.4.1 ระบบจะแสดงหนา้จอเดิม 

       3.8 ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มเปล่ียนสถานะงาน 
          3.8.1 ระบบจะแสดงขอ้ความวา่ ตอ้งการยกเลิกงานน้ี? 
                 3.8.1.1 ถา้ผูดู้แลระบบกดปุ่มตกลง 
                          3.8.1.1.1 ระบบจะเปล่ียนสถานะงานเป็นสถานะงานยกเลิก 
                 3.8.1.2 ถา้ไม่ใช่ 
                          3.8.1.2.1 ระบบจะยอ้นกลบัไปหนา้ก่อนหนา้น้ีทนัที    

Post Conditions - 
Alternative Flows - 

 
  



31 
 

 

4.2.2. การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
4.2.2.1. หน้าเวบ็ของพนักงาน 

 
รูปท่ี 4.2 หนา้จอการเขา้ใชข้องพนกังาน 

หนา้เวบ็ลงช่ือเขา้ใชง้านระบบโดยพนกังานตอ้งใส่ username และ password ให้
ถูกตอ้งจึงจะเขา้ใชง้านระบบได ้
 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอตารางการท างาน 
หน้าเวบ็ตารางการท างานรายสัปดาห์ หน้าจอน้ีจะแสดงตารางการท างานล่าสุด

ของสัปดาห์ท่ีไดบ้นัทึกการท างานล่าสุด พนกังานสามารถคน้หารายงานการท างานของ
ตนเองได ้และสามารถเพิ่มรายงานการท างานไดต้ามท่ีพนกังานตอ้งการ 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอรายงานการท างาน 
 แสดงหนา้จอรายงานการท างาน ของพนกังานผูเ้ขา้ใชร้ะบบ จะแสดงตามวนัและ
เวลาท่ีผูใ้ชเ้ลือก 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.5 หนา้บนัทึกการท างานส าหรับผูใ้ช ้
 หน้าบนัทึกการท างานส าหรับผูใ้ช้ จะแสดงช่องให้ผูใ้ช้กรอกรายละเอียด หัวขอ้ 
วนัท่ี เวลาเร่ิม เวลาส้ินสุด และรายเลียดในการท างานของพนกังาน  
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอขอ้มูลงานทั้งหมด 
หนา้จอขอ้มูลงานทั้งหมด ในส่วนของผูใ้ชท่ี้เป็นพนกังาน จะสามารถดูงานหรือ

โปรเจค็ไดเ้ฉพาะงานท่ีตนเองรับผดิชอบ 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอรายละเอียดของโปรเจค็ 

หน้าเวบ็รายละเอียดงาน พนกังานสามารถดูรายละเอียดงานท่ีตนเองรับผิดชอบ
พร้อมสามารถเพิ่มงาน และเปล่ียนสถานะงานของตนเองได ้ว่าอยู่ในช่วงสถานะงานใด 
พนกังานสามารถสนทนากนัภายในงานนั้นๆ ได ้และสามารถเพิ่มพนกังานให้รับผิดชอบ
งานนั้นๆ ได ้  
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอสถานะงานยอ่ยของโปรเจค็ 
หน้าจอสถานะงานย่อยของโปรเจ็ค โดยงานย่อยจะแสดงหัวขอ้และรายละเอียด 

ตามสถานะของงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 สถานะ คือ 
− To Do คือสถานะของงานท่ีตอ้งท า เม่ือเพิ่มงานยอ่ยเรียบร้อยแลว้ จะมาสา

แสดงท่ีสถานะ To Do เป็นสภานะเร่ิมตน้ของงาน 
− In Progressคือ สถานะ ก าลงัด าเนินการ เม่ือมีงานท่ีตนเองไดรั้บผดิชอบอยูใ่น

สถานะ To Do ผูใ้ชจ้ะท าการยา้ยสถานะของงานมาอยูท่ี่ In Progress เพื่อ
ด าเนินการ งานท่ีไดรั้บผดิชอบต่อไป 

− Done คือ สถานะ เสร็จส้ิน เม่ือผูใ้ชด้ าเนินการงานท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บผดิชอบเรียบร้อย
แลว้ จะยา้ยสถานะของงานมาอยูท่ี่สถานะ Done หมายความวา่งานนั้นๆ เสร็จ
ส้ินแลว้ 
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอรายละเอียดของงานยอ่ย 
หน้าจอรายละเอียดของงานย่อย จะแสดงรายละเอียดของงานย่อย และผู ้ท่ี

รับผิดชอบ สามารถแสดงความคิดเห็นได้ภายในหน้าจอน้ีและสามารถแก้ไขรายช่ือ
ผูรั้บผดิชอบงานยอ่ยนั้นๆได ้

 
 

 
 

รูปท่ี 4.10 หนา้จอขอ้มูลส่วนตวั 
หน้าเวบ็ขอ้มูลส่วนตวั พนกังานสามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั ช่ือ นามสกุล อีเมล 

และเบอร์โทรศพัท์ของตนเองได้ แต่ไม่สามารถเปล่ียนสถานะการท างานภายในบริษทั 
และบทบาทการเขา้ใชเ้วบ็แอปพลิเคชนัได ้  
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รูปท่ี 4.11 หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่นส าหรับผูใ้ช ้
หน้าจอเปล่ียนรหัสผ่านสามารถเปล่ียนรหัสการเขา้ใช้งานเวบ็แอปพลิเคชันน้ีได ้

โดยใช้รหัสผ่านเดิม และเพิ่มรหัสผ่านใหม่ 2 รอบเพื่อยืนยนัการเปล่ียนรหัสผ่าน แต่ไม่
สามารถเปล่ียนช่ือผูใ้ชไ้ด ้
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4.2.2.2. หน้าเวบ็ของผู้ดูแลระบบ 
 

 
รูปท่ี 4.12 หนา้จอรายงานล่าสุด 

หน้าเวบ็รายงานล่าสุด ผูดู้แลระบบสามารถดูรายการการท างานของพนกังานได้
ทั้งหมด  

 
 

 
 

รูปท่ี 4.13 หนา้จอตารางการท างาน 
เม่ือผูใ้ช้กดเลือกดูรายละเอียด หน้าจอจะแสดงตารางการท างานของพนกังานใน

สัปดาห์ล่าสุดท่ีมีการส่งรายงานของพนกังาน 
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รูปท่ี 4.14 หนา้จอรายละเอียดการท างาน 
เม่ือกดเลือกรายงานของพนักงาน จะแสดงหน้าจอรายละเอียดการท างานของ

พนักงานคนนั้นๆ ซ่ึงจะแสดงระยะเวลาท่ีท างาน หัวขอ้การท างาน และรายละเอียดการ
ท างานขอพนกังาน 

 

 

 
 

รูปท่ี 4.15 หนา้จอขอ้มูลงานทั้งหมด 
หน้าจอข้อมูลทั้งหมด ผูดู้แลระบบสามารถดูข้อมูลงาน(โปรเจ็ค) ทั้ งหมดของ

บริษทัได ้สามารถเพิ่มงานและก าหนดผูรั้บผดิชอบในงานนั้นๆได ้ก าหนดระยะเวลาในการ
ท างานของงานนั้นๆได ้สามารถแกไ้ขขอ้มูลรายละเอียดงานได ้และสามารถเปล่ียนสถานะ
งานนั้นใหเ้ป็นงานท่ีถูกยกเลิกได ้ 
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รูปท่ี 4.16 หนา้จอเพิ่มหวัขอ้งาน 
 เ ม่ือผู ้ใช้กดปุ่มเพิ่มงาน จะแสดงหน้าจอเพิ่มงาน (เพิ่มโปรเจ็ค) โดยกรอก
รายละเอียด หวัขอ้ วนัท่ีเร่ิมตน้ วนัท่ีส้ินสุด รายระเอียดของงาน เลือกผูรั้บผิดชอบในโปร
เจค็น้ี เม่ือและระบบจะค านวนระยะเวลาใหอ้ตัโนมติั 

 

 
 

รูปท่ี 4.17 หนา้จอแกไ้ขงาน 
เม่ือผู ้ใช้กดปุ่มสีเขียว แก้ไขงาน จะแสดงหน้าจอแก้ไขงาน สามารถแก้ไข

รายละเอียดของงานไดท้ั้งหมดและจะแสดงวนัท่ีและเวลาท่ีมีการแกไ้ขงานนั้นๆ 
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รูปท่ี 4.18 หนา้จอแจง้เตือนการยกเลิกงาน 
เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มสีแดง หรือปุ่มยกเลิกงาน ระบบจะแจง้เตือนก่อนวา่ตอ้งการยกเลิก

งานน้ีหรือไม่ หากผูใ้ช้ตอ้งการยกเลิกงาน สามารถกดปุ่มสีแดงไดเ้ลย ระบบจะท าการยก
เลกงานนั้นๆ ใหท้นัที 

 
 

 
 

รูปท่ี 4.19 หนา้จอสถานะงานยอ่ยของโปรเจค็ 
หน้าจอสถานะงานย่อยของโปรเจ็ค โดยงานย่อยจะแสดงหัวขอ้และรายละเอียด 

ตามสถานะของงาน ซ่ึงประกอบดว้ย 3 สถานะ คือ 
− To Do คือสถานะของงานท่ีตอ้งท า เม่ือเพิ่มงานยอ่ยเรียบร้อยแลว้ จะมาสา

แสดงท่ีสถานะ To Do เป็นสภานะเร่ิมตน้ของงาน 
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− In Progressคือ สถานะ ก าลงัด าเนินการ เม่ือมีงานท่ีตนเองไดรั้บผดิชอบอยูใ่น
สถานะ To Do ผูใ้ชจ้ะท าการยา้ยสถานะของงานมาอยูท่ี่ In Progress เพื่อ
ด าเนินการ งานท่ีไดรั้บผดิชอบต่อไป 

− Done คือ สถานะ เสร็จส้ิน เม่ือผูใ้ชด้ าเนินการงานท่ีผูใ้ชไ้ดรั้บผดิชอบเรียบร้อย
แลว้ จะยา้ยสถานะของงานมาอยูท่ี่สถานะ Done หมายความวา่งานนั้นๆ เสร็จ
ส้ินแลว้ 

 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.20 หนา้จอตารางการท างานรายสัปดาห์ 

หนา้จอตารางการท างานรายสัปดาห์ หนา้จอน้ีจะแสดงตารางการท างานล่าสุดของ
สัปดาห์ท่ีได้บนัทึกการท างานล่าสุด ผูดู้แลระบบสามารถคน้หารายงานการท างานของ
ตนเองได ้และสามารถเพิ่มรายงานการท างานไดต้ามท่ีตอ้งการ 
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รูปท่ี 4.21 หนา้จอบนัทึกการท างาน 
หนา้จอบนัทึกการท างาน ผูดู้แลระบบสามารถบนัทึกการท างานจองตนเองได ้โดย

จะตอ้งกรอกรายละเอียด หวัขอ้ วนัท่ี เวลาเร่ิม เวลาส้ินสุด และรายเลียดในการท างานของ
ตนเอง 

 

รูปท่ี 4.22 หนา้จอขอ้มูลพนกังาน 
หนา้จอขอ้มูลพนกังาน ผูดู้แลระบบสามารถดูขอ้มูลพนกังานทั้งหมดได ้สามารถ

แกไ้ขและเพิ่มขอ้มูลพนกังานได ้สามารถแกไ้ขสถานะงานของพนกังานให้มีสิทธ์ิเขา้ใช้
งานระบบได ้ 
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รูปท่ี 4.23 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลพนกังาน 
หนา้จอเพิ่มขอ้มูลพนกังาน ผูดู้แลระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลของพนกังานได ้
 

 

 

รูปท่ี 4.24 หนา้จอรายละเอียดของพนกังาน 

หนา้จอรายละเอียดของพนกังาน ผูดู้แลระบบสามารถดูรายละเอียดของพนกังาน
ทุกคนได ้

 
 



44 
 

 

 
 

รูปท่ี 4.25 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

หน้าจอแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลของผูใ้ช้ทุกคนได ้
สามารถเปล่ียนสถานะการท างานของพนักงาน เล่ียนเป็นไม่ท างานได้ ท าให้ผูใ้ช้ไม่
สามารถเขา้ใชร้ะบบได ้

 
 

 
 

รูปท่ี 4.26 หนา้จอแจง้ตือนการเปล่ียนสถานะของพนกังาน 

หน้าจอแจง้ตือนการเปล่ียนสถานะของพนกังานเปล่ียนเป็นไม่ท างาน ท าให้ผูใ้ช้
ไม่สามารถเขา้ใชร้ะบบได ้
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รูปท่ี 4.27 หนา้จอขอ้มูลส่วนตวั ส าหรับผูดู้ละระบบ 
หนา้เวบ็ขอ้มูลส่วนตวั ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั ช่ือ นามสกุล อีเมล 

และเบอร์โทรศพัท์ของตนเองได้ แต่ไม่สามารถเปล่ียนสถานะการท างานภายในบริษทั 
และบทบาทการเขา้ใชเ้วบ็แอปพลิเคชนัในหนา้น้ีได ้

 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.28 หนา้จอเปล่ียนรหสัผา่นส าหรับผูดู้ละระบบ 

หนา้จอเปล่ียนรหสัผ่าน ผูดู้และระบบสามารถเปล่ียนรหสัการเขา้ใชง้านเวบ็แอป
พลิเคชันน้ีได้ โดยใช้รหัสผ่านเดิม และเพิ่มรหัสผ่านใหม่ 2 รอบเพื่อยืนยนัการเปล่ียน
รหสัผา่น แต่ไม่สามารถเปล่ียนช่ือผูใ้ชใ้นหนา้น้ีได ้

 
 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

การพฒันา ระบบติดตามการปฏิบติังานประจ าสัปดาห์ของพนกังาน  บริษทั น าพลสั จ ากดั 
ท าให้สามารถติดตามการปฏิบติังานของพนกังาน และดูความคืบหนา้ของงานสามารถแสดงความ 
คิดเห็นในงานนั้นๆได ้และในส่วนของพนกังาน สามารถบนัทึกการท างานของตนเองในแต่ละวนั 
และสามารถดูความคืบหน้าของงานท่ีไดรั้บมอบหมายท าให้เจา้หน้าท่ีขององค์กรมีความสะดวก  
และรวดเร็วต่อการแจ้งความคืบหน้าของงานและส่งรายงานการท างานในแต่ละวนัช่วยให้
ระบบงานเป็นปัจจุบนัมากข้ึน 

5.1.1 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 
5.1.1.1. ฟังกช์นัการค านวนเวลาท่ีแสดงความคิดเห็นวา่แสดงความคิดเห็นผา่นไป

แลว้ก่ีนาที ยงัค านวนไม่ตรงกบัเวลาจริง 
5.1.1.2. scroll เล่ือนดา้นขา้งในส่วนของโมเดลท่ีกดข้ึนมาล่าสุดไม่เล่ือน แต่จะไป

เล่ือนในส่วนท่ีเป็นพื้นหลงั 
 
5.1.2 ข้อเสนอแนะ 

5.1.2.1. ควรเพิ่มฟังกช์นัค านวนเวลาท่ีใชใ้นการท างานท่ีไดรั้บมอบหมายของ
พนกังานแต่ละคนในหน่ึงเดือน 

5.1.2.2. ควรเพิ่มฟังกช์นัการแสดงความคิดเห็นใหส้ามารถเพิ่มรายละเอียดไดม้าก
ข้ึน เช่นการเพิ่มรูปภาพ หรือ ไฟลง์าน 

5.1.2.3. ควรเพิ่มฟังกช์นัการแสดงความคิดเห็นสามารถแกไ้ขขอ้ความท่ีส่งไปแลว้
ได ้

 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1. ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
5.2.1.1 ไดรั้บความรู้จากการบฏิบติังานจริงในสภาพแวดลอ้มของการท างานจริง 

ไดฝึ้กทกัษะการในเขียนโปรแกรม 
5.2.1.2 ไดรั้บความรู้จากการจดักิจกรรม Internal Training เป็นการแลกเปล่ียน

ความรู้หรือทกัษะท่ีตนเองถนดั 
5.2.1.3 ท าใหมี้ประสบคก์ารในการท างานเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการท างานจริง

ในอนาคต 
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5.2.2. ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.2.1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันาเป็นเทคโนโลยใีหม่ซ่ึงตอ้งใชเ้วลาในการ
เรียนรู้ 

5.2.3. ข้อเสนอแนะ 
5.2.3.1. ควรศึกษาพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรม 

เชิงวตถุั (Object-Oriented Programming) และภาษาท่ีจะใชใ้นการพฒันา
โปรแกรมเบ้ืองตน้ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานจริงนั้น สามารถเรียนรู้และต่อ
ยอดความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ภาพตัวอย่างขณะปฏิบัติงาน 

 
รูปท่ี ก.1 กิจกรรม Internal Training 

 

รูปท่ี ก.2 การประชุมแจง้ความคืบหนา้ของงานแต่ละสัปดาห์ 
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รูปท่ี ก.3 พี่ท่ีฝึกงานช่วยสอน51การเขียนโปรแกรม 

 

รูปท่ี ก.4 ระหวา่งการปฏิบติังาน 
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ประวตัิผู้จัดท ำ 
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