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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 บริษทั เอาทซ์อร์สซิฟาย จ ากดั เป็นบริษทัท่ีประกอบกิจการพฒันาซอฟตแ์วร์เพื่อใชใ้นเชิง

ธุรกิจและการเรียนรู้ ประกอบกิจการซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวิธีการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน

ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และในปัจจุบนัทางบริษทัยงัไม่มีระบบท่ีช่วยในการจดัการบุคลากร

ภายในองค์กร ข้อมูลของพนักงานถูกจัดเก็บไม่เป็นระบบ ท าให้หาข้อมูลได้ยาก การจัดการ

เงินเดือนอาจมีความผิดพลาดได ้เพราะเงินเดือน ค่าล่วงเวลา และค่าสวสัดิการของพนกังานแต่ละ

คนไม่เท่ากัน การอนุมติัวนัหยุดและวนัลาของพนักงานซ้อนทบักันท าให้มีผลกระทบต่องาน  

และถา้ตอ้งการดูขอ้มูลของเดือนท่ีผา่นมาแลว้นั้น จะตรวจสอบไดย้ากและขอ้มูลอาจสูญหายได ้

จากเหตุผลดังกล่าว คณะผูจ้ดัท าโครงการจึงพฒันาระบบท่ีช่วยในการจดัการบุคลากร

ภายในองค์กร โดยน าเทคโนโลยี Symfony Framework มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ  

ซ่ึง Symfony Framework น้ีเป็น PHP Framework ตวัหน่ึง ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เป็น Opensource  

ท่ีไม่มีค่าใชจ่้าย ช่วยใหน้กัพฒันาหรือนกัออกแบบหลายคนท างานพร้อม ๆ กนัเป็นกลุ่มในโครงการ

ขนาดใหญ่ได ้มีองค์ประกอบดา้นความปลอดภยัท่ีมีความยืดหยุ่นสูงท่ีสามารถก าหนดค่าได้ตาม

ความจ าเป็นในการท างาน สามารถรองรับการประมวลผลขนาดใหญ่และการใช้งานเว็บท่ีมีการ

ประมวลผลหนกั ๆ ได ้

การน าระบบการจดัการบุคลากรภายในองค์กรมาใช้ในบริษทั เอาท์ซอร์สซิฟาย จ ากัด  

จะช่วยในเร่ืองของการจดัการขอ้มูลพนกังาน การจดัการเงินเดือนใหก้บัพนกังาน ทั้งเงินเดือนในแต่

ละเดือน ค่าล่วงเวลา หรือค่าสวสัดิการพนกังาน การจดัการตารางวนัหยุดและวนัลาของพนกังาน 

เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพ ช่วยลดขั้นตอนในการท างานให้กบัผูดู้แลระบบ สามารถจดัการ

ไดง่้ายและรวดเร็วยิ่งข้ึน สามารถดูขอ้มูลทั้งปัจจุบนัและขอ้มูลยอ้นหลงัได ้อีกทั้งยงัสามารถออก

รายงานไดอี้กดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันาระบบการจดัการบุคลากรภายในองคก์ร กรณีศึกษา บริษทั เอาทซ์อร์สซิฟาย 

จ ากดั 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 พฒันาโดยใชส้ถาปัตยกรรมเวบ็แอบพลิเคชนั (Web Application Architecture) 

1.3.2 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งเป็น 2 กลุ่ม 

 1.3.2.1 ผูดู้แลระบบ (Admin) โดย 

1.3.2.1.1 สามารถจดัการกบัขอ้มูลพนกังานได ้

1.3.2.1.2 สามารถจดัการกบัขอ้มูลนกัศึกษาฝึกงานได ้

1.3.2.1.3 สามารถจดัการเงินเดือนของพนกังานได ้

1.3.2.1.4 สามารถจดัการปฏิทินของบริษทัได ้

1.3.2.1.5 สามารถอนุมติัวนัลาของพนกังานได ้

1.3.2.1.6 สามารถอนุมติัการทดลองงานของพนกังานได ้

1.3.2.1.7 สามารถดูประวติัการลาของพนกังานได ้

 1.3.2.2 พนกังาน (Staff) โดย 

  1.3.2.2.1 สามารถแกไ้ขประวติัส่วนตวัได ้

1.3.2.2.2 สามารถดูผลการอนุมติัการทดลองงานได ้

1.3.2.2.3 สามารถเลือกขอวนัลาได ้

1.3.2.2.4 สามารถดูผลการอนุมติัวนัลาได ้

1.3.2.2.5 สามารถดูปฏิทินวนัหยดุของบริษทัได ้

1.3.2.2.6 สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนของตวัเองได้ 

 

 
1.4 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 

 1.4.1 รวบรวมความตอ้งการ 

  เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการด้วยการสัมภาษณ์จาก คุณขวญัฤดี สังเขป 

ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอาทซ์อร์สซิฟาย จ ากดั จากนั้นจึงเรียบเรียงขอ้มูลต่าง ๆ 

และสรุปความตอ้งการออกมาเพื่อก าหนดเป็นขอบเขตของการท างาน รวมทั้งศึกษาและท า

ความเขา้ใจเก่ียวกบัขั้นตอนการท างานต่าง ๆ ของบริษทั ตั้งแต่การรับสมคัรพนักงาน,  

การผ่านการทดลองงาน, การค านวณเงินเดือน รวมถึงการจดัการตารางวนัหยุด และการ

อนุมติัวนัลาของพนกังาน 
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1.4.2 ออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์

  การออกแบบเวบ็ไซต์ใช ้CSS (Cascading Style Sheet) เพื่อร่างหนา้จอการท างาน 

และ การออกแบบจะค านึงถึงผูใ้ช้งานเป็นหลกั ออกแบบหน้าเว็บไซต์ในรูปแบบ Flat 

Design เนน้ความเรียบง่ายเป็นหลกั เพื่อใหง่้ายต่อการใชง้าน ประยกุตใ์ชส้ัญลกัษณ์ไอคอน

แทนขอ้ความต่าง ๆ เช่น คน้หา, พิมพร์ายงาน และปุ่มออกจากระบบ เป็นตน้ ออกแบบให้

เป็นเว็บไซต์แบบ Responsive ท่ีสามารถรองรับกบัขนาดของหน้าจออุปกรณ์ได้ทุกชนิด  

ไม่วา่จะเป็นเคร่ืองคอมพิวเตอร์, โนต้บุค๊, สมาร์ทโฟน และแทบ็เล็ต 

1.4.3 ออกแบบฐานขอ้มูล 

 ออกแบบฐานข้อมูลโดยใช้สถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational 

Database) ท่ีมีการเก็บขอ้มูลให้อยูใ่นรูปแบบตาราง โดยใชโ้ปรแกรม MySQL Version 5.7 

ในการจดัการกบัขอ้มูลต่าง ๆ ในฐานขอ้มูล จดัท า Data Dictionary เพื่อแสดงรายละเอียด

ของตารางขอ้มูล เช่น ช่ือตาราง (Table Name), ช่ือตวัแปร (Attribute), รายละเอียดขอ้มูล 

(Data Description) และชนิดขอ้มูล (Data Type) เป็นตน้ 

 1.4.4 พฒันาระบบ 

ในขั้นตอนของการพฒันาระบบ เร่ิมจากการเขียนหนา้เวบ็ไซตท่ี์เป็นส่วนติดต่อกบั
ผูใ้ช ้(GUI : Graphical User Interface) โดยการออกแบบเคา้โครงหนา้เวบ็ไซตใ์ช ้Bootstrap 
เขียนหนา้เวบ็ไซตข้ึ์นมา จากนั้นจึงเขียนโคด้โปรแกรมส่วนของฟังกช์นัการท างานของแต่
ละหนา้ในเวบ็ไซต์เพื่อให้ระบบใชง้านไดต้ามขอบเขตของโครงงาน โดยเขียนในรูปแบบ
ของ Symfony Framework ซ่ึงเป็นกลุ่มของ PHP Components ( Components คือ Library ท่ี
เขียนข้ึนมาเพื่อท าหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง ) ท่ีสามารถใช้งานซ ้ าได้ และประยุกต์ใช้ 
MySQL ในการจดัการกบัขอ้มูล 

 1.4.5 ทดสอบและแกไ้ขระบบ 
เม่ือการพฒันาระบบเสร็จส้ินลง ไดมี้การทดสอบระบบแบบ Unit Test ซ่ึงเป็นการ

ทดสอบฟังก์ชนัของระบบในแต่ละส่วนยอ่ย ๆ โดยผูใ้ชท่ี้เป็นพนกังานในบริษทั มาท าการ

ทดสอบระบบว่าสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้ได้หรือไม่ ตรงตามความ

ตอ้งการมากน้อยเพียงไร มีจุดผิดพลาดหรือขอ้บกพร่องอย่างไรบา้ง ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง

และแม่นย  ามากแค่ไหน รวมทั้งผูใ้ชมี้ขอ้เสนอแนะหรือขอ้แนะน าอย่างไรบา้ง จากนั้นท า

การรวบรวมขอ้มูลและสรุปขอ้ผิดพลาดหรือขอ้เสนอแนะจากผูใ้ช้ท่ีท  าการทดสอบระบบ

แลว้ มาปรับปรุงแกไ้ขระบบใหต้รงตามความตอ้งการและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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 1.4.6 ประเมินผลและจดัท าเอกสาร 

ประเมินผลโดยใหผู้ใ้ชท้ดลองใชร้ะบบและสอบถามความพึงพอใจหลงัการใชง้าน 
ว่าผูใ้ช้พบขอ้ผิดพลาดและมีข้อเสนอแนะอย่างไรบา้ง จดัท าเอกสารโดยท าเป็นรูปเล่ม
โครงงาน ให้อยู่ในรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึงประกอบไปด้วยรายละเอียด, วิธีการหรือ
ขั้นตอนการด าเนินงาน รวมถึงฟังกช์นัการท างานต่าง ๆ ของระบบท่ีพฒันาข้ึนมา 

 
1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1  ช่วยลดขั้นตอนในการท างานใหก้บัผูดู้แลระบบ 

1.5.2  ช่วยลดทรัพยากรในการท างาน 

1.5.3  ขอ้มูลมีความถูกตอ้งและแม่นย  ามากข้ึน 

1.5.4  ระบบมีความน่าเช่ือถือและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

1.5.5  ช่วยใหจ้ดัการกบัขอ้มูลไดอ้ยา่งเป็นระบบ ง่ายต่อการตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงั 
 
1.6 ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 

ตารางท่ี 1.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

หัวข้อ 
ระยะเวลำ 

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 ม.ีค. 61 เม.ย.61 

1. รวบรวมความตอ้งการ        

2. ออกแบบหนา้เวบ็ไซต ์        

3. ออกแบบฐานขอ้มูล        

4. พฒันาระบบ        

5. ทดสอบและแกไ้ข

ระบบ 
       

6. ประเมินผลและจดัท า

เอกสาร 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำโครงงำน 

 1.7.1 ฮาร์ดแวร์ 
1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค รุ่น Asus ROG GL552 CPU Core i7 Ram 

16GB 
  1.7.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊ รุ่น Asus Core i5 Ram 6GB 

1.7.2 ซอฟตแ์วร์ 
1.7.2.1 โปรแกรม Git    version 2.13.0 
1.7.2.2 โปรแกรม NodeJS   version 6.11.1 
1.7.2.3 โปรแกรม Yarn    version 0.27.51 
1.7.2.4 โปรแกรม Visual Studio Code  version 1.24 
1.7.2.5 โปรแกรม WampServer  version 3.0.6 

1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่รองรับระบบ 

1.8.1  ฮาร์ดแวร์  
1.8.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU Core i3, Ram 4GB, HDD 500 GB 
1.8.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุค๊  CPU Core i3, Ram 4GB, HDD 500 GB 

1.8.2  ซอฟตแ์วร์ 
1.8.2.1 ระบบปฏิบติัการ 32 bit หรือ 64 bit ตั้งแต่ Windows 7, Windows 8 และ    

Windows 10 
1.8.2.2 Web Browser 

  

 



 

 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมและแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 

2.1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์[1] 

การบริหารทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management: HRM) หมายถึง กระบวนการ 

วิธีการ หรือกลยุทธ์ท่ีผูบ้ริหารน ามาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการกบับุคลากร ให้สามารถปฏิบติังานได้

ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กร เพื่อให้องค์กรได้บุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ เข้ามา

ปฏิบติังานและสร้างความเจริญเติบโตกา้วหนา้ให้แก่องคก์ร พร้อมทั้งรองรับการเปล่ียนแปลงของ

โลกธุรกิจและเทคโนโลยยีคุใหม่ได ้

โดยการบริหารทรัพยากรมนุษยน์ั้นตอ้งครอบคลุมทั้ง 7 ดา้น คือ การวางแผนดา้นก าลงัคน, 

การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร, การฝึกอบรมพฒันาบุคลากร, การจ่ายค่าตอบแทนและ

ผลประโยชน์เก้ือกูล, การดูแลสุขภาพความปลอดภยั, ด้านแรงงานสัมพนัธ์ และการวิจยัด้าน

ทรัพยากรมนุษย ์รวมทั้งการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากร ตั้งแต่ระดบัสูงสุด

จนถึงล่างสุด รวมตลอดถึงการด าเนินการต่าง ๆ อนัเก่ียวขอ้งกบับุคลากรทุกคนในองคก์ร 

2.2 บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จ ากดั[2] 

 บริษัท เอาท์ซอร์สซิฟาย จ ากัด คือ บริษัทท่ีประกอบกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็น

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต์, แอปพลิเคชนั รวมทั้งโมบายแอปพลิเคชนั เพื่อใช้

ในเชิงธุรกิจและการเรียนรู้ ประกอบกิจการซ้ือขายสินคา้หรือบริการโดยวธีิการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์

ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นบริษทัท่ีไดรั้บความรับรองจาก BOI ถูกสร้างข้ึนโดยคู่คา้จาก

ไทย ฝร่ังเศส และสวเีดน ประกอบดว้ยบุคลากรภายในบริษทัรวม 35 คน 

 ในส่วนของการจดัการบุคลากรนั้น ผูจ้ดัการจะด าเนินการจดัการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ

พนกังานภายในบริษทั ตั้งแต่การรับสมคัรพนกังาน การทดลองงานของพนกังานซ่ึงจะทดลองงาน

เป็นเวลา 120 วนั การลาหยดุของพนกังานโดยแบ่งตามประเภท ไดแ้ก่ การลากิจ, ลาป่วย และการลา

แบบไม่รับเงินเดือน รวมถึงการจดัการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือนของพนกังาน, เงินค่า

ล่วงเวลา และเงินค่าสวสัดิการ เป็นตน้ 
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รูปท่ี 2.1 แผนผงัองคก์ร บริษทั เอาทซ์อร์สซิฟาย จ ากดั 

 

 

2.3 เวบ็แอปพลเิคชัน[3] 

 เวบ็แอปพลิเคชัน (Web Application) หรือโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ คือ การพฒันาแอป

พลิเคชนัท่ีถูกเขียนข้ึนมาเพื่อเป็น Browser ส าหรับการใชง้าน Webpage ต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจกจ่าย

หรือติดตั้งซอฟต์แวร์บนเคร่ืองของผูใ้ช้ ซ่ึงมีระบบมีการไหลเวียนในแบบ Online ทั้งแบบ Local 

(ภายในวง LAN เดียวกนั) และแบบ Global (ออกไปยงัเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) ท าให้เหมาะส าหรับ

งานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real-Time ขอ้ดีของเวบ็แอปพลิเคชนั คือ ระบบมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ช่วยลดการใชท้รัพยากร สามารถใชง้านระบบไดง่้าย มีความสะดวก รวดเร็ว เพราะสามารถเขา้ถึง

ระบบไดทุ้กท่ี ทุกเวลา และทุกแพลตฟอร์ม 
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2.4 ระบบฐานข้อมูล[4]
  

 ฐานขอ้มูล (Database) คือ กลุ่มของขอ้มูลซ่ึงถูกเก็บรวบรวมไวใ้นท่ีเดียวกนั โดยเก็บ
ขอ้มูลตามระดบัจากหน่วยใหญ่ไปจนถึงหน่วยยอ่ย ซ่ึงประกอบไปดว้ย แฟ้มขอ้มูล (File) ,ระเบียน 
(Record) ,เขตขอ้มูล (Field) ไปจนถึงหน่วยไบตห์รืออกัขระ (Character) ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมดน้ีอาจตอ้ง
เก็บไวใ้นแฟ้มขอ้มูลเดียวกนัหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มขอ้มูลก็ได ้และขอ้มูลตอ้งมีความสัมพนัธ์ซ่ึง
กนัและกนั 
 ระบบฐานขอ้มูล (Database System) คือ ระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลหรือแฟ้มขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
มีความเก่ียวขอ้งกนัและมีความสัมพนัธ์กนั เพื่อช่วยให้ผูใ้ช้สามารถสร้าง แก้ไข หรือจดัการกบั
ขอ้มูลในฐานขอ้มูลได ้โดยมีระบบจดัการฐานขอ้มูล หรือ DBMS (Database Management System) 
เป็นส่ือกลางระหวา่งผูใ้ช้กบัโปรแกรม ซ่ึงมีหน้าท่ีช่วยให้ผูใ้ช้เขา้ถึงขอ้มูลไดง่้าย สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ 

2.5 Symfony Framework[5] 

 Symfony Framework คือ PHP Framework ตวัหน่ึง ซ่ึงเป็น Object และ Function ท่ีเจา้ของ 

Framework นั้น ๆ เขียนค าสั่งพื้นฐานท่ีตอ้งใชบ้่อย ๆ ไวแ้ลว้ ท าให้ผูใ้ชส้ามารถเรียกใชง้านไดโ้ดย

ไม่ต้อง เ ขียนค าสั่ ง ใหม่  Symfony Framework ได้ รับความนิยมเพราะ เ ป็น Framework ท่ี มี

ประสิทธิภาพสูง ถูกพฒันาโดย Sensio Labs จากประเทศฝร่ังเศส 

Symfony Framework ใชรู้ปแบบการท างานแบบ MVC คือ มีลกัษณะเป็นรูปแบบการเขียน 

OOP (Object Oriented Programming) ชนิดหน่ึง โดยแบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ ส่วน 

Controller ท าหนา้ท่ีรับ Request พร้อมกบัควบคุมค าสั่งการท างานจากผูใ้ช,้ ส่วน Model ท าหน้าท่ี

เช่ือมต่อกบั Database และส่วน View ท าหนา้ท่ีติดต่อกบัผูใ้ชง้านโดยตรง  

ขอ้ดีของ Symfony Framework คือการเขียนโคด้โปรแกรมเป็นแบบ Reusable คือการเขียน

คร้ังเดียว แลว้สามารถเรียกใชซ้ ้ าได ้เม่ือตอ้งการแกไ้ขโคด้โปรแกรมบางส่วน จะไม่ส่งผลกระทบ

ไปยงัส่วนอ่ืน ๆ และมีการวางโครงสร้างของไฟลแ์ละโฟลเดอร์อยา่งเป็นระเบียบ 
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2.6 CSS 4[6] 
CSS (Cascading Style Sheet) version 4 คือ ภาษาท่ีใช้ในการจดัรูปแบบการแสดงผลของ

เอกสาร HTML โดยท่ี CSS นั้นสามารถก าหนดรูปแบบ หรือ Style ของเน้ือหาในเอกสาร เช่น  

สีของขอ้ความ, สีพื้นหลงั, ประเภทของตวัอกัษร และการจดัวางขอ้ความ เป็นตน้ ซ่ึงการก าหนด

รูปแบบ หรือ Style น้ีจะใชห้ลกัการของการแยกเน้ือหาของเอกสาร และค าสั่งก าหนดรูปแบบออก

จากกนั เพื่อใหเ้วลาแกไ้ขส่วนใดส่วนหน่ึงแลว้ไม่ส่งผลกระทบต่อกนั และการแสดงผลของเอกสาร 

HTML มีความสม ่าเสมอกันทุกหน้า เอกสารไปในรูปแบบและทิศทางเดียวกันภายในเว็บไซต์

เดียวกนั 

2.7 JavaScript[7] 

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต เป็น

ภาษาสคริปต์เชิงวตัถุ ซ่ึงในการสร้างและพฒันาเว็บไซต์มีการประยุกต์ใช้กับ HTML ช่วยให้

เวบ็ไซตดู์มีการเคล่ือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดม้ากข้ึน มีรูปแบบการท างานในลกัษณะ

แปลความและด า เ นินงานไปทีละค าสั่ ง  ( Interpret)  ห รือ เ รียกว่า  OOP (Object Oriented 

Programming) ท่ีสามารถออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต ส าหรับผูท่ี้เขียนดว้ย

ภาษา HTML สามารถท างานขา้มแพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Java 

ไดท้ั้งจากทางฝ่ัง Client และ ทางฝ่ัง Server 

2.8 Bootstrap and Front-end Framework[8] 

Bootstrap คือ Front-end Framework ชนิดหน่ึงท่ีรวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกัน

ส าหรับการพฒันาเว็บไซต์ให้รวดเร็วข้ึน ง่ายข้ึน และเป็นระบบมากข้ึน ซ่ึงค าว่า Bootstrap ใน

ภาษาองักฤษมกัจะหมายถึง “ส่ิงท่ีช่วยท าใหง่้ายข้ึน” หรือ “ส่ิงท่ีท าไดด้ว้ยตวัของมนัเอง” ซ่ึงในกรณี

น้ีหมายความวา่ ถา้ใช ้Bootstrap ในการท างานแลว้ ก็ไม่จ  าเป็นตอ้งไปหาอะไรมาเพิ่มอีก 

ส่วน Front-end Framework นั้น ค าว่า front-end หมายถึง ส่วนท่ีแสดงผลให้ User ทัว่ไป

เห็น หรือหน้าเว็บไซต์ และค าว่า framework นั้นจะหมายถึง ส่ิงท่ีเข้ามาช่วยก าหนดกรอบหรือ

ขอบเขตของการท างานใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
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2.9 UI/UX Design[9] 

UI (User Interface) คือ ส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ชง้าน เนน้ในเร่ืองของการออกแบบหนา้จอหรือ

แพลทฟอร์มต่าง ๆ ให้สวยงามและเขา้ใจง่าย ไม่วา่จะเป็น เมนู ปุ่ม การใชสี้ สัญลกัษณ์ การจดัวาง

ภาพ ขนาดตวัอกัษร ของแต่ละหนา้เวบ็ไซต ์แอปพลิเคชนั หรือโปรแกรม 

UX (User Experience) คือ ประสบการณ์ของผูใ้ชง้าน เนน้ในเร่ืองของการมีปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูใ้ช ้วา่เม่ือผูใ้ชใ้ชร้ะบบท่ีพฒันาข้ึนมาแลว้ ผูใ้ชมี้ความรู้สึกอยา่งไรกบัระบบ สามารถเขา้ใจระบบ

ไดห้รือไม่ มีความพึงพอใจและความยากง่ายในระดบัไหน 

2.10 Flat Design[10] 

Flat design คือ การออกแบบให้ดูแบนราบ โดยเน้นความเรียบง่าย เน้นการใช้งาน  

ลดกราฟิกท่ีไม่จ  าเป็นลง เช่น วตัถุท่ีมีมิติ การใส่พื้นผิวให้กบัวตัถุ หรือการใช้แสงและเงา เป็นตน้ 

เพื่อให้ผูใ้ช้งานโฟกสัไปท่ีจุดส าคญัมากยิ่งข้ึน มีการใช้สีสันสดใสหรือฉูดฉาด เพราะการท าให ้

ทุกอยา่งดูแบนราบ อาจท าให้ผูใ้ชจ้ดจ าและแยกแยะออกไดย้ากวา่องคป์ระกอบต่าง ๆ มีไวท้  าอะไร 

ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชสี้เขา้มาช่วย ขอ้ดีของ Flat Design คือ สามารถใชง้านไดง่้าย มีความสวยงาม 

หน้าเว็บไซต์ดูทนัสมยั และเหมาะส าหรับการท า Responsive website เพราะสามารถจดัรูปแบบ

องคป์ระกอบใหเ้ขา้กบัหนา้จอในขนาดต่าง ๆ ไดง่้าย 

2.11 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง[11] 

 อารีษา แก้วเป้ีย, สุรพล ชุ่มกล่ิน, พิชิต พวงภาคีศิริ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์(2559) การพฒันาระบบฐานขอ้มูลบุคลากรออนไลน์  กรณีศึกษา 

เทศบาลต าบลบา้นด่านนาขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์ ทีมวิจยัได้พฒันาระบบฐานข้อมูล

ออนไลน์ ซ่ึงสามารถจดัการขอ้มูลประวติับุคลากร ต าแหน่ง เงินเดือน การศึกษา การลา การอบรม

เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ โทษทางวินัย และการจดัการข่าว โดยน าโมเดลวงจรการพฒันาระบบ 

(System Development Life Cycle : SDLC) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

พฒันาระบบด้วยภาษา PHP, HTML, JavaScript และใช้การจดัการฐานข้อมูล MySQL ระบบท่ี

พฒันาข้ึนมาถูกประเมินโดยผูใ้ช้งานระบบแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ผูดู้แลระบบ,  เจา้หน้าท่ี, 

พนกังาน และผูบ้ริหาร ซ่ึงผลการประเมินอยู่ในระดบัดี ระบบท่ีพฒันาใหม่สามารถใช้แทนระบบ

เดิมได้ ช่วยลดปัญหาความซับซ้อนของขอ้มูล, ปัญหาความขดัแยง้ของขอ้มูล, ปัญหาการคน้คืน

ขอ้มูล และสามารถแสดงรายงานของระบบเพื่อเป็นขอ้มูลช่วยในการตดัสินใจแก่ผูบ้ริหารได้อีก

ดว้ย 
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 อบัดุลเลาะ บากา คณะวิทยาการส่ือสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

เพื่อการจดัการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์(2551) ระบบการจดัการทรัพยากรมนุษย์  กรณีศึกษา 

โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จงัหวดัยะลา เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามขนาดใหญ่ มี

คณาจารย ์บุคลากร และนกัเรียนจ านวนมาก แต่ไม่มีระบบการจดัการทรัพยากรบุคคลท่ีดี ท าใหก้าร

จดัการท าไดย้ากและล่าชา้ มีการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ อยูใ่นรูปแบบของเอกสาร ท าให้เกิดปัญหาไดง่้าย 

ทั้งการท่ีเอกสารสูญหาย, ความถูกตอ้งของขอ้มูล, การคน้หาขอ้มูล, การประมวลผลขอ้มูล, การ

เปรียบเทียบขอ้มูล และการจดัท ารายงานเพื่อเสนอต่อผูบ้ริหาร ดงันั้นจึงพฒันาระบบน้ีข้ึนมาเพื่อให้

สามารถจดัการกบัขอ้มูลไดส้ะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่3 

การวเิคราะห์ระบบงาน 

3.1 วเิคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

 ปัจจุบนับริษทั เอาท์ซอร์สซิฟาย จ ากดั ยงัไม่มีระบบสารสนเทศท่ีช่วยในเร่ืองของการ

จดัการขอ้มูลต่าง ๆ ของพนกังาน การท างานส่วนใหญ่ใชเ้อกสาร ในการจดัการขอ้มูลของพนกังาน

นั้นมีขั้นตอนดงัน้ี 

1. เม่ือมีการสมัครเข้ามาเป็นพนักงานใหม่ จะมีการเก็บบันทึกประวติัพนักงานและ

เอกสารส าคญัต่าง ๆ เก่ียวกบัผูส้มคัร เช่น ส าเนาบตัรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น, 

ส าเนาวฒิุการศึกษา เป็นตน้ 

2. พนกังานใหม่จะมีการทดลองงานเป็นเวลา 120 วนั ถา้ผ่านช่วงทดลองงานแลว้จะได้

บรรจุเป็นพนกังานประจ าและข้ึนเงินเดือน 

3. การบนัทึกเวลาเขา้-ออกงาน เป็นการลงเวลาและเซ็นช่ือในเอกสารของในแต่ละวนั 

4. วนัหยุด ในส่วนของวนัหยุดประจ าปีหรือวนัหยุดนักขตัฤกษ์ ผูดู้แลระบบจะเป็นผู ้

ก  าหนดวา่หยดุวนัไหนบา้งและประกาศใหพ้นกังานทราบ 

5. วนัลา ในส่วนของวนัลาน้ี พนกังานจะตอ้งระบุวนัท่ีตอ้งการลา และแจง้ใหผู้ดู้แลระบบ

ทราบและท าการอนุมติั หากผูดู้แลระบบไม่อนุมติั พนกังานสามารถระบุวนัท่ีและแจง้

อีกรอบได ้โดยการลาหยดุแบ่งตามประเภทไดด้งัน้ี 

1) ลาพกัร้อน สามารถลาพกัร้อนได ้5 วนัต่อปี และวนัลาพกัร้อนจะเพิ่มตามอายุ

การท างานของพนกังานแต่ละคน 

2) ลากิจธุระหรือลาป่วย ผูดู้แลระบบจะเป็นผูก้  าหนดวา่สามารถลากิจธุระหรือลา

ป่วยไดเ้ป็นจ านวนก่ีวนั 

3) ลาแบบไม่รับเงินเดือน เม่ือพนักงานลากิจธุระหรือลาป่วยครบตามจ านวน

วนัท่ีไดรั้บแลว้ จะสามารถลาแบบไม่รับเงินเดือนได ้แต่ตอ้งแจง้ผูดู้แลระบบ

และรอการอนุมติัตามขั้นตอนการลางานดว้ย 

6. เงินเดือน ผูดู้แลระบบจะค านวณเงินเดือนให้พนกังาน ซ่ึงประกอบไปดว้ย เงินเดือน, 

เงินค่าล่วงเวลา, เงินโบนสัพิเศษ, ค่าสวสัดิการพนกังานต่าง ๆ และออกใบเสร็จแจง้

รายละเอียดทั้งหมดใหก้บัพนกังาน 
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3.1.1 ปัญหาของระบบงานปัจจุบนั 

3.1.1.1  การจดัการขอ้มูลท่ียงัไม่เป็นระบบ ท าใหจ้ดัการหรือแกไ้ขกบัขอ้มูลต่าง ๆ 

ไดย้ากและส้ินเปลืองทรัพยากร 

3.1.1.2  การคน้หาขอ้มูลยอ้นหลงัจะสามารถท าไดย้าก ตอ้งเสียเวลาในการคน้หา

ขอ้มูลต่าง ๆ และขอ้มูลอาจเกิดความเสียหายหรือสูญหายได ้

 3.1.1.3  ไม่มีระบบแจง้เตือนเม่ือพนกังานใกลค้รบก าหนดการทดลองงาน 

3.1.1.4  การอนุมติัวนัลาของพนกังาน ผูดู้แลระบบตอ้งดูวนัในตารางปฏิทินเพื่อ

เปรียบเทียบวา่พนกังานขอวนัลาทบัซอ้นกนัหรือตรงกบัวนัหยดุหรือไม่ 

3.1.1.5  ขอ้มูลเก่ียวกบัการเงิน อาจมีความผิดพลาดได ้เพราะเงินเดือน ค่าล่วงเวลา 

และค่าสวสัดิการของพนกังานแต่ละคนไม่เท่ากนั 
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3.1.2  Work Flow Diagram ระบบงานปัจจุบนั 

 

 

รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram การท างานของฟังกช์นัการอนุมติัผา่นงาน (ระบบงานปัจจุบนั) 
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รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram การท างานของฟังกช์นั Holiday (ระบบงานปัจจุบนั) 
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รูปท่ี 3.3 Work Flow Diagram การท างานของฟังกช์นั Salary (ระบบงานปัจจุบนั) 
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3.2 วเิคราะห์ระบบงานใหม่ 

 ระบบการจดัการบุคลากรภายในองคก์ร เป็นระบบท่ีอยูใ่นรูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีมี

ความสะดวกและรวดเร็วต่อการใช้งาน น าระบบสารสนเทศมาช่วยในการจดัการกบัขอ้มูลต่าง ๆ 

อยา่งเป็นระบบมากข้ึนส าหรับผูใ้ชท้ ั้ง 2 ฝ่าย ดงัน้ี 

1. ผูดู้แลระบบหรือผูจ้ดัการ 

- สามารถจดัการกบัขอ้มูลพนกังานได ้

- สามารถจดัการกบัขอ้มูลการเงินได ้

- สามารถจดัการกบัปฏิทินวนัหยดุได ้

- สามารถอนุมติัการทดลองงานของพนกังานได ้

- สามารถอนุมติัวนัลาหยดุของพนกังานได ้

- ออกเอกสารรายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้ เช่น รายงานแสดงขอ้มูลเก่ียวกับการเงิน 

รายงานแสดงปฏิทินวนัหยดุและวนัลาของพนกังาน เป็นตน้ 

2. พนกังาน 

- สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของพนกังาน 

- สามารถดูผลการอนุมติัการผา่นการทดลองงานได ้

- สามารถดูปฏิทินวนัหยดุของบริษทั 

- สามารถเลือกวนัท่ีเพื่อขอลาหยดุ และดูผลการอนุมติัได ้

- สามารถดูเงินเดือนของตวัเองได ้

ในขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบงานนั้น ผูพ้ฒันาระบบได้ศึกษาและท าการรวบรวมข้อมูล

ของระบบงานปัจจุบนั เพื่อพฒันาเป็นระบบใหม่ โดยวิเคราะห์ความตอ้งการ (Functional And Non 

Functional Requirement) ของทางบริษทั ใชก้ารออกแบบเชิงวตัถุ (UML) เขา้มาช่วยในการอธิบาย

การท างานของระบบอยา่งเป็นขั้นตอนดว้ยแผนภาพ Use Case Diagram พร้อมทั้งรายละเอียดจาก 

Use Case Detail และ Sequence Diagram รวมถึงการใช ้Entity Relationship Diagram ในการแสดง

ถึงความสัมพนัธ์ของขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกนัในระบบการจดัการบุคลากรภายในองคก์ร  
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 3.2.1 Work Flow Diagram ระบบงานใหม่ 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 Work Flow Diagram การท างานของฟังกช์นัการอนุมติัผา่นงาน (ระบบงานใหม)่ 
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รูปท่ี 3.5 Work Flow Diagram การท างานของฟังกช์นั Holiday (ระบบงานใหม)่ 
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รูปท่ี 3.6 Work Flow Diagram การท างานของฟังกช์นั Salary (ระบบงานใหม่) 

3.2.2 Functional Requirement 

 FR 1 ระบบสามารถก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านได ้

 FR 2 ระบบสามารถจดัการขอ้มูลพนกังานได ้

  FR 3 ระบบสามารถจดัการขอ้มูลเงินเดือนได ้

FR 4 ระบบสามารถแจง้วนัครบก าหนดการทดลองงานของพนักงานและอนุมติั

การผา่นการทดลองงานได ้

  FR 5 ระบบสามารถจดัการปฏิทินวนัหยดุได ้

  FR 6 ระบบสามารถระบุวนัลาและอนุมติัวนัลาได ้
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 3.2.3 Non - Functional Requirement 

  NFR 1 สามารถดูผลการอนุมติัวนัหยดุได ้

  NFR 2 สามารถแกไ้ขวนัหยดุหลงัจากอนุมติัแลว้ไดภ้ายใน 7 วนั 

  NFR 3 สามารถดูรายละเอียดเงินเดือนได ้

3.3 Use Case Diagram 

 

รูปท่ี 3.7 Use Case Diagram ของระบบบริหารจดัการภายในองคก์ร 
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3.3.1 Use Case Detail 

ตารางท่ี 3.1 แสดงรายละเอียด Use Case : Login 

Use Case Name Login 
Use Case ID UC01 
Brief Descriptions เขา้สู่ระบบ 
Primary Actors Admin, Staff 
Secondary Actors - 
Preconditions ไดรั้บสิทธ์ิเขา้สู่ระบบ 
Main Flow :  
1. ระบบจะเร่ิมท างานเม่ือ Admin หรือ Staff เลือกเขา้ใชง้าน  
2. ระบบจะแสดงหนา้ส าหรับป้อน Username และ Password 
3. ถา้ Admin หรือ Staff ป้อน Username และ Password ถูกตอ้ง 

3.1 ระบบจะแสดงหนา้แรกของการใชง้าน 
4. else  
        4.1 ระบบจะแสดง Dialog แจง้วา่ Username หรือ Password ไม่ถูกตอ้ง 
Post Conditions Admin หรือ Staff สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ของระบบได ้
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงรายละเอียด Use Case : Profile 

Use Case Name Profile 
Use Case ID UC02 
Brief Descriptions การจดัการขอ้มูลส่วนตวั 
Primary Actors Admin, Staff 
Secondary Actors - 
Preconditions หลงัจากเขา้สู่ระบบส าเร็จ 
Main Flow :  
1. ระบบจะเร่ิมท างานเม่ือ Admin หรือ Staff  เลือกเมนู Profile  
2. ระบบจะแสดงหนา้จอขอ้มูลของบุคลากรคนนั้น 
3. Admin หรือ Staff สามารถเขา้กดปุ่ม Edit เพื่อท าการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของตนเองได ้
4. เม่ือกดปุ่ม Edit แลว้ Admin หรือ Staff สามารถ เพิ่ม ลบ หรือแกไ้ข ขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ได ้
5. หลงัจากท่ีท าการแกไ้ขขอ้มูลเสร็จแลว้ ให ้Admin หรือ Staff ท าการกดปุ่มบนัทึก เพื่อท า

การ Update ขอ้มูลต่าง ๆ 
Post Conditions Admin หรือ Staff ไดข้อ้มูลส่วนตวัท่ีท าการ Update แลว้ 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.3 แสดงรายละเอียด Use Case : Calendar 

Use Case Name Calendar 
Use Case ID UC03 
Brief Descriptions การจดัการวนัหยดุของบริษทัและวนัลาของพนกังาน 
Primary Actors Admin, Staff 
Secondary Actors - 
Preconditions หลงัจากเขา้สู่ระบบส าเร็จ 
Main Flow :  
1. ระบบจะเร่ิมท างานเม่ือ Admin หรือ Staff  เลือกเมนู Holiday 
2. ระบบจะแสดงปฏิทินวนัหยุดของบริษทัในแต่ละเดือนข้ึนมา 
3. เม่ือ Admin เขา้มาจะไดปุ่้ม Edit เพื่อท่ีจะสามารถแกไ้ขวนัหยดุต่าง ๆ ของบริษทัได ้
4. ในส่วนของ Staff จะเป็นการเขา้ไปดูวนัหยุดต่าง ๆ ของบริษทั และสามารถของวนัลาได ้
5. เม่ือ Staff ตอ้งการขอวนัลาไดโ้ดย 

5.1 Staff ตอ้งท าการเลือกประเภทของการลา 
5.2 Staff ท าการเลือกวนัท่ีตอ้งการลา ตั้งแต่วนัท่ี ถึง วนัท่ี 
5.3 Staff การกรอกหมายเหตุของการลา 
5.4 Staff ท าการส่งค าขอไปยงั Admin 
5.5 Admin ไดรั้บค าขอจาก Staff ท่ีส่งมา 
5.6 if Admin ท าการพิจารณาค าขอท่ีส่งมา 

5.6.1 Admin อนุมติัค าขอท่ีส่งมา 
5.7 else 

5.7.1 Admin ไม่อนุมติัค าขอท่ีส่งมา พร้อมส่งเหตุผลท่ีไม่สามารถอนุมติัใหห้ยดุได้
ในวนัท่ีขอมาใหก้บั Staff 

6. Staff ไดผ้ลลพัธ์ในการขอวนัลาท่ีส่งไป 
Post Conditions Admin และ Staff ไดข้อ้มูลวนัหยดุของบริษทัและวนัหยดุของพนกังาน 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงรายละเอียด Use Case : Salary 

Use Case Name Salary 
Use Case ID UC04 
Brief Descriptions การจดัการเงินเดือน 
Primary Actors Admin, Staff 
Secondary Actors - 
Preconditions หลงัจากเขา้สู่ระบบส าเร็จ 
Main Flow :  
1. ระบบจะเร่ิมท างานเม่ือ Admin หรือ Staff  เลือกเมนู Profile  
2. ระบบจะแสดงหนา้จอขอ้มูลของบุคลากรคนนั้น 
3. Admin หรือ Staff สามารถเขา้กดปุ่ม Edit เพื่อท าการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของตนเองได ้
4. เม่ือกดปุ่ม Edit แลว้ Admin หรือ Staff สามารถ เพิ่ม ลบ หรือแกไ้ข ขอ้มูลในส่วนต่าง ๆ ได ้
5. หลงัจากท่ีท าการแกไ้ขขอ้มูลเสร็จแลว้ ให ้Admin หรือ Staff ท าการกดปุ่มบนัทึก เพื่อท า

การ Update ขอ้มูลต่าง ๆ 
Post Conditions Admin ไดร้ายงานเงินเดือนของพนกังานแต่ละคน 

Staff ไดร้ายละเอียดเก่ียวกบัเงินเดือนในแต่ละเดือน 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงรายละเอียด Use Case : Probation 

Use Case Name Probation 

Use Case ID UC05 
Brief Descriptions การอนุมติัการผา่นการทดลองงาน 
Primary Actors Admin, Staff 
Secondary Actors - 
Preconditions หลงัจากเขา้สู่ระบบส าเร็จ 
Main Flow :  
1. ระบบจะเร่ิมท างานเม่ือมีการแจง้เตือนไปยงั Admin วา่มีพนกังานทดลองครบ 120 วนัแลว้ 
2. if Admin อนุมติัใหผ้า่นการทดลองงาน 

2.1 ส่งขอ้ความแสดงความยนิดี 
3. else  

3.1 ส่งความขอ้ความแสดงความเสียใจ พร้อมเหตุผลไปยงัพนกังานคนดงักล่าว 
4. Staff จะสามารถเขา้ไปดูผลลพัธ์ไดโ้ดยการกดปุ่ม Profile  
5. ระบบจะท าแสดงผลลพัธ์ท่ี Admin นั้นส่งมาให้ 

Post Conditions Staff ไดรู้้วา่ตนเองนั้นผา่นการทดลองงานหรือไม่ 
Alternative Flows - 
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3.4  Class Diagram 
 

 

รูปท่ี 3.8 Class Diagram ของระบบการจดัการบุคลากรภายในองคก์ร 
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3.5  Sequence Diagram 

 

 
รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram ของ Login 
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รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram ของ Profile 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram ของ Calendar 
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รูปท่ี 3.12 Sequence Diagram ของ Salary 
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รูปท่ี 3.13 Sequence Diagram ของ Probation 
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รูปท่ี 3.14 Sequence Diagram ของ Print Report 

 



34 
 

 

3.6 Entity Relationship Diagram 

 

รูปท่ี 3.15 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งเอ็นทิต้ี 
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บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

 การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) เป็นการเก็บข้อมูลให้อยู่ใน
รูปแบบของตาราง และประกอบดว้ยรายละเอียดต่าง ๆ ของขอ้มูล เช่น ช่ือตาราง, ช่ือตวัแปร และ
ชนิดขอ้มูล เป็นตน้ โดยใชโ้ปรแกรม MySQL ในการจดัการกบัขอ้มูลในฐานขอ้มูล 

ตารางท่ี 4.1 ตารางขอ้มูล Employee 

Relation : Employee 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัขอ้มูล  Int Yes   
user_id รหสัผูใ้ช ้  Int  Yes Fos User 
emp_id รหสัพนกังาน  Int 

 
  

emp_title ค าน าหนา้ช่ือ  Varchar(15)    
emp_id_card เลขประจ าตวับตัร

ประชาชน 
 Varchar(13)    

emp_name_th ช่ือ (ไทย)   Varchar(63)    
emp_sername_th นามสกุล (ไทย)  Varchar(63)    
emp_name_en ช่ือ (องักฤษ)   Varchar(63)    
emp_sername_en นามสกุล(องักฤษ)  Varchar(63)    
emp_gender เพศ  Varchar(6)    
emp_birthday วนัเกิด  Date    
emp_age อาย ุ  Int    
emp_race เช้ือชาติ  Varchar(31)    
emp_nation สัญชาติ  Varchar(31)    
emp_religion ศาสนา  Varchar(31)    
emp_address ท่ีอยู ่  Varchar(255)    
sub_district_id แขวง/ต าบล  Int  Yes Address 

Subdistrict 
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Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

district_id เขต/อ าเภอ  Int  Yes Address 
District 

province_id จงัหวดั  Int  Yes Address 
Province 

postal_code_id รหสัไปรษณีย ์  Int  Yes Address 
Postalcode 

emp_tel เบอร์โทรศพัท ์  Varchar(15)    
emp_graduate_ 
institution 

ระดบัการศึกษา  Varchar(127)    

emp_institution ช่ือสถานศึกษา  Varchar(127)    
emp_marital สถานภาพ  Varchar(31)    
emp_military สถานะการเกณฑ์

ทหาร 
 Varchar(31)    

occ_id รหสัต าแหน่ง  Int  Yes Occupation 
emp_emergency_ 
name 

ช่ือบุคคลท่ีติดต่อ
ไดย้ามฉุกเฉิน 

 Varchar(127)    

emp_ 
emergency 
_relation 

ความสัมพนัธ์  Varchar(31)    

emp_emergency 
_tel 

เบอร์โทรศพัท ์  Varchar(15)    

emp_status สถานะพนกังาน  Varchar(31)    
emp_start_work_ 
date 

วนัท่ีเร่ิมงาน  Date    

emp_end_probatio
n_date 

วนัส้ินสุดการ
ทดลองงาน 

 Date    

emp_img_profile รูปภาพ  Varchar(255)    
updated_at เวลาท่ีท าการ

บนัทึกขอ้มูล 
 Datetime    
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ตารางท่ี 4.2 ตารางขอ้มูล Fos User 

Relation : Fos User 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัขอ้มูล  Int Yes   
email อีเมล  Varchar(254) 

 
  

password รหสัผา่น  Varchar(4096)    
role ระดบัการเขา้ถึง

ขอ้มูล 
 Longtext    

 
 

ตารางท่ี 4.3 ตารางขอ้มูล Occupation 

Relation : Occupation 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัขอ้มูล  Int Yes   
occ_name ช่ือต าแหน่ง  Varchar(31)    
 
 

ตารางท่ี 4.4 ตารางขอ้มูล Address Sub District 

Relation : Address Sub District 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัขอ้มูล  Int Yes   
name ช่ือเขต/ต าบล  Varchar(63)    
district_id รหสัแขวง/

อ าเภอ 
 Int  Yes Address 

District 
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ตารางท่ี 4.5 ตารางขอ้มูล Address District 

Relation : Address District 

Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัขอ้มูล  Int Yes   

name ช่ือแขวง/อ าเภอ  Varchar(63)    

province_id รหสัจงัหวดั  Int  Yes Address 
Province 

 
 

ตารางท่ี 4.6 ตารางขอ้มูล Address Province 

Relation : Address Province 

Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัขอ้มูล  Int Yes   

name ช่ือจงัหวดั  Varchar(63)    

 
 

ตารางท่ี 4.7 ตารางขอ้มูล Address Postalcode 

Relation : Address Postalcode 

Attribute Description Attribute 

Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัขอ้มูล  Int Yes   

code รหสัไปรษณีย ์  Varchar(10)    

district_id รหสัเขต/ต าบล  Int  Yes Address 
District 
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ตารางท่ี 4.8 ตารางขอ้มูล Calendar 

Relation : Calendar 

Attribute Description Attribute 
Domain 

Type PK FK Reference 

id รหสัเหตุการณ์  Int Yes   
type ประเภทวนัลา  Int  Yes Leaveday 
employee_id รหสัพนกังาน  Int  Yes Employee 
start_date วนัท่ีเร่ิมหยดุ  Date    
end_date วนัท่ีส้ินสุด

วนัหยดุ 
 Date    

description_user รายละเอียดการ
ลาของพนกังาน 

 Varchar(255)    

description_ 
admin 

เหตุผลท่ีไม่
อนุมติัวนัหยดุ
จาก Admin 

 Varchar(255)    

status สถานะ  Varchar(255)    
Approve_date วนัท่ีอนุมติั  Datetime    

 
 

ตารางท่ี 4.9 ตารางขอ้มูล Leaveday 

Relation : Leaveday 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสัขอ้มูล  Int Yes   
lea_name ช่ือประเภทวนั

ลางาน 
 Varchar(30)    

event_admin เป็นการก าหนด
สิทธ์ิการใชง้าน  

 Boolean    
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ตารางท่ี 4.10 ตารางขอ้มูล Salary 

Relation : Salary 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสัขอ้มูล  Int Yes   
emp_id รหสัพนกังาน  Int  Yes Employee 
sal_base เงินเดือนประจ า  Int    
sal_ot เงินค่าล่วงเวลา  Int    
sal_total เงินเดือนสุทธิ  Int    
sal_date วนัท่ีออก

เงินเดือน 
 Date    

 
ตารางท่ี 4.11 ตารางขอ้มูล Benefits Detail 

Relation : Benefits Detail 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสัขอ้มูล  Int Yes   
ben_name ช่ือสวสัดิการ  Varchar(31)    
 

ตารางท่ี 4.12 ตารางขอ้มูล Employee Benefits 

Relation : Employee Benefits 
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

id รหสัขอ้มูล  Int Yes   
emp_id รหสัพนกังาน  Int  Yes Employee 
benefits_id รหสัสวสัดิการ  Int  Yes Benefits 

Detail 
employee_ 
Benefits 

รหสัเงินเดือน  Int  Yes Salary 

amount จ านวนเงิน  Float    



41 

 

 

4.2 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต์ 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 แผนผงัโครงสร้างเวบ็ไซต ์  
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4.3 อธิบายโครงสร้างเวบ็ไซต์ 

ตารางท่ี 4.13 อธิบายโครงสร้างของเวบ็ไซต์ 
ล าดับที ่ หัวข้อ อธิบาย 

1 เขา้สู่ระบบ แสดงหนา้ลงช่ือเพื่อเขา้ใชง้านระบบ 

2 ผูดู้แลระบบ แสดงหนา้เมนูท่ีผูดู้แลระบบสามารถเขา้ใชง้านได้ 

3 ผูใ้ช ้ แสดงหนา้เมนูท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ใชง้านได ้

4 จดัการขอ้มูลบุคคล แสดงหวัขอ้การจดัการขอ้มูลบุคคล 

5 จดัการเงินเดือน แสดงหวัขอ้การจดัการเงินเดือน 

6 จดัการปฏิทิน แสดงหวัขอ้การจดัการปฏิทิน 

7 ขอ้มูลบุคคล แสดงหนา้ขอ้มูลพนกังาน 

8 เงินเดือน แสดงหนา้รายละเอียดเงินเดือนของพนกังาน 

9 ปฏิทิน แสดงหนา้ปฏิทิน 

10 ขอ้มูลพนกังาน แสดงหนา้ขอ้มูลพนกังาน 

11 ขอ้มูลนกัศึกษาฝึกงาน แสดงหนา้ขอ้มูลนกัศึกษาฝึกงาน 

12 การอนุมติัการทดลองงาน แสดงหนา้รายละเอียดการทดลองงานของพนกังาน 

13 เงินเดือนประจ า แสดงหนา้รายการเงินเดือนประจ า 

14 เงินค่าล่วงเวลา แสดงหนา้รายการเงินค่าล่วงเวลา 

15 เงินค่าสวสัดิการ แสดงหนา้รายการเงินค่าสวสัดิการ 

16 รายงานแสดงเงินเดือน แสดงหนา้รายงานแสดงเงินเดือนและพิมพใ์บเสร็จ 

17 สร้างวนัหยดุของบริษทั แสดงหนา้กรอกรายละเอียดวนัหยดุของบริษทั 

18 สร้างกิจกรรมของบริษทั แสดงหนา้กรอกรายละเอียดกิจกรรมของบริษทั 

19 การอนุมติัวนัลาหยดุ แสดงหนา้รายละเอียดวนัลาหยดุของพนกังาน 

20 แกไ้ขประวติัส่วนตวั แสดงหนา้แกไ้ขประวติัส่วนตวั 

21 ดูผลการอนุมติัการทดลองงาน แสดงหนา้รายละเอียดผลการอนุมติัการทดลองงาน 

22 ดูปฏิทิน แสดงปฏิทินเพื่อดูวนัหยดุหรือกิจกรรมของบริษทั 

23 วนัลาหยดุ แสดงเมนูยอ่ยของวนัลาหยดุ 

24 ยืน่วนัลาหยดุ แสดงหนา้กรอกรายละเอียดการขอวนัลาหยดุ 

25 ดูผลการอนุมติัวนัลาหยดุ แสดงหนา้รายละเอียดผลการอนุมติัวนัลาหยดุ 
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4.4 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ 
 

 
รูปท่ี 4.2 หนา้จอเขา้สู่ระบบของผูใ้ช ้

รูปท่ี 4.2 หน้าจอเขา้สู่ระบบของผูใ้ช้ โดยผูใ้ช้งานจะตอ้งมี Email และ Password ท่ีผูดู้แลระบบได้
ท าการบนัทึกลงฐานขอ้มูลแลว้ ถึงจะสามารถเขา้ใชง้านระบบได ้
 

 
รูปท่ี 4.3 หนา้แรกเม่ือผูใ้ชท้  าการ Login เขา้มาในระบบ 

รูปท่ี 4.3 หนา้แรกเม่ือผูใ้ชท้  าการ Login เขา้มาในระบบ จะแสดงประกาศต่าง ๆ ของบริษทั ผูใ้ชต้อ้ง
ท าการคลิกท่ีไอคอน ท่ีอยู่บนแถบเมนูด้านบน เพื่อไปยงัหน้า Profile ของผูใ้ช้ ดงัภาพท่ี 
4.5 
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รูปท่ี 4.4 แถบเมนู 

รูปท่ี 4.4 แถบเมนูจะแสดงอยูด่า้นซา้ยของหนา้จอในแต่ละหนา้ มีขอ้แตกต่างกนัดงัน้ี 
1) เมนูทางฝ่ัง Super Admin และ Admin จะประกอบไปดว้ยเมนู 2 ส่วน คือ Extra และ

Components 
2) เมนูทางฝ่ัง User จะประกอบไปดว้ยเมนูเพียงส่วนเดียว คือ Extra เท่านั้น ไม่สามารถท่ี

จะใชง้านในส่วนของ Components ได ้
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอเมนู Profile แสดงขอ้มูลส่วนตวั 

รูปท่ี 4.5 หนา้จอเมนู Profile แสดงขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช้ จะแสดงขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ช ้โดยแบ่ง
ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี 

1) ขอ้มูลทางดา้นซา้ยมือจะประกอบไปดว้ยรูปภาพ, ช่ือ-นามสกุลภาษาองักฤษและภาษาไทย, 
ต าแหน่งงาน และ วนัท่ีเร่ิมงาน 

2) ขอ้มูลทางดา้นซา้ยมือจะประกอบไปดว้ยขอ้มูล 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
- General Data ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ช ้
- Address ขอ้มูลท่ีอยูข่องผูใ้ช ้
- Emergency Contact Person ขอ้มูลบุคคลท่ีติดต่อไดเ้ม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน 

และผูใ้ช้สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่ม Edit ระบบจะพาไปยงัหน้าแกไ้ขขอ้มูล
ส่วนตวั ดงัภาพท่ี 4.6 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

รูปท่ี 4.6 หนา้จอการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั ผูใ้ชส้ามารถเปล่ียนภาพ Profile และขอ้มูลส่วนตวัต่าง ๆ 
ได ้โดยการเลือกตวัเลือกหรือกรอกขอ้มูลลงไปในระบบ แต่ผูใ้ช้จะไม่สามารถแกไ้ขต าแหน่งงาน
กบัวนัท่ีเร่ิมท างานได ้เม่ือผูใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลเสร็จเรียบร้อยแลว้คลิกท่ีปุ่ม Save เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงใน
ฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.7 หนา้จอเมนู Calendar แสดงปฏิทิน 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอเมนู Calendar แสดงปฏิทิน ผูใ้ชส้ามารถคลิกเลือกวนัท่ีเพื่อก าหนด โดยแบ่งการใช้
งานเป็น 2 ระดบั ดงัน้ี 

1) Admin และUser สามารถเลือกวนัท่ีเพื่อขอลาหยดุได ้ดงัรูปท่ี 4.8 
2) Super Admin และ Admin สามารถก าหนดวนัหยดุหรือกิจกรรมของบริษทัได ้ดงัรูปท่ี 4.9 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอการขอวนัลาหยดุ 

รูปท่ี 4.8 หน้าจอการขอวนัลาหยุด โดยผูใ้ช้สามารถเลือกประเภทวนัลาหยุด, วนัท่ี เร่ิมลา-วนัท่ี
ส้ินสุดการลา และรายละเอียด จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Save เพื่อส่งค าขอไปยงั Super Admin ดงัรูปท่ี 4.10 
 

 
รูปท่ี 4.9 หนา้จอการก าหนดวนัหยดุหรือกิจกรรมของบริษทั 

รูปท่ี 4.9 หน้าจอการก าหนดวนัหยุดหรือกิจกรรมของบริษทั โดย Admin สามารถเลือกประเภทวนั 
หยุด, วนัท่ีเร่ิม-วนัท่ีส้ินสุดวนัหยดุหรือกิจกรรม และรายละเอียด จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Save เพื่อบนัทึก
ขอ้มูลลงในตาราง ดงัรูปท่ี 4.10 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอแสดงตารางวนัท่ี 

รูปท่ี 4.10 หนา้จอแสดงตารางวนัท่ี โดยมีตารางขอ้มูล 2 ตาราง ดงัน้ี 
1) ตาราง Request leave day  คือ ตารางรายการข้อมูลท่ีผูใ้ช้ท  าการขอวนัลาหยุด ซ่ึง Super 

Admin สามารถเลือกอนุมติัหรือไม่ก็ได ้และระบบจะส่งผลการอนุมติัไปใหผู้ใ้ช ้
2) ตาราง Vacation and Activities คือ ตารางขอ้มูลวนัหยดุหรือกิจจกรรมของบริษทัท่ี Admin 

บนัทึกไว ้โดย Super Admin สามารถแกไ้ขหรือลบรายการได ้
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รูปท่ี 4.11 หนา้จอเมนู Add Salary 

รูปท่ี 4.11 หน้าจอเมนู Add Salary เป็นฟังก์ชนัของฝ่ัง Super Admin และ Admin  ซ่ึงในหน้าน้ีจะ
แสดงรายช่ือพนกังานภายในบริษทั ให้ Super Admin หรือ Admin เลือกพนกังานเพื่อกรอกจ านวน
เงิน เดือน ให้ กับพนักงานโดยค ลิก ท่ี ปุ่ ม  Add Salary ระบบจะพ าไปยังหน้ า  Add Salary  
ดงัภาพท่ี 4.12 
 

 
รูปท่ี 4.12 หนา้จอการบนัทึกจ านวนเงินเดือน 
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รูปท่ี 4.12 หน้าจอการกรอกจ านวนเงินเดือน โดย Super Admin หรือ Admin ระบุวนัท่ีและกรอก
จ านวนเงินเดือนเป็นตวัเลขลงในระบบใหค้รบทุกรายการ ซ่ึงประกอบไปดว้ย เงินเดือนประจ า, เงิน
ค่าล่วงเวลา และเงินค่าสวสัดิการต่าง ๆ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Save เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
 

 
รูปท่ี 4.13 หนา้จอเมนู Salary แสดงรายละเอียดเงินเดือน 

รูปท่ี 4.13 หน้าจอเมนู Salary แสดงรายละเอียดเงินเดือนท่ี Super Admin หรือ Admin ได้ท าการ
บนัทึกไว ้
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รูปท่ี 4.14 หนา้จอเมนู Reset Password 

รูปท่ี 4.14 หน้าจอเมนู Reset Password โดยผูใ้ช้กรอกรหัสผ่านเก่าให้ถูกตอ้ง และกรอกรหัสผ่าน
ใหม่พร้อมทั้งยนืยนัรหสัผา่นใหม่ จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Save เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
 

 
รูปท่ี 4.15 หนา้จอเมนู Employee แสดงรายช่ือพนกังาน 

รูปท่ี 4.15 หน้าจอเมนู Employee แสดงรูปและรายช่ือพนักงาน โดย Super Admin หรือ Admin 
สามารถเพิ่มขอ้มูลพนักงานใหม่ได้โดย คลิกท่ีไอคอน + แล้วระบบจะพาไปยงัหน้า Add Salary  
ดงัภาพท่ี 4.16 
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รูปท่ี 4.16 หนา้จอการเพิ่มขอ้มูลพนกังานใหม่ 

รูปท่ี 4.16 หนา้จอแสดงเพิ่มขอ้มูลพนกังานใหม่ โดยกรอกช่ือ-นามสกุลภาษาองักฤษและภาษาไทย, 
ต าแหน่งงาน, สถานะพนกังาน, วนัท่ีเร่ิมท างาน, อีเมล์, รหสัผา่น และระดบัผูใ้ชง้านระบบ จากนั้น
คลิกท่ีปุ่ม Save เพื่อบนัทึกขอ้มูลลงในฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.17 หนา้จอเมนู Add Benefits 

รูปท่ี 4.17 หน้าจอเมนู Add Benefits โดย Super Admin หรือ Admin สามารถเพิ่มหรือลบ รายการ
ช่ือสวสัดิการ ท่ีจะน าไปแสดงในหนา้ Add Salary ได ้
 

 
รูปท่ี 4.18 หนา้จอเมนู Add Occupation 

รูปท่ี  4.18 หน้าจอเมนู  Add Occupation โดย Super Admin หรือ Admin สามารถเพิ่มหรือลบ 
รายการช่ือต าแหน่งงาน ท่ีจะน าไปแสดงในหนา้ Employee และหนา้ Profile ได ้
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รูปท่ี 4.19 หนา้จอเมนู Add Leave Type 

รูปท่ี  4.16 หน้าจอเมนู  Add Leave Type โดย Super Admin หรือ Admin สามารถเพิ่มหรือลบ 
รายการช่ือประเภทการลา และถา้หากคลิกเลือกช่อง Is leave type for admin จะเป็นการก าหนดว่า
เป็นรายการช่ือประเภทการลาของฝ่ัง Admin  ท่ีจะน าไปแสดงในหนา้ Calendar ได ้
 

 
รูปท่ี 4.20 หนา้จอเมนู Address 

รูปท่ี 4.17 หน้าจอเมนู Address โดย Super Admin หรือ Admin สามารถเพิ่มหรือลบ รายการช่ือ
จงัหวดั, เขต/อ าเภอ, แขวง/ต าบล  และเลขรหสัไปรษณีย ์ท่ีจะน าไปแสดงในหนา้ Profile ได ้



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลภาคนิพนธ์ 

ภาคนิพนธ์ น้ี เป็นการพัฒนาระบบการจัดการบุคลากรภายในองค์กร  กรณีศึกษา  

บริษทั เอาทซ์อร์สซิฟาย จ ากดั โดยระบบสามารถลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้ในการจดัการกบัขอ้มูลของ

พนกังาน, การจดัการขอ้มูลปฏิทินวนัหยดุของบริษทัและวนัลาหยุดของพนกังาน รวมถึงการจดัการ

ขอ้มูลเงินเดือนของพนกังาน นอกจากน้ีระบบยงัสามารถช่วยลดความสับสน และมีความสะดวกใน

การจดัการกบัขอ้มูลอยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5.2 ข้อดี 

5.2.1 ท าให้สามารถจดัการกบัขอ้มูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระเบียบมากข้ึนและง่ายต่อการ
ตรวจสอบขอ้มูล 

5.2.2  ระบบช่วยลดขั้นตอนในการจดัการกบัขอ้มูล  
5.2.3 ขอ้มูลต่าง ๆ ถูกจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ มีการเก็บส ารองขอ้มูล และหากขอ้มูล 

สูญหาย ก็สามารถกูคื้นขอ้มูลได ้

5.3 ข้อจ ากดั 

5.3.1  เม่ือขอ้มูลในระบบมีมากข้ึน แหล่งเก็บขอ้มูลตอ้งมีพื้นท่ีมากพอท่ีจะรองรับขอ้มูล 
5.3.2  การใชง้านระบบจ าเป็นตอ้งเช่ือมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

5.4ข้อเสนอแนะ 

 ภายในอนาคตหากมีการพฒันาระบบต่ออาจมีการปรับปรุงให้ระบบสามารถรองรับกบั

อุปกรณ์หลากหลายชนิดได ้และเพิ่มฟังก์ชนั ในการบนัทึกเวลาเขา้-ออกงานของพนกังาน รวมทั้ง

บนัทึกเวลาการท างานล่วงเวลาของพนกังานดว้ย เพื่อให้การจดัการขอ้มูลเงินเดือนมีความถูกตอ้ง

และแม่นย  ามากยิง่ข้ึน 



 

 

บรรณานุกรม 

ณฐักานต.์ (2554).  ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tpa.or.th 

/writer/read_this_book_topic.php?pageid=2&bookID=2295&read=true&count=true 

 

ทีดีซีคอนเนค.(2561). ยูเอก็ซ์อูไอดีไซน์. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.tcdcconnect.com/content/10582/ 

 

บริษทั เอาทซ์อร์สซิฟาย จ ากดั(2561).ประวติัและความเป็นมา. เขา้ถึงไดจ้าก https://outsourcify.net/ 

 

มายดพ์ีเอชพี. (2561). ดาต้าเบสคืออะไร .เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คือ

อะไร/2055-database-คืออะไร.html 

 

มายดพ์ีเอชพี. (2561). ซิมโฟนีเฟรมเวิรค์. เขา้ถึงไดจ้าก 

http://www.mindphp.com/developer/symfony-frame work/3261-what-is-symfony.html 

 

มายดพ์ีเอชพี. (2561). ซีเอสเอส. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2193-

css-คืออะไร.html 

 

มายดพ์ีเอชพี. (2561). จาวาสคริปต์. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คือ

อะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 

 

สยามเอชทีเอม็แอล.(2561).บูตสแตรปและฟร้อนเอ็นเฟรมเวิร์ค.  เขา้ถึงไดจ้าก

http://www.siamhtml.com/bootstrap-คืออะไร-สอนวธีิใช/้ 

 

สยามเอชทีเอม็แอล.(2561). แฟรตดีไซน์. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.siamhtml.com/what-is-flat-

design-how-to-resources/ 

 

https://www.tcdcconnect.com/content/10582/
https://outsourcify.net/
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2055-database-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2055-database-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/developer/symfony-framework/3261-what-is-symfony.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2193-css-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2193-css-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2193-css-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2193-css-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2193-css-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2193-css-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2193-css-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2193-css-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.siamhtml.com/bootstrap-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89/


 

 

อารีษา แกว้เป้ีย, สุรพล ชุ่มกล่ิน, พิชิต พวงภาคีศิริ. (2559). การพัฒนาระบบฐานข้อมลูบุคลากร 

          ออนไลน์ กรณีศึกษา เทศบาลต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์.  
          เขา้ถึงจาก  http://gs.nsru.ac.th/NSRUNC/research/pdf/46.pdf 

 

อบัดุลเลาะ บากา. (2551) ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามลูนิธิ                          

          จังหวดัยะลา.   เขา้ถึงไดจ้าก   http://www.commsci.pn.psu.ac.th/uploads/spd_files 

          /421_ICP09_2551.pdf 

 

http://gs.nsru.ac.th/NSRUNC/research/pdf/46.pdf

	01_cov.pdf (p.1)
	02_com.pdf (p.2)
	03_absth.pdf (p.3)
	03_absen.pdf (p.4)
	03_ack.pdf (p.5)
	04_tbc.pdf (p.6-10)
	05_ch1.pdf (p.11-15)
	05_ch2.pdf (p.16-21)
	05_ch3.pdf (p.22-44)
	05_ch4.pdf (p.45-65)
	05_ch5.pdf (p.66)
	06_ref.pdf (p.67-68)

