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บทคัดย่อ 

 
บริษทั เอส พ ีการไฟฟ้าอิมปอร์ต จาํกดั เป็นผูน้าํธุรกิจตวัแทนจาํหน่ายนําเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

ให้กบัห้างร้าน องค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยบริษทัมีการบริหารจดัการเก่ียวกบัขอ้มูล
การลางานของพนักงานโดยกรอกมีการกรอกขอ้มูลของพนักงานลงในแบบฟอร์มท่ีเป็นเอกสาร 
แลว้ส่งให้แผนกทรัพยากรบุคคลเพื่อท่ีจะเซ็นอนุมติัการลา จดัเก็บเอกสารขอ้มูลในรูปแบบของ
ใบลา ในการดูประวติัการลางานยงัคงตอ้งคน้หาจากเอกสารท่ีบนัทึกการลางานของพนกังาน อีกทั้ง
พนักงานไม่สามารถดูประวติัการลางานและวนัท่ีเหลือไดด้ว้ยตนเอง ทาํให้เสียเวลาและเกิดความ
ผิดพลาด ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท เอส  พี การไฟฟ้าอิมปอร์ต จํากัด ได้มีการ
พฒันาข้ึนเพื่อแกไ้ขปัญหาดงักล่าว มีการพฒันาดว้ยภาษาพีเอชพี และมีการจดัการขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมมายเอสคิวแอล และพฒันาในรูปแบบของเวบ็แอปพลิเคชนั พนกังานสามารถบนัทึก หรือ
กรอกขอ้มูลการลาไดด้ว้ยตนเอง ฝ่ายบุคคลสามารถเขา้มาอนุมติัวนัลาไดผ้่านทางระบบ พนักงาน
สามารถดูประวติัการลางานของตนเองไดเ้พื่อใหท้ราบถึงจาํนวนวนัท่ีลา และจาํนวนวนัคงเหลือ ซ่ึง
ทาํใหเ้กิดความสะดวก และมีประสิทธิภาพในการทาํงานมากข้ึน  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต จาํกดั เป็นองค์กรขนาดกลางมีพนักงาน 50 คน ซ่ึงยงัไม่มี

ระบบจดัการบุคคลท่ีเป็นระเบียบนัก ยงัไม่มีฐานขอ้มูลของบุคลากร ทาํให้เม่ือตอ้งการใช้งานใน

ดา้นใดก็ตามจะหยิบมาใช้งานไดย้ากเน่ืองจากระบบงานเดิมมีเพียงการเก็บขอ้มูลของบุคลากรใน

รูปแบบของกระดาษ บริษัทจึงต้องการระบบจัดการบุคคลท่ีมีความเป็นระบบ โดยพนักงาน

สามารถลางานไดใ้นระบบ แลว้ส่งใหฝ่้ายทรัพยากรบุคคลเกบ็ประวติัการลาไวใ้นระบบ 

เทคโน โลยีเว็บ แอ ปพ ลิเคชัน  (WEB APPLICATION TECHNOLOGY) เป็น การใช้งาน      

แอปพลิเคชนั ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (INTERNET) ดว้ยโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ (WEB 

BROWSER) ซ่ึงไม่ตอ้งติดตั้งตวัโปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช้ ให้การบริหารจดัการ

แอ พ พ ลิเค ชั่น และข้อมู ลทําได้ง่าย  จาก ท่ีใดก็ได้ตลอดเวลา และเทค โน โลยีฐาน ข้อมู ล 

(DATABASE TECHNOLOGY) ช่วยให้การ จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบระเบียบมากข้ึน สามารถ

แบ่งปันข้อมูล รวมถึงสามารถกําหนดสิทธ์ิการใช้งานให้กับผูใ้ช้แต่ละกลุ่มได้โดยไม่ ข้ึนกับ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงไดป้ระยุกตเ์ทคโนโลยีเวบ็แอปพลิเคชันและฐานขอ้มูลพนักงาน ของบริษัท 

เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต จาํกดั โดยจะสามารถจดัเก็บและคน้หาไดง่้าย เพื่อเป็นการรู้ถึงขอ้มูล

ของพนกังานแต่ละคน การลางาน เป็นตน้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันาระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั เอส พี การไฟฟ้าอิมปอร์ต จาํกดั 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 แบ่งผูใ้ชเ้ป็น 2 กลุ่ม 

1.3.1 กลุ่มพนกังาน  

1.3.1.1 สามารถลางานออนไลน์ได ้

1.3.1.2 สามารถเขา้สู่ระบบ และเปล่ียนรหสัผา่นได  ้

1.3.1.3 สามารถตรวจสอบสถานะการลาได ้

1.3.1.4 สามารถดูประวติัการลายอ้นหลงัของตนเองได้ 

1.3.1.5 สามารถยกเลิกการลาได ้

1.3.1.6 สามารถดูผลอนุมติัการลาได ้

1.3.1.7 สามารถเปล่ียนรหสัผา่นได ้

1.3.1.8 สามารถยกเลิกการลาล่วงหนา้ท่ีผา่นการอนุมติัไปแลว้ได้ 

1.3.2 ผูดู้แลระบบ 

1.3.2.1 สามารถคน้หาพนักงาน 

1.3.2.2 สามารถเพิ่ม /ลบ ขอ้มูลพนักงาน 

1.3.2.3 สามารถแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 

1.3.2.4 สามารถเพิ่ม /แกไ้ข ประเภทการลา 

1.3.2.5 สามารถอนุมติั /ไม่อนุมติัการลาของพนกังาน 

1.3.2.6 สามารถอนุมติั / ไม่อนุมติัการยกเลิกการลาท่ีอนุมติัไปแลว้ได ้

1.3.2.7 สามารถตรวจสอบสถิติการลาตามปีงบประมาณได ้

1.3.2.8 สามารถเปล่ียนรหสัผา่นได ้

1.3.2.9 สามารถออกรายงานสถิติการลาประจาํปี  

1.3.2.10  
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1 ระบบการลางานของพนกังานมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน 

1.4.2 ระบบจะช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการลาของพนกังาน 

1.4.3 ระบบจะช่วยลดระยะเวลา การเดินทางของของเอกสารใบลา 

1.4.4 ฝ่ายบุคคลสามารถนาํขอ้มูลในการลา ไปสรุปผลออกรายงานการลาของพนกังาน

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 

1.4.5 ระบบจะช่วยลดการใชก้ระดาษ 

1.4.6 ระบบจะช่วยเพิ่มความสามารถในการตดัสินใจของบริษทั 

 

1.5 ข้ันตอนและวิธีกำรด ำเนินงำน 

1.5.1 ศึกษำและรวบรวมข้อมูล (Requirement gathering and study) 

 เกบ็ขอ้มูลท่ีจาํเป็นต่อการสร้างระบบจดัการข้ึนมา โดยเร่ิมเกบ็ความตอ้งการจาก 

คุณสุภาพร แซ่แต้ แผนกทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะสอบถามเส้นทางการดาํเนินงาน ตั้งแต่

ขั้นตอนแรกท่ีรับพนักงานเขา้มา เพื่อให้มีความใกลเ้คียงกบัระบบงานเดิมใหม้ากท่ีสุด จึง

จะทําให้สามารถพัฒ นาระบบออกมาได้ดีและครบถ้วนความต้องการท่ีบริษัทจะ

จาํเป็นตอ้งใช้ การเก็บความตอ้งการในท่ีมีมีทั้ งการเก็บความต้องการจากผูใ้ช้ระบบเอง 

และเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลของพนักงานเช่น แบบฟอร์มการสมัครงาน 

แบบฟอร์มใบลา 

1.5.2 กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 

 นาํขอ้มูลท่ีรวบรวมมา เพื่อนาํมาวิเคราะห์และออกแบบส่วนต่างๆ ของระบบโดย

นาํเสนอผา่นทางแผนการภาพต่างๆ ประกอบดว้ย Workflow Diagram , Context Diagram 

,Data Flow Diagram, Entity Relationship Diagram เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและ

พฒันาระบบ 
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1.5.3 กำรออกแบบระบบ (System Design) 

 มีการนําเอาผลลัพธ์ท่ีได้จากการวิเคราะห์ระบบมาพฒันารูปแบบทางกายภาพ 

(Physical Model) การออกแบบส่วนนําข้อมูลเขา้ (Input) ส่วนการประมวลผล (Process) 

และส่วนแสดงผลลัพธ์ (Output) เพื่อออกแบบส่วนหน้าจอผูใ้ช้และวางแท็บคาํสั่งต่างๆ 

เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดง่้ายท่ีสุด  

1.5.4 กำรพัฒนำระบบ (System Development) 

 พฒันาระบบด้วยการใช้ฐานข้อมูล โดยใช้ MySQL ร่วมกับ phpMyAdmin ซ่ึง

เป็นเคร่ืองมือในการจดัการ Database จะช่วยให้ทาํงานได้ง่ายข้ึน จะอยู่ในชุดโปรแกรม 

Appserv  

1.5.5 กำรทดสอบระบบ (System Testing) 

 การทดสอบระบบจะสามารถเร่ิมทาํได้ก็ต่อเม่ือโปรแกรมท่ีถูกจดัทําข้ึนมานั้ น 

สามารถใชง้านไดจ้ริง โดยใหผู้ท่ี้ใชง้านจริงเป็นผูท้ดสอบการใชง้าน ว่าสามารถใชง้านได้

ตรงความตอ้งการหรือไม่ เช่นผูดู้แลระบบ และพนักงาน โดยจะกลบัไปเก็บความขาดตก

บกพร่องของตวัโปรแกรมอีกคร้ังและ นาํโปรแกรมนั้นกลบัมาแกไ้ข 

1.5.6 กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรใช้งำนระบบ (System Documentation) 

จดัทาํคู่มือการใชง้านโปรแกรมเพื่อให้การปฏิบติังานเป็นมาตราฐานเดียวกนั โดย

จะบอกส่วนประกอบต่าง ๆ พื้นฐานของโปรแกรม และวิธีการใชง้านในส่วนต่าง ๆ ออก

โปรแกรม โดยละเอียด 
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1.6 แผนกำรด ำเนินงำน 

 

ตารางท่ี 1.1 แผนและระยะเวลาการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 2561 2562 

พฤศจิกำยน ธันวำคม มกรำคม กมุภำพันธ์ 

1. การศึกษาระบบเบ้ืองตน้
และศึกษาความเป็นไป
ได ้(System Feasibility) 

    

2. การวิเคราะห์ระบบ 
(System Analysis) 

    

3. การออกแบบวิเคราะห์ 
(System Design) 

    

4. การพฒันาระบบ 
(System Development) 

    

5. การทดสอบระบบ 
(System Testing) 

    

6. การจดัทาํเอกสาร 
(System Document) 
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1.7 อปุกรณ์และเคร่ืองมีท่ีใช้ในกำรพัฒนำโครงงำน 

1.7.1 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการพฒันา 

1.7.1.1 ฮาร์ดแวร์ 

1.7.1.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ CPU Intel I7 3.6GHz , Ram 8.00GB 

1.7.1.2 ซอร์ฟแวร์ท่ีใชใ้นการพฒันา 

1.7.1.2.1 AppServ v.2.5.10 

1.7.1.2.2 Web browser ไดแ้ก่ Google Chrome 

1.7.1.2.3 Microsoft Window 10 

1.7.1.2.4 Adobe Illustrator 

1.7.1.2.5 Edit Plus 

1.7.2 อุปกรณ์ท่ีรองรับระบบ 

1.7.2.1 ฮาร์ดแวร์ 

1.7.2.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ความเร็วมากกวา่ 2GHz ข้ึนไป 

1.7.2.1.2 หน่วยความจาํอยา่งนอ้ย 4GB ข้ึนไป 

1.7.2.2 ซอร์ฟแวร์ 

1.7.2.2.1 Microsoft Window 7 

1.7.2.2.2 โปรแกรม Web browser ไดแ้ก่ Internet Explorer , Google 

Chrome เป็นตน้ 



 

 

 บทท่ี 2 

ทบทวนวรรณกรรม และ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดที่เกีย่วข้อง 

2.1.1 สิทธิการลาตามกฎหมายแรงงาน[1] 

การลาคลอด 

 ลูกจา้ง ซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลงัคลอดครรภห์น่ึงไม่เกิน 90 วนั
โดยให้นับรวมวนัหยุดท่ีมีระหว่างวนัลาดว้ย และให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งแก่ลูกจา้ง ซ่ึงลาคลอด
เท่ากบัค่าจา้งในวนัท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 วนั 

การลาเพ่ือท าหมัน 

 ลูกจา้ง มีสิทธ์ิลาเพื่อท าหมนัไดแ้ละมีสิทธ์ิลาเน่ืองจากการท าหมันตามระยะ เวลาท่ี
แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงก าหนด และออกใบรับรองให้โดยลูกจา้งมีสิทธ์ิไดรั้บค่าจา้งในวนั
ลานั้นดว้ย 

การลากจิ    

 ลูกจา้งมีสิทธ์ิลาเพื่อกิจธุระอนัจ าเป็นไดต้ามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานการ 

ลาเพ่ือรับราชการทหาร  

 ลูกจา้ง มีสิทธ์ิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก วิชาทหาร 
หรือ เพื่อทดสอบความพร่ังพร้อม โดยลาไดเ้ท่ากบัจ านวนวนัท่ีทางการทหารเรียก และไดรั้บ
ค่าจา้งตลอดเวลาท่ีลาแต่ไม่เกิน 60 วนัต่อปี 

การลาเพ่ือฝึกอบรม 

 ลูกจา้ง มีสิทธ์ิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถตามหลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงโดยไม่ไดรั้บค่าจา้งในวนัลานั้น 
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วันหยุดประจ าสัปดาห์ 

 ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สัปดาห์ละ 1 วนั โดยมีระยะห่างกนัไม่เกิน 6 วนั ลูกจา้งมีสิทธ์ิไดร้ับ
ค่าจา้งในวนัหยุดประจ าสัปดาห์ (ยกเวน้ลูกจา้งรายวนั รายชัว่โมง หรือตามผลงานโดยค านวณ
เป็นหน่วย) นายจา้งและลูกจา้งจะตกลงกนัล่วงหนา้ ก าหนดใหมี้วนัหยดุประจ าสัปดาห์วนัใดก็
ไดง้าน โรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในท่ีทุรกนัดาร (งานประมงงานดบัเพลิง) งานอ่ืน
ตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก าหนด นายจา้งและลูกจา้งจะตกลงกนัล่วงหน้า สะสมและเล่ือนวนัหยุด
ประจ าสัปดาห์ไปเม่ือไดกไ็ดแ้ต่ตอ้งอยูใ่นระยะเวลา ไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกนั กรณีวนัหยุด
ประจ าสัปดาห์ ไม่แน่นอน ใหน้ายจา้งประกาศวนัหยุดให้ลูกจา้งทราบล่วงหนา้ ไม่นอ้ยกวา่ 3 
วนัและแจง้เป็นหนงัสือให้พนกังานตรวจแรงงานทราบภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ี ประกาศ
ก าหนด 

วันหยุดตามประเพณี 

 ตอ้ง ไม่นอ้ยกวา่ปีละ 13 วนั โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติดว้ย ถา้วนัหยดุ ตามประเพณี
ตรงกบัวนัหยุดประจ าสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยในวนัท างานถดัไป ลูกจา้งมีสิทธ์ิไดร้ับค่าจา้งใน
วนัหยดุตามประเพณี 

วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 

 ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพกัผอ่นประจ าปีไม่นอ้ยกวา่ปีละ 6 
วนัท างาน ลูกจา้งมีสิทธ์ิไดร้ับค่าจา้งในวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี ถา้ลูกจา้งท่ีท างานยงัไม่ครบ 1 
ปี จะใหห้ยุดตามส่วนกไ็ด ้ ใหน้ายจา้งเป็นผูก้  าหนดวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีใหลู้กจา้งทราบ
ล่วงหนา้หรือก าหนดตามท่ีตกลงกนันายจา้งและลูกจา้งจะตกลงกนัล่วงหนา้สะสมและเล่ือน
วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีไปรวมหยุดในปีอ่ืนกไ็ด้ 
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2.1.2 ข้อมูลบริษัท[2] 

 บริษทั เอส.พี.การไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั เป็นผูน้ าในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายและ
น าเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีไดร้ับการไวว้างใจจากหา้ง ร้าน องค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน 
บริษทัด าเนินกิจการดา้นการน าเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีมีสินคา้ครบถว้น เช่น 
หลอดไฟ ปลัก๊ โคมไฟชนิดต่างๆ มอเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์วดัไฟ ซ่ึงมีตามความตอ้งการ และยงัมี
ความเช่ียวชาญในการติดตั้งตลอดจนให้ค าปรึกษา ตั้งอยูท่ี่ 635-7 ถนนซอยกรุงธนบุรี 4 แขวง
บางล าภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร  

 พนกังานของบริษทั เอส.พี.การไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั มีจ านวนประมาณ 50 คน เป็น
ธุรกิจท่ีมีเจา้ของ และคนดูแลเป็นคนในครอบครัว โดยในบริษทัจะมีการแบ่งส่วนงานกนัอยา่ง
ชดัเจน ยกตวัอยา่งพนกังานขบัรถ ,พนกังานบญัชี ,พนักงานแพค็ก้ิงสินคา้ แต่ยงัไม่มีการเกบ็
ขอ้มูลของพนักงานอยา่งเป็นระบบระเบียบ 
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2.1.3 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา 

2.1.3 HTML[3] 

 ภาษาหลกัท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็เพจ โดยใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล HTML ยอ่
มาจากค าวา่ Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนัผา่น
ล้ิง (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิงต่างๆ
ท่ีแสดงอยู่บนเวบ็เพจ 

2.1.2.2 PHP[4]   

 ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด ์ สคริปต์ โดยลิขสิทธ์ิอยู่ในลกัษณะ
โอเพนซอร์ส ภาษาพีเอชพีใชส้ าหรับจดัท าเวบ็ไซต ์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML 
โดยมีรากฐานโครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี 
นั้นง่ายต่อการเรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือใหน้กัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขียน เวบ็
เพจ ท่ีมีการตอบโตไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว  

2.1.2.3 JavaScript[5]   

 ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงัไดร้ับ
ความนิยมอยา่งสูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต์" (script) 
ซ่ึงในการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต ์ (ใช่ร่วมกบั HTML) เพื่อใหเ้วบ็ไซต์ของเราดูมีการ
เคล่ือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดม้ากข้ึน 

2.1.2.4 phpMyAdmin[6] 

เป็นส่วนต่อประสานท่ีสร้างโดยภาษาพีเอชพี ซ่ึงใชจ้ดัการฐานขอ้มูล MySQL ผา่นเวบ็
เบราวเ์ซอร์ โดยสามารถท่ีจะท าการสร้างฐานขอ้มูลใหม่ หรือท าการสร้าง TABLE ใหม่ๆ และ
ยงัมี function ท่ีใชส้ าหรับการทดสอบการ query ขอ้มูลดว้ยภาษา SQL พร้อมกนันั้น ยงั
สามารถท าการ insert delete update หรือแมก้ระทัง่ใช ้ ค าสั่งต่างๆ เหมือนกบักนัการใชภ้าษา 
SQL ในการสร้างตารางขอ้มูล 
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2.1.4 งานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 นทัประดิษฐ์ิ พลอยวิเศษ(2555)[7] ไดพ้ฒันาระบบลางานออนไลน์ มีวตัถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กบัองค์กรในการด าเนินธุรกิจซ่ึงท าให้องค์กรมีการพฒันาในการบริหาร
จดัการเพิ่มมากข้ึน ผูใ้ช้สามารถใช้งานไดง่้ายและท างานไดร้วดเร็วย่ิงข้ึน ลดพื้นท่ีในการเก็บ
เอกสารและง่ายต่อการส ารองขอ้มูล เพื่ออ านวยความสะดวกแก่เจา้ของกิจการ 

 

 พรชยั ธรรมวิริยสติ (2555)[8]  ไดพ้ฒันาระบบบริหารจดัการ เวลาท่ีท างานออนไลน์
ขององคก์ร เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กบักระบวนการท างาน ณ ปัจจุบนัขององคก์ร โดยจะ
ลดขั้นตอนของการท างานใหน้อ้ยลง และเป็นการน าเอาระบบมาช่วยเสริมในการพฒันา
บุคลากรในการท างาน โดยน าระบบเวิร์กโฟลว? เขา้มาช่วยพฒันา ในการอนุมติัขอ้มูล เช่น การ
บนัทึกขอ้มูลต่างๆ , การบนัทึกขอ้มูลการท างานท่ีไม่ไดเ้กิดจากการแสกนน้ิวเป็นตน้ เพิ่มความ
สะดวก รวดเร็ว และแม่นย าในการเกบ็ขอ้มูล 

 

 นนิดา สร้อยดอกสน, ณัฐพน สวสัด์ินาวิน, ปิยนุช ขนัติศุข (2557)[9] ไดพ้ฒันาระบบลา
งานออนไลน์ ส าหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคลส าหรับองคก์ร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ดา้นการบริหารจดัการ การตดัสินใจ และความสะดวก ใหก้บัฝ่ายทรัพยากรบุคคล และยงัช่วย
ลดปริมาณกระดาษเพื่อช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม ท่ีถูกพฒันาดว้ยภาษา PHP  จดัการฐานขอ้มูลดว้ย
โปรแกรม MySQL  ออกแบบหนา้จอดว้ย โปรแกรม Adobe Dreamweaver 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

บทท่ี 3 

วิเคราะห์ออกแบบระบบ  

3.1 วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

 3.1.1 รายละเอยีด 

 การลางานในระบบงานปัจจุบนั ของบริษทั เอส.พี.การไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั นั้นไม่มี

ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน โดยวิธีลางานนั้นจะตอ้งเขียนใบลาแลว้น าไปให้ฝ่ายบุคคลเซ็น

อนุมติัและเกบ็เอกสารใบลานั้นไวเ้พื่อเอาไวใ้ชท้ าขอ้มูล พนักงานไม่สามารถตรวจสอบวนัลา

ยอ้นหลงัไดด้ว้ยตนเองท าให้เกิดปัญหาตอ้งใหฝ่้ายบุคคลเป็นผูต้รวจสอบให้ 

3.1.2 ปัญหาที่พบในระบบงานเดิม 

3.1.2.1 ไม่สามารถตรวจสอบประวติัของตวัเองไดด้ว้ยตวัเอง 

3.1.2.2 ออกรายงานไดย้าก ใชเ้วลาในการจดัท า 

3.1.2.3 ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งและไม่ครบถว้น 

3.1.2.4 เอกสารมีการสูญหาย 

3.1.2.5 บนัทึกเวลาการเขา้งานไม่ตรงกบัความจริง 
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3.1.3 ข้ันตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน (Current System Work Flow 

Diagram) 

รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการท างานเดิม บริษทั เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั 

 3.1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

  ทางผูจ้ดัท า ไดน้ าเทคโนโลยีเวบ็แอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูลเขา้มประยกุตใ์ช้

ซ่ึงประกอบดว้ยฟังกช์ัน่การท างานดงัน้ี 

3.1.4.1 การใช้ระบบตรวจสอบผูใ้ชด้ว้ยรหัสผา่นเพื่อเป็นการยืนยนับุคคลในการเขา้ใช้

งาน 

3.1.4.2 ใชร้ะบบในการเกบ็ขอ้มูล เอกสารต่างๆ และออกรายงานใหก้บั ผูดู้แลระบบ 

3.1.4.3 ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตในการเข้าใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซ่ึงท าให้เกิดความ

สะดวกแก่ผูใ้ช ้
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3.2 รายละเอยีดของระบบงานใหม่ 

 ระบบลางานออนไลน์ กรณี บริษทั เอส พ ีการไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั ไดมี้การน าระบบ

คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในการใชง้าน ไม่วา่จะเป็นส่วนท่ีมีการจดัส่งประวติของพนักงาน

เกบ็ไว ้เพื่อใชใ้นการบนัทึกประวติัของพนักงานไดร้ายบุคคลไดเ้ป็นระบบ ระเบียบใหมี้ความ

สะดวกต่อการเรียกข้ึนมาใชง้าน  

 ในส่วนระบบงานน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

 3.2.1 ส่วนของผูใ้ชจ้ะเก่ียวกบัการตรวจสอบประวติัของตวัเอง  

 3.2.2 ส่วนของผูดู้แลระบบ จะท างานจดัการขอ้มูล เพิ่ม ลบขอ้มูล อนุมติัการลา 

3.3 ข้ันตอนการท างานของระบบงานใหม่ (New System Work Flow Diagram) 

 

รูปท่ี 3.2 ขั้นตอนการรับพนกังานใหม่ ในระบบงานใหม่ 
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รูปท่ี 3.3 ขั้นตอนการลงช่ือเขา้งาน ในระบบงานใหม่ 
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3.4 แผนภาพการไหลของข้อมูล  

 

รูปท่ี 3.4 Context Diagram ของระบบลางานออนไลน์ บริษทั เอส พี การไฟฟ้า 

อิมปอร์ต จ ากดั 
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รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 0 ของระบบลางานออนไลน์ บริษทั เอส พี 

การไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั 
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รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ของการบนัทึกขอ้มูลพนกังานใหม่ 

 

 

 

รูปท่ี 3.6 Data Flow Diagram Level 1 ของการเขา้สู่ระบบ 
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3.5 ค าอธิบายการประมวลผล (Process Description) 

ตารางท่ี 3.1 Process Description : Process 1.0 ลงทะเบียนพนักงาน 

SYSTEM : ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั 

DFD Number : 
Process Name : 

1.0 
ลงทะเบียนพนกังาน 

Input Data Flow : ขอ้มูลพนกังาน   

Output Data Flow : ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น เพื่อเขา้สู่ระบบ 

Data Store : ขอ้มูลพนกังาน 

Description : ผูดู้แลระบบสามารถลงทะเบียนใหพ้นักงานไดเ้ท่านั้น โดยขอ้มูลพนักงาน
จะมาจากใบสมคัรเขา้ท างาน 

 

 

ตารางท่ี 3.3 Process Description : Process 2.0 เขา้สู่ระบบ 

SYSTEM : ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั 

DFD Number : 
Process Name : 

2.0 
ลงทะเบียนพนกังาน 

Input Data Flow : ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเขา้สู่ระบบ 

Output Data Flow : ผลการเขา้สู่ระบบ 

Data Store : ขอ้มูลพนกังาน 

Description : พนกังานกรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีลงทะเบียนไว ้และระบบจะ

ตอบกลบัผลการเขา้สู่ระบบ 
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ตารางท่ี 3.4 Process Description : Process 3.0 แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั 

SYSTEM : ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั 

DFD Number : 
Process Name : 

3.0 
แกไ้ขขอ้มูลพนักงาน 

Input Data Flow : ค าขอแกข้อ้มูล 

Output Data Flow : ขอ้มูลท่ีแกไ้ขแลว้ 

Data Store : ขอ้มูลพนกังาน 

Description : พนกังานไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลตวัเองได ้ตอ้งใหฝ่้ายบุคคลเป็นผูแ้กไ้ขให้ 

 

 

ตารางท่ี 3.5 Process Description : Process 4.0 การลา 

SYSTEM : ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั 

DFD Number : 
Process Name : 

4.0 
การลา 

Input Data Flow : ขอ้มูลการลา 

Output Data Flow : ผลอนุมติัการลา 

Data Store : ขอ้มูลการลา 

Description : พนกังานสามารถลางานไดด้ว้ยตนเองผา่นระบบ โดยจะตอ้งกรอกขอ้มูล
การลาเขา้ไปในแบบฟอร์ม 
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ตารางท่ี 3.6 Process Description : Process 5.0 ออกรายงาน 

SYSTEM : ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั 

DFD Number : 
Process Name : 

5.0 
ออกรายงาน 

Input Data Flow : ค าขอรายงานสรุปขอ้มูลการลา 

Output Data Flow : รายงานสรุปขอ้มูลการลา 

Data Store : ขอ้มูลการลา 

Description : ฝ่ายบุคคลจะสามารถออกรายงานสรุปขอ้มูลการลาไดเ้ท่านั้น  
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3.6 ความสัมพันธ์ระหว่างเอน็ทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 

 

 

รูปท่ี 3.7 ความสัมพนัธ์ระหว่างเอน็ทิต้ี ของระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา

บริษทั เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต จ ากดั 

 



 

 

บทท่ี 4  

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 

 การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) เป็นการจดัการขอ้มูลต่างๆ 

ให้อยู่ในรูปของตารางฐานขอ้มูล โดยรูปแบบของฐานข้อมูลคือ โปรแกรม AppServ ในการจัดการ

ฐานขอ้มูลท่ีออกแบบข้ึนมา 

ตารางท่ี 4.1 ผูดู้แลระบบ 

Table Name : admin 
Attribute Description Attribute Domain Type 

a_id รหสัไอดี  Int(11) 
a_username ผูใ้ช ้  Varchar(15) 
a_password รหสัผา่น  Varchar(15) 
Primary Key : a_id 

 

ตาราง 4.2 ประเภทการลา 

Table Name : catalog 
Attribute Description Attribute Domain Type 

c_id รหสัประเภทการลา  Int(11) 
c_name ช่ือประเภทการลา  Varchar(50) 
Primary Key : c_id 
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ตาราง 4.3 ขอ้มูลการลา 

Table Name : la 
Attribute Description Attribute Domain Type 

l_id รหสัสถานะการลา  int(11)  
l_code รหสัของใบลา  varchar(100)  
c_id รหสัประเภทการลา  int(11)  
m_id รหสัไอดีผูใ้ช้  int(11)  
l_start วนัเร่ิมตน้ลา  date 
l_end วนัส้ินสุดการลา  date 
l_num จ านวนวนัท่ีลา  float 
l_detail รายละเอียดการลา  text 
l_status สถานะการลา  varchar(100)  
l_regis  วนัท่ีส่งเร่ืองลา  date 
l_year ปีท่ีลา  varchar(4) 
l_image แทรกรูปเอกสารลา  varchar(1000)  
Primary Key : l_id 
Foreign Key : c_id , m_id 
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ตาราง 4.4 ผูใ้ชง้าน 

Table Name : members 
Attribute Description Attribute Domain Type 

m_id รหสัไอดีผูใ้ช้  int(11)  
m_card รหสับตัรปชช.  varchar(13) 
m_sir ช่ือน าหนา้  varchar(10) 
m_name ช่ือ  varchar(50) 
m_lastname นามสกลุ  varchar(50) 
m_address ท่ีอยู่  text 
m_tel เบอร์ติดต่อ  varchar(10) 
m_username ยสูเซอร์เนมลอ็คอิน  varchar(15) 
m_password พาสเวิร์ดลอ็คอิน  varchar(15) 
m_regis  วนัท่ีบนัทึก  date 
m_email อีเมลล์  varchar(100) 
m_image รูปพนกังาน  varchar(100) 
m_sec แผนก  varchar(50) 
m_position ต าแหน่ง  varchar(50) 
Primary Key : m_id 
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4.2 การออกแบบแผนผังของเว็บไซต์ (Site Map) 

 

รูปท่ี 4.1 แผนผงัแสดงเวบ็ไซต ์(Site Map) 
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4.3 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design) 

 ในการออกแบบการแสดงขอ้มูลของเวบ็ไซต ์ผูพ้ฒันาจะตอ้งออกแบบการน าเขา้ของ

ขอ้มูล ซ่ึงส่วนมากแลว้จะมีการรบัขอ้มูลน าเขา้ผา่นฟอร์ม ดงันั้นการออกแบบฟอร์มในการ
รองรับขอ้มูลต่างๆ จึงเป็นส่ิงส าคญั เพราะจะท าให้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของเวบ็ไซต ์หลงัจาก

นั้นจึงน าขอ้มูลท่ีกรอกผา่นฟอร์มแลว้ท าการเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูล โดยสามารถกรอก
ขอ้มูลไดท้ั้งพนกังาน และฝ่ายบุคคล โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้จอการเขา้สู่ระบบ 

จากรูปท่ี 4.2 ขั้นตอนการเขา้สู่ระบบคือ ผูใ้ชจ้ะตอ้งใส่ username และ password เพื่อเขา้สู่

ระบบ ถา้ผูใ้ช้กรอกไม่ถูกตอ้งกจ็ะไม่สามารถเขา้สู่ระบบได้ 
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รูปท่ี 4.3 แสดงหนา้แรกเม่ือเขา้สู่ระบบ เม่ือเขา้สู่ระบบมาแลว้  

รูปท่ี 4.3 หนา้จอจะแสดงรูปของผูเ้ขา้ใชง้าน ท่ีไดล้งทะเบียนไว ้และมีเมนูอยูท่างดา้นบน ให้

เลือกส่ิงท่ีตอ้งการจะท า 
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 รูป 4.4 เมนูบนัทึกการลาของผูใ้ช้  

รูปท่ี 4.4 จะเป็นหนา้ท่ีใช้ลงบนัทึกการลา โดยจะเลือกไดว้า่ตอ้งการลาในเร่ืองอะไร  

1. มีตารางใหส้ามารถเลือกประเภทการลาได ้และกรอกเหตุผลในการลา 

2. วนัท่ีตอ้งการจะลา 

3. แนบไฟลใ์บรับรองแพทย ์
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รูปท่ี 4.5 เมนูตรวจสอบสถานะการลา  

 รูปท่ี 4.5 จะแสดงใหเ้ห็นวา่สถานะการลาท่ีลาไปแลว้มีอะไรบา้งโดยจะแสดง  

1. รหสัการลา จะเป็นรหสัท่ีแสดงการลา เพื่อใชอ้า้งอิงในการยกเลิก หรือติดตามสถานะ  

2. ประเภทการลา จะแสดงประเภทการลา เช่นการลาป่วยเป็นตน้ 

3. วนัลา จะแสดงวนัลาท่ีเร่ิมตน้และส้ินสุด 

4. จ านวนวนัท่ีลา จะนับจากวนัลา โดยไม่นบัวนัอาทิตยเ์พราะเป็นวนัหยุด 

5. วนัท่ีบนัทึกการลา เป็นวนัท่ีกรอกแบบฟอร์มและกดส่งมา 

6. สถานะ จะแสดงสถานะวา่ถูกอนุมติั หรือไม่อนุมติั 
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รูปท่ี 4.6 เมนูยกเลิกการลา  

 รูปท่ี 4.6 เป็นเมนูท่ีผูใ้ช้กดลงใบลาแต่ตอ้งการท่ีจะยกเลิก ใบลาท่ีถูกยกเลิกจะถูกน ามาแสดงท่ี

เมนูน้ี หากผูใ้ชง้านตอ้งการจะเขา้มายกเลิกการลา จะตอ้งเขา้มายงัหนา้เมนูยกเลิกการลา แลว้สามารถกด

ยกเลิกการลาไดท้นัที โดยจะข้ึนท่ีผูดู้แลระบบวา่การลานั้นไดถู้กยกเลิก 
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รูปท่ี 4.7 เมนูสรุปการลาของผูใ้ช ้ 

รูปท่ี 4.7 จะเป็นหน้าสรุปการลาของตนเอง เม่ือกดเลือกปีงบประมาณและเดือนท่ีตอ้งการดู

ยอ้นหลงั จากในภาพเป็นตวัอยา่งของเดือนกุมภาพนัธ์ ทั้งเดือนมีการอนุมติั โดยหน้าน้ีสามารถเลือกตวั

กรองวา่ตอ้งการใหแ้สดงเฉพาะการลาชนิดใด หรือการลาท่ีผา่นการอนุมติั และท่ีไม่ผา่นการอนุมติั 
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รูปท่ี 4.8 เปล่ียนรหสัผา่น  

รูปท่ี 4.8 ยกตวัอย่างในกรณีท่ีจะเปล่ียนรหัสผา่นจากรหัสผา่นเร่ิมตน้ท่ีผูดู้แลระบบสร้างข้ึนมา

ให ้โดยจะตอ้งกรอกรหสัผา่นเดิม และรหสัผา่นใหม่เพื่อเป็นการยืนยนัอีกดว้ย 
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รูปท่ี 4.9 แสดงหนา้แรกเม่ือเขา้สู่ระบบ  

 รูปท่ี 4.9 เม่ือเขา้สู่ระบบมาแลว้ หนา้จอจะแสดงบอกว่าเป็นผูดู้แลระบบ หน้าแสดงรูปภาพของ

แอดมินท่ีเขา้สู่ระบบ ดา้นบนจะเป็นช่ือผูเ้ขา้ใชง้านระบบเมนูดา้นบนของผูดู้แลระบบจะไม่เหมือนกบั

ของผูใ้ชง้าน  



35 
 

 

 

รูปท่ี 4.10 เมนูจดัการขอ้มูลพนักงาน  

 รูปท่ี 4.10 แสดงขอ้มูลพนกังานทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบ และจะมีกล่องคน้หาช่ืออยูด่า้นบน และ

มีช่องเพื่อเพิ่มพนกังานใหม่ 

1. กล่องใช้คน้หาขอ้มูลในฐานขอ้มูล จะตอ้งกรอกช่ือ หรือนามสกุล เช่นกรอกค าว่า ชัย ระบบก็

จะแสดงทุกรายช่ือ และนามสกลุท่ีมีค าวา่ชยัอยู ่ออกมาทั้งหมด 

2. รายช่ือพนักงานทั้งหมดในระบบ จะแสดงรายช่ือทั้งหมดท่ีมีอยูใ่นระบบโดยจะแสดงไล่ลงมา

เป็นรายการ ผูดู้แลสามารถเขา้ไปกดแกไ้ขขอ้มูล หรือลบขอ้มูลท้ิงได ้

3. ช่องกรอกข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่ จะประกอบด้วยช่องส าคัญ เช่น หมายเลข

ประจ าตวัประชาชน ช่ือ สกุล ท่ีอยู่ เบอร์ติดต่อ ช่ือผูใ้ช้และรหัสผา่น เป็นตน้ เม่ือเรียบร้อยแลว้

ใหก้ด เพิ่มขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.11 เมนูอนุมติัการลา  

 รูปท่ี 4.11 จะเป็นหนา้แสดงรายการท่ีถูกบนัทึกใบลาเขา้มา และยงัไม่ไดเ้ลือกวา่อนุมติั หรือยงั

ไม่อนุมติั แต่ถา้กดเลือกไดแ้ลว้จะหายไปจากรายการ 

1. รหสัการลา จะเป็นรหสัท่ีแสดงการลา เพื่อใชอ้า้งอิงในการยกเลิก หรือติดตามสถานะ  

2. ประเภทการลา จะแสดงประเภทการลา เช่นการลาป่วยเป็นตน้ 

3. วนัลา จะแสดงวนัลาท่ีเร่ิมตน้และส้ินสุด 

4. ช่ือคนท่ีลา จะ แสดงช่ือและนามสกุล ของผูท่ี้จะลา 

5. จ านวนวนัท่ีลา จะนับจากวนัลา โดยไม่นบัวนัอาทิตยเ์พราะเป็นวนัหยุด  

6. เหตุผล จะแสดงเหตุผลในการลาท่ีพนกังานกรอกเขา้มา 

7. รูปภาพ จะแนบเป็นการ์ดเชิญ หรือเป็นใบรับรองแพทยเ์ป็นตน้  

8. สถานะ โดยจะใหเ้ลือกวา่อนุมติัหรือไม่อนุมติั 

9. สถานะ จะแสดงสถานะวา่ถูกอนุมติั หรือไม่อนุมติั 
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รูปท่ี 4.12 เมนูแสดงสถิติการลา 

 รูปท่ี 4.12 ใช้เพื่อดูสถิติการลา ตามปีงบประมาณ โดยจะตอ้งเลือกวา่จะดูของปี จะมีปุ่ม Print 

ถา้เลือกจะสามารถพิมพเ์ป็นรายงานออกมาได้ โดยจะแสดงอยูใ่นรูปแบบของตารางโดยมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

1. ช่องช่ือนามสกลุ จะแสดงช่ือและนามสกลุของพนกังาน 

2. ประเภทการลา คือประเภทการลาท่ีมีอยูใ่นระบบ 

3. จ านวนการลา จะแสดงจ านวนการลาทั้งหมดท่ีอนุมติั ของพนกังานในแถวนั้น 
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รูปท่ี 4.13 รายงานสถิติการลา ประจ าปี 2562 

 รูปท่ี 4.13 จะแสดงให้เห็นว่าตวัรายงานจะสามารถดูไดบ้นหน้าเวบ็หรือสามารถท่ีจะบนัทึกลง

ในคอมพิวเตอร์ไดใ้นรูปแบบของไฟล์ pdf หรือสามารถเลือกเคร่ืองพิมพเ์พื่อพิมพอ์อกมาไดเ้พื่อน าไป

ใหผู้บ้ริหารจดัการตรวจสอบสถิติการลาของปีงบประมาณนั้นๆ เพื่อน าไปตดัสินใจในนโยบายต่างๆ 
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รูปท่ี 4.13 ออกจากระบบ  

รูปท่ี 4.13 จะแสดงเม่ือกดเมนูออกจากระบบเท่านั้น โดยระบบจะแสดงข้ึนมาให้ผูใ้ช้ไดท้ราบ

วา่ตอนน้ีไดอ้อกจากระบบเรียบร้อยแลว้ ใหผู้ใ้ชก้ดปุ่มตกลงเพื่อกลบัไปยงัหนา้แรกของระบบ 



 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผล 

 ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต จาํกดั โดยนาํ
เทคโนโลยีเวบ็แอปพลิเคชนัมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานของระบบ ง่ายในการบริหาร
จดัการของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสามารถแกปั้ญหาในการจดัเก็บเอกสารการลาและง่ายต่อ
การคน้หาขอ้มูลพนักงาน สามารถดูรายงานการลาไดต้ลอดเวลา นอกจากน้ียงัสามารถแสดง
รายงานไดผ้า่นระบบ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารดาํเนินงานของการลามีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว
ย่ิงข้ึน 

5.2 ข้อดีของระบบ 
5.2.1 ระบบการลางานของพนกังานมีความสะดวกรวดเร็วข้ึน 
5.2.2 ช่วยลดระยะเวลาและขั้นตอนในการลาของพนกังาน 
5.2.3 ฝ่ายบุคคลทาํงานไดร้วดเร็วข้ึน 
5.2.4 หวัหนา้สามารถทาํการอนุมติัใบลาไดง่้ายและเร็ว 
5.2.5 ฝ่ายบุคคลสามารถนาํขอ้มูลในการลา ไปสรุปผลออกรายงานการลาของบุคลากร

ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว 
 

5.3 ข้อจ ำกดัของระบบ 
ขอ้จาํกดัของระบบลางานออนไลน์ยงัไม่รองรับกบัระบบ Responsive และยงัไม่

สามารถแจง้เตือนผา่นเบราวเ์ซอร์ถา้หากไม่ไดล้็อคอิน กจ็ะไม่เห็นการแจง้เตือน 
 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
การพฒันาระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั เอส พี การไฟฟ้า อิมปอร์ต จาํกดั

ยงัขาดระบบท่ีจะนาํมาทาํงานร่วมกนั ไดแ้ก่ระบบบนัทึกเวลาเขา้-ออกงาน การคาํนวณ
ระยะเวลาในการทาํงานล่วงเวลา ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการทาํงานของฝ่ายทรัพยากร
บุคคล และยงัไม่สามารถแสดงปฎิทินวนัหยดุใหพ้นักงานทราบได ้ ดงันั้นในอนาคตควรมีการ
พฒันาระบบเหล่านั้นเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงาน 
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