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บทคัดย่ อ
ฝ่ ายงานนิ ตกรรมของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีหน้าที่ในการจัด เตรี ยมเอกสารต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการขอสินเชื่อบ้าน ที่ตอ้ งนาไปใช้ลูกค้าลงชื่อ ที่กรมที่ดินในวันที่ทาสัญญา ซึ่งเอกสาร
บางฉบับนั้นจาเป็ นต้องมีชื่อของพนักงานนิ ติกรรม ที่เดินทางไปพบลูกค้าที่กรมที่ดินและเนื่องด้วย
จานวนของลูกค้าที่มีจานวนมาก การแบ่งหน้าทีให้แก่พนักงานนั้นจึงทาได้ค่อนข้างลาบากอีกทั้งยัง
มีปั ญ หาในเรื่ องที่ พ นัก งานนั้น ลาหยุด ในวัน ที่ มอบหมายงานไปแล้ว หัว หน้างานจ าเป็ นต้อ ง
เปลี่ยนตัวพนักงานที่ตอ้ งไปพบลูกค้าด้วยตัวเอง ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหา หรื อเกิดการตกหล่นได้ทาง
ผูจ้ ดั ทาจึงได้คิดหาวิธีที่จะนาเทคโนโลยี มาช่วยในการจัดสรรงานเพื่อที่จะลดข้อผิดพลาดที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากการทางานของมนุษย์

คำสำคัญ : จัดสรรงาน / ระบบลางาน / เว็บแอพพลิเคชัน่

ข
Project
Project Credits
Candidate
Advisor
Program
Field of study
B.E.

Juristic Officer Management System
3 Units
Mr. Pongtep Pratung 5404800103
Mr. Eak
Bamrungsi
Bachelor of Science
Computer Science
2561

Abstract
Juristict Department of Government Housing Bank handles preparation of documents related
to home loan recovery that must be signed by customers at the Land Department on the day of the
contract. Some documents require the name of the juristic person employee who is traveling to
meet customers at the Land Department. Due to the large number of customers, the distribution of
work to the employees is quite difficult, including the problems when the employees leave on the
date of assignment. The supervisor needs to change the employee who has to meet the client by
himself, therefore, may cause problems or errors to occur. The organizers introduces technology to
help solve the problem of distributing work in order to reduce errors that may arise from human
work.
Keywords : Allocate work / leave system / Web Application
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ที่มำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องจากทางผูจ้ ดั ทาได้มีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และได้
ศึกษาการทางานของระบบการกูเ้ งินของทางธนาคาร ทางผูจ้ ดั ทาได้สงั เกตุถึงข้อบกพร่ องของระบบ
ที่มีการใช้งานอยู่ในปั จจุบนั นั้นคือระบบจัดสรรค์งานของพนักงานนิ ติกรรมที่ตอ้ งออกไปทานิ ติ
กรรมที่กรมที่ดิน ซึ่งระบบเดิมหากเจ้าหน้าที่มีความจาเป็ นต้องหยุดงานกะทันหัน ระบบเดิมจะไม่
สามารถจัด สรรงานให้ก ับพนัก งานคนอื่น ได้ กล่ า วคื อ ในระบบปั จ จุ บัน ที่ ท างธนาคารฯ นั้น
จาเป็ นต้องให้หัวหน้างานเป็ นผูจ้ ดั สรรค์ว่าจะมอบหมายให้พนัก งานคนไหนทางานแทน ทาง
ผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาความเป็ นไปได้ที่จะลดภาระหน้าที่ของหัวหน้างานและ ลดความผิดพลาดในการ
ทางานจึ งออกแบบระบบที่ สามารถมอบหมายงานไปยังพนัก งานคนอื่น ได้โดยอัต โนมัติ หาก
พนักงานมีเหตุตอ้ งลาในวันนั้น
โดยการทางานของระบบนี้จะมีข้ นั ตอนดังนี้ 1. เมื่อพนักงานนิ ติกรรมทาการบันทึกวันลา
ลงในระบบ ถ้าในวันที่ลานั้นมีนดั ต้องไปกรมที่ดินระบบจะทางานแจ้งเตือนขึ้นมาในหน้าจอเพื่อให้
พนักงานยืน ยัน อีก ครั้ งว่าต้องการลาหรื อไม่ 2. เมื่อพนักงานนิ ติก รรมยืนยันวันลาในระบบแล้ว
ระบบจะจัด การโอนย้ายงานไปยังพนัก งานนิ ติ ก รรมคนอื่น ที่ ว่ างในวัน และเวลานั้น ๆ หากว่ า
พนักงานลาในเช้าวันที่มีนัด งานจะโอนย้ายมายังหัวหน้างานเพื่อให้หวั หน้างานเป็ นคนจัดสรรณ์
งานตามสมควร และจะบันทึกข้อมูลลงในระบบเพื่อเตรี ยมข้อมูลสาหรับพิมพ์เอกสารที่ตอ้ งใช้เพื่อ
ไปกรมที่ดิน
ดังนั้นทางผูจ้ ดั ทาจึงพัฒนาระบบดังกล่างในรู ปแบบข้อเว็บแอปพิเคชัน่ เพื่อให้ง่ายต่อการ
เข้าใช้เพียงแค่ Login เข้าสู่ระบบก็สามารถใช้งานได้ไม่จาเป็ นต้องลงโปรแกรมใดๆ
1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์
เพื่อลดความผิดพลาดและลดการตกหล่นในการโอนย้ายงานไปพนักงานคนอื่น และ
สะดวกในการจัดพิมพ์เอกสารที่จาเป็ นต้องมีชื่อของพนักงานนิติกรรม
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1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์
1.3.1 ระบบสามารถบันทึกวันลาของพนักงานทั้งลาล่วงหน้า และลาฉุกเฉิน
1.3.2 เมื่อพนักงานลงวันลาเข้ามาในระบบ ระบบต้องสามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคน
นั้นมีความจาเป็ นต้องออกไปทานิติกรรมที่กรมที่ดินหรื อไม่
1.3.3 ระบบต้องสามารถแจ้งเตือนได้ เมื่อพนักงานบันทึกวันหยุดแล้วตรงกันวันที่มีนัดไป
กรมที่ดิน(พนักงานต้องทาการยืนยันวันหยุดอีกครั้งในกรณี ตรงกันวันที่ตอ้ งไปกรมที่ดิน)
1.3.4 เมื่อพนักงานยืนยันวันลา ระบบต้องสามารถจัดสรรค์งานให้แก่พนักงานคนอื่นได้
1.3.5 หากระบบไม่สามารถจัดสรรค์งานไปยังพนักงานคนอื่นได้ระบบต้องส่งงานกลับไป
ยังหัวหน้างาน
1.4 ประโยชน์ ที่คำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 เพื่อช่วยลดภาระการทางานในการจัดสรรงาน
1.4.2 เพื่อลดโอกาสในที่จะเกินการตกหล่นในการจัดสรรค์งาน
1.4.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการลางานของพนักงาน
1.4.4 เพิ่มความสะดวกในการจัดเตรี ยมข้อมูลในการพิมพ์เอกสาร
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำนปริญญำนิพนธ์
1.5.1 การศึกษาระบบเบื้องต้นและศึกษาความเป็ นได้ (System Feasibility)
1.5.2 ศึกษาขั้นตอนการทางานของแผนกนิติกรรมของทางธนาคารฯ
1.5.3 ศึกษาความเป็ นไปได้ในการพัฒนาระบบ
1.5.4 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)
วิเคราะห์ระบบนี้โดยใช้แผนภาพ Use Case Diagram , Use Case Detail,Er-Diagram
1.5.5 การออกแบบระบบ (System Design)
ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อใช้เก็บข้อมูลต่างๆที่จาเป็ นต้องใช้ในระบบ
ออกแบบ UI ของ แอพพลิเคชัน่ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
1.5.6 การพัฒนาระบบ (System Development)
พัฒนาระบบการจัดสรรค์งานของพนักงานนิติกรรม
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1.5.7 การทดสอบระบบ (System Testing)
ทดสอบการทางานของระบบโดยการสร้างข้อมูลการนัดหมายไปกรมที่ดินและให้
ระบบทางานจัดสรรค์งานให้ก ับพนักงานและทดสอบการลางาน เพื่อดู ว่าระบบจะ
สามารถดาเนินงานได้ตามเงื่อนไขหรื อไม่
1.5.8 การนาระบบไปใช้งานจริ ง (System Implementation) (ถ้าได้ทาจริ ง)
ติดตั้งระบบจัดสรรค์งานให้แก่ส่วนงานนิติกรรมของธนาคารอาคารสงเคราะห์
1.5.9 การจัดทาเอกสารประกอบการใช้งานระบบ (System Documentation)
จัดทาเอกสารเพื่อพัฒนาระบบ เพื่อให้ผใู ้ ช้งานใหม่ทราบถึงการทางานของระบบเพื่อ
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.6 แผนและระยะเวลำดำเนินปริญญำนิพนธ์
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1.7 อุปกรณ์และเครื่ องมือ
1.7.1 อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำระบบ
1.7.1.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1.1
เครื่ องคอมพิวเตอร์ Dell CPU i5 Ram 8 GB
1.7.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.1.2.1
ระบบปฏิบัตกิ ำร : Microsoft Windows 10
1.7.1.2.2
โปรแกรม NetBeans
1.7.1.2.3
โปรแกรม XAMPP
1.7.1.2.4
โปรแกรม Web Browser ได้ แก่ Google Chrome

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ในการจัด ทาโครงการนี้ ผจู ้ ัดทาได้ทาการศึกษาค้น คว้าทฤษฏีและเทคโนโลยีที่สามารถ
นามาประยุกต์ใช้กบั การจัดสรรงานให้แก่พนักงานนิติกรรมที่ตอ้ งออกไม่พบลูกค้า ซึ่งเทคโนโลยีที่
ใช้น้ นั ประกอบด้วย
2.1 เทคโนโลยี Web Application
คือโปรแกรมประเภทที่จะติดต่อ หรื อ ตอบสนองผูใ้ ช้งานผ่านทาง Internet Explorer หรื อ
โปรแกรมฟรี ได้แก่ Fire Fox, Google Chrome ซึ่งกาลังเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก ด้วยความสามารถ
ของ Brower ที่หลากหลาย ทาให้ไม่จ ากัด ว่าเครื่ องที่ ใช้เป็ น OS อะไร หรื ออุปกรณ์ อะไร อย่าง
อุปกรณ์ Touch Pad หรื อ Smart Phone ก็สามารถเรี ยกใช้งานได้ ลดข้อจากัดเรื่ องสถานที่ใช้งานอีก
ด้วย
เทคโนโลยี Web Application ที่สามารถทางานผ่าน เว็บบราวเซอร์ทาให้สะดวกต่อการใช้
งานทุกที่แต่ Web Application ก็ยงั มีความสาคัญสาหรับงานหลาย ๆ เช่น โรงแรม , ร้านอาหาร ,
โรงพยาบาล , หน่วยงานราชการ และอีกหลายงาน
2.2 ภาษา พีเอชพี (PHP)
ภาษาคอมพิวเตอร์ ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ -ไซด์ สคริ ปต์ โดยลิขสิ ทธิ์อยู่ในลักษณะโอเพน
ซอร์ส ภาษาพีเอชพีใช้สาหรับจัดทาเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรู ปแบบ HTML โดยมีรากฐาน
โครงสร้างคาสัง่ มาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซึ่ง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการ
เรี ยนรู ้ ซึ่งเป้ าหมายหลักของภาษานี้ คือให้นกั พัฒนาเว็บไซต์สามารถเขียน เว็บเพจ ที่มีการตอบโต้
ได้อย่างรวดเร็ ว
คาสัง่ ของพีเอชพี สามารถสร้างผ่านทางโปรแกรมแก้ไขข้อความทัว่ ไป เช่น โน้ตแพด หรื อ
vi ซึ่งทาให้การทางานพีเอชพี สามารถทางานได้ในระบบปฏิบตั ิการหลักเกือบทั้งหมด โดยเมื่อเขียน
คาสัง่ แล้วนามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) , Personal Web
Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd,
และอื่นๆ อีกมากมาย
และ PHP ยังรองรั บ ODBC (Open Database Connection) ซึ่ งเป็ นมาตรฐานการเชื่ อมต่ อ
ฐานข้อมูลที่ใช้กนั แพร่ หลายอีกด้วย คุณสามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่างๆ ที่รองรับมาตรฐานโลก
นี้ได้
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2. 3ระบบฐานข้อมูล (Database)
ฐานข้อมูล (Database) คือกลุ่มข้อมูลต่างๆ รวบรวม อย่างเป็ นระบบและมี ความ
เชื่องโยงระหว่างข้อมูล ในระบบ จะประกอบด้วยข้อมูลหลายๆส่ ว น ที่เกี่ ยวข้องกันสัมพัน ธ์ก ัน
ระบบฐานข้อ มู ล (Database System) หมายถึ ง ฐานข้อ มู ล ตั้ง แต่ 2ฐานข้ อ มู ล เป็ นต้น ไปที่ มี
ความสัม พัน ธ์ก ัน โดยมี ว ัต ถุ ประสงค์เพื่ อเป็ นการลดความซ้ า ซ้อ นของข้อมู ล และท าให้ก าร
บารุ งรักษาตัวโปรแกรมง่ายมากขึ้น โดยผ่านระบบการจัดการฐานข้อมูล หรื อ เรี ยกย่อ ๆ ว่า DBMS
ฐานข้อมูลจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักดังต่อไปนี้
1. แอปพลิเคชันฐานข้อมูล (Database Application)
2. ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System หรื อ DBMS)
3. เครื่ องแม่ข่ายให้บริ การฐานข้อมูล (Database Server)
4. ข้อมูล (Data)
5. ผูบ้ ริ หารฐานข้อมูล (Database Administrator หรื อ DBA)
ช่วยให้ผใู ้ ช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ สะดวกมีประสิ ทธิ ภาพ การเข้าถึงข้อมูลของ
ผูใ้ ช้อาจเป็ นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรื อการตั้งคาถามเพื่อให้ได้ขอ้ มูลมา โดยผูใ้ ช้
ไม่จาเป็ นต้องรับรู ้เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล

รู ปที่ 2.1 ในส่วนของการทางานของ Database
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2.4 . Web Browser
เว็บเบราว์เซอร์ (web browser) เบราว์เซอร์ หรื อ โปรแกรมดูเว็บ คือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่ผใู ้ ช้สามารถดูขอ้ มูลและโต้ตอบกับข้อมูลสารสนเทศที่จดั เก็บในหน้าเวบที่สร้างด้วย
ภาษาเฉพาะ เช่ น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) ที่จ ัดเก็บไว้ที่ระบบบริ การเว็บหรื อ Web server หรื อ
ระบบคลังข้อมูลอื่น ๆ โดยโปรแกรมค้นดู เว็บเปรี ยบเสมือนเครื่ องมือในการติ ดต่อกับเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่าเวิลด์ไวด์เว็บ
ประโยชน์ ข อง Web Browser สามารถดู เอกสารภายในเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ได้ อย่าง
สวยงามมีการแสดงข้อมูลในรู ปของ ข้อความ ภาพ และระบบมัลติมีเดียต่างๆ ทาให้การดูเอกสาร
บนเว็บมีความน่ าสนใจมากขึ้น ส่ งผลให้อินเตอร์ เน็ตได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากเช่นในปั จจุบนั
ปัจจุบนั web browser ส่ วนใหญ่จะรองรับ HTML 5 และ อ่าน css เพื่อความสวยงามของหน้า Web
Page

รู ปที่ 2.2 ตัวอย่าง web browser ต่างๆ
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2.5 เทคโนโลยี xampp
Xampp คือโปรแกรมสาหรับจาลองเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ให้ทางาน
ในลักษณะของ WebServer นัน่ คือเครื่ องคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็ นทั้งเครื่ องแม่ และเครื่ องลูกใน
เครื่ องเดียวกัน ทาให้ไม่ตอ้ งเชื่อมต่อกับ Internet คุณก็สามารถทดสอบเว็บไซต์ที่คุณสร้างขึ้น ได้ทุก
ที่ ทุ ก เวลา ปั จ จุ บัน ได้รั บ ความนิ ย มจากผูใ้ ช้ CMS ในการสร้ า งเว็บ ไซต์ XAMPP ประภอบ
ด้ ว ย Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซึ่ งเป็ นโปรแกรมพื้ นฐานที่ รองรั บการ
ทางาน CMS ซึ่งเป็ นชุดโปรแกรม สาหรับออกแบบเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบนั
2.6ภาษา CSS
CSS คื อ ภาษาที่ ใช้สาหรั บตกแต่ งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สี สัน
ระยะห่ า ง พื้น หลัง เส้น ขอบและอื่น ๆ ตามที่ ต ้องการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มี
ลักษณะเป็ นภาษาที่มีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและได้ถูกกาหนดมาตรฐานโดย W3C
เป็ นภาษาหนึ่งในการตกแต่งเว็บไซต์ ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย
CSS มีประโยชน์อย่างหลากหลาย ซึ่งได้แก่
1. ช่วยให้เนื้อหาภายในเอกสาร HTML มีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและในการแก้ไข
เอกสารก็สามารถทาได้ง่ายกว่าเดิม เพราะการใช้ CSS จะช่วยลดการใช้ภาษา HTML ลงได้ในระดับ
หนึ่ง และแยกระหว่างเนื้อหากับรู ปแบบในการแสดงผลได้อย่างชัดเจน
2. ทาให้สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็ ว เนื่องจาก code ในเอกสาร HTML ลดลง จึง
ทาให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง
3. สามารถกาหนดรู ปแบบการแสดผลจากคาสัง่ style sheet ชุดเดียวกัน ให้มีการ
แสดงผลในเอกสารแบบเดียวทั้งหน้าหรื อในทุกๆ หน้าได้ ช่วยลดเวลาในการปรับปรุ งและทาให้
การสร้างเอกสารบนเว็บมีความรวดเร็วยิง่ ขึ้น นอกจากนี้ยงั สามารถควบคุมการแสดงผล ให้คล้าย
หรื อเหมือนกันได้ในหลาย Web Browser
4. ช่วยในการกาหนดการแสดงผลในรู ปแบบที่มีความเหมาะกับสื่อต่างๆ ได้เป็ น
อย่างดี
5. ทาให้เว็บไซต์มีความเป็ นมาตรฐานมากขึ้นและมีความทันสมัย สามารถรองรับ
การใช้งานในอนาคตได้ดี

บทที่ 3
การวิเคราะห์ และออกแบบระบบ
3.1 รายละเอียดของปริญญานิพนธ์
ระบบจัดสรรงานของพนักงานนิติกรรม นั้นทางผูจ้ ดั ทาได้ศึกษาดูงานของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส่วนงานนิ ติกรรม ทางผูจ้ ดั ทาได้เล็งเห็นถึงความเป็ นไปได้ที่จะนาเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อ
ช่วยอานวยความสะดวก และเพิ่มความแม่นยาในการจัดสรรงาร โดยการทางานในแบบเดิมนั้นผูท้ ี่
จัดสรรงานนั้นเป็ นผูท้ ี่เลือกว่าพนักงานคนไหนต้องออกไปพบลูกค้า ซึ่งหากในวันที่นัดพบลูกค้า
นั้นพนักงานได้ทาการล่าไว้ล่วงหน้าทางผูจ้ ดั สรรงานนั้นไม่สามารถทราบได้ เนื่ องจากระบบเดิม
นั้น ไม่มีการแจ้งเตื อนในเรื่ องดังกล่าว ทางผูจ้ ัดทาเมื่อเห็ นถึงปั ญ หาดังกล่าว จึงเริ่ มศึกษาความ
เป็ นไปได้ที่จะนาเทคโนโลยีมาช่วยในการตัดสินใจในการจัดสรรจัด และแก้ปัญหาเรื่ องการจ่ายงาน
ให้ก ับพนัก งานที่ ลาในวัน นัด และระบบสามารถโอนย้ายงานไปยังพนัก งานคนอื่ น ในกรณี ที่
พนักงานลาฉุกเฉิน หรื อ ลาป่ วยในวันนั้น
เทคโนโลยีที่ใช้ในปริ ญญานิพนธ์มีการพัฒนาเว็บแอปพิเคชั้นโดยนาหลังการ MVC มาใช้
ในการเขี ย นโปรแกรมด้ว ยภาษา PHP ในส่ ว นของการแบ่ ง งานให้พนัก งานนั้น ผูจ้ ัด ทาได้คิ ด
อัลกอริ ทึมที่เขียนโดยคาสัง่ ภาษา SQL
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3.2 แผนภาพแสดงลาดับเวลาการทางาน (Sequence Diagram)

รู ปที่ 3.1 Sequence Diagram : Register
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รู ปที่ 3.2 Sequence Diagram : Login
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3.3 ขั้นตอนการทางานของระบบจัดสรรพนักงาน (Work Flow Diagram)
เริ่ มการทางาน

เลือกวันเวลานัด
สถานที่ และชื่อลูกค้า

ระบบตรวจสอบว่าในวันที่นดั นั้นมี
พนักงานลาหรื อไม่

มีพนักงานลา

เก็บรหัสประจาตัวของพนักงานที่ลาใส่
ตัวแปร

ไม่มีพนักงานลา

ระบบตรวจสอบว่างานที่ทาการนัดหมาย
นั้นเป็ นงานแรกของวันหรื อไม่

ไม่ใช่งานแรก

ตรวจสอบว่ากรมที่ดินที่ตอ้ งไปนั้นอยู่ใน
เขตเดียวกันหรื อไม่

เป็ นงานแรก

เตรี ยมตัวค่าตัวแปรสาหรับหาพนักงาน
เหมาะสม

ระบบประมวลผลตัวแปรหาพนักงานที่
ต้องออกไปพบลูกค้า

จบการทางาน

รู ปที่ 3.3 ขั้นตอนการทางานของระบบจัดสรรพนักงาน
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3.4 ขั้นตอนการทางานของระบบลางาน (Work Flow Diagram)
เริ่ มการทางาน

พนักงานลงวันที่จะลา
ประเภท และเหตุผล

ระบบตรวจสอบว่าในวันที่พนักงานลา
นั้นมีการนัดหมายงานหรื อไม่

มีงาน

แจ้งเตือนพนักงานให้ทราบว่านั้นวันที่ลา
นั้นต้องไปพบลูกค้าต้องการลาหรื อไม่

ไม่มีงาน

บันทึกข้อมูลคาร้องลงระบบ / ส่ งการแจ้ง
เตือนไปยังหัวหน้างาน

จบการทางาน

รู ปที่ 3.4 ขั้นตอนการทางานของระบบลางาน
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3.5 ขั้นตอนการทางานของระบบเลื่อนนัด (Work Flow Diagram)
เริ่ มการทางาน

เลือกวันเวลา และเหตุที่ทาการ
เลื่อนนัด / เลือกพนักงานเอง
หรื อ เลือกโดนระบบ

ระบบนาค่าตัวแปรเข้า Flow การจัดสรร
พนักงาน (หัวข้อ 3.1)

พนักงานเป็ นคนเลือกพนักงานด้วย
ตัวเอง

บันทึกวันนัดหมายใหม่ และ สถานะ
เปลี่ยนเป็ น ”เลื่อนนัด” บันทึกลงในระบบ

จบการทางาน

รู ปที่ 3.5 ขั้นตอนการทางานของระบบเลือนนัด

15

3.6 แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างเอนทิตี้ (Entity Relationship Diagram)

รู ปที่ 3.6 Entity Relationship Diagram ระบบจัดสรรพนักงาน

บทที่ 4
การออกแบบทางกายภาพ
4.1 การออกแบบฐานข้ อมูล
การออกแบบฐานข้อมูลแบ่งตาราง (Table) โดยอธิบายถึงข้อมูลในตารางทั้งหมดในระบบ
รวมถึงแสดงข้อมูลว่าแต่ละตารางเก็บข้อมูลอะไรบ้าง ประกอบด้วย
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดตารางข้อมูลการลางาน applyleave
Relation :
Attribute

Description

Attribute
Domain

Type

APLE_ID

int

USERID

Int

START_LEAVE_DATE

วันที่ลา(เริ่ มต้ น)

Varchar(100)

LEAVETYPE

ประเภทการลา

Varchar(10)

REMARK

หมายเหตุ

Varchar(500)

STATUS

สถานะคาขอ

Varchar(1)

คนที่อนุมตั ิ

Varchar(50)

SUBMITBY

วันที่สง่ คาขอ

datetime

SUBMIT_DATE

วันที่อนุมตั ิคาขอ

datetime

END_LEAVE_DATE

วันที่ลา(สิ ้นสุด)

date

NO_OF_LEAVE

จานวนวันที่ลา

int

TIME_TYPE

ช่วงเวลาการลา

int

START_TIME

ช่วงเวลาที่ลา (เริ่มต้ น)

Varchar(10)

END_TIME

ช่วงเวลาที่ลา (สิ ้นสุด)

Varchar(10)

APPLICATION_DATE

SupID

รหัสของหัวหน้ า

int

PK FK

Reference

Yes
Yes

sysuser
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ตารางที่ 4.2 รายละเอียดตารางข้อมูลสิทธิ์การลา staff_leave
Relation :
Attribute
LEAVE_ID
USERID
ANNUAL_LEAVE
EMERGENCY_LEAVE
MEDICAL_LEAVE
ALEAVE
ELEAVE
MLEAVE

Description

สิทธิ์วนั ลาพักร้อนที่มี
สิทธิ์วนั ลาพักร้อนที่มี
สิทธิ์วนั ลาฉุกเฉินที่มี
สิทธิ์วนั ลาป่ วยที่มี
วันลาพักร้อนที่ใช้ไป
วันลาฉุกเฉินที่ใช้ไป

Attribute
Domain

Type
int
int
int
int
int
int
int
int

PK FK

Reference

Yes
Yes

sysuser
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ตารางที่ 4.3 รายละเอียดตารางข้อมูลลูกค้า customer
Relation :
Attribute

Description

Attribute
Domain

CUSID
TITLE
คานาหน้าชื่อ
FIRSTNAME
ชื่อหน้า
MIDDLENAME
ชื่อกลาง
LASTNAME
นามสกุล
CIFNo
หมายเลยประจาตัวลูกค้า
IDNo
หมายเลขบัตรประชาชน
BirthDate
วัน เดือน ปี เกิด

Type
int
Varchar(5)
Varchar(25)
Varchar(25)
Varchar(25)
Varchar(10)
Bigint
date

PK FK

Reference

Yes

ตารางที่ 4.4 รายละเอียดตารางข้อมูลกรมที่ดิน land_office
Relation :
Attribute
office_id
office_name
office_code
office_area

Description

ชื่อกรมที่ดิน
รหัสกรมที่ดิน
เขตของกรมที่ดิน

Attribute
Domain

Type
int
Varchar(50)
Char(3)
int

PK FK
Yes

Reference
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ตารางที่ 4.5 รายละเอียดตารางข้อมูลการนัดหมาย sysloappointment
Relation :
Attribute

Description

LOAID
CUSID
LAND_OFFICE
รหัสกรมที่ดิน
JURISTIC_RUNNER
รหัสพนักงาน
APPOINTMENT_DATE
วันที่นดั
REMARK
หมายเหตุ
APPO_STATUS
สถานะการนัดหมาย
CREATEON
วันที่สร้างข้อมูล
CREATEBY
ผูส้ ร้าง
UPDATEON
วันที่แก้ไขข้อมูล
UPDATEBY
ผูแ้ ก้ไข
APPOINTMENT_TIME
เวลาที่นดั หมาย
Method
วิธีการเลือกพนักงาน

Attribute
Domain

Type
int
int
Varchar(3)
int
date
Varchar(500)
Varchar(2)
Datetime
int
int
Varchar(3)
int
date

PK FK

Reference

Yes
Yes

customer
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4.2 โครงสร้ างของเว็บไซต์ (Site Map)

รู ปที่ 4.1 โครงสร้างของเว็บไซต์

รู ปที่ 4.2 โครงสร้างของเว็บไซต์ (ต่อ)
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4.3 การออกแบบส่ วนติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design)
หน้ าจอเข้ าสู่ ระบบ

รู ปที่ 4.3 หน้าจอเข้าสู่ระบบ
หน้ าจอแสดงการนัดหมาย

รู ปที่ 4.4 หน้าจอแสดงการนัดหมาย
จากรู ปที่ 4.4 เป็ นหน้าจอที่แสดงรายการนัดหมายของพนักงานที่ตอ้ งออกไปพบลูกค้า ใน
หน้าจอนี้สามารถทาการเลื่อนนัดได้โดยการกดปุ่ ม
โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างสาหรับเลื่อน
นัดขึ้นมา
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หน้ าจอเลื่อนนัด

รู ปที่ 4.5 หน้าจอเลื่อนนัด
จากรู ปที่ 4.5 ในหน้าจอเลื่อนนัดนี้ โปรแกรมจะแสดงข้อมูลการนัดหมายที่ บนั ทึกไว้ ใน
ส่วนของข้อมูลที่สามารถแก้ไขได้ ประกอบด้วย วันและเวลาที่นัด กรมที่ดิน และจาเป็ นต้องกรอก
ช่องหมายเหตุเพื่ออธิบายสาเหตที่ทาการเลื่อนนัด
หน้ าจอนัดหมายไปกรมที่ดิน

รู ปที่ 4.6 หน้าจอนัดหมายไปกรมที่ดิน
จากรู ปที่ 4.6 หน้าจอนัด หมายนั้น คื อหน้าจอที่ ใช้สาหรั บทาการนัด หมายวัน เวลา และ
สถานที่(กรมที่ดิน)
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หน้ าจอนัดหมายไปกรมที่ดิน / เลือกลูกค้า

รู ปที่ 4.7 หน้าจอนัดหมายไปกรมที่ดิน / เลือกลูกค้า
จากรู ปที 4.7 คือหน้าจอที่ใช่สาหรับเลือก ลูกค้าที่นดั ไปกรมที่ดินโดยสามารถค้นหาได้จาก
ชื่อ – นามสกุล, เลขประจาตัวลูกค้าม เลขประจาตัวประชาชนลูกค้า และ วัน เดือน ปี เกิด ของลูกค้า
หน้ าจอสรุปวันลาของพนักงาน

รู ปที่ 4.8 หน้าจอสรุ ปวันลาของพนักงาน
จากรู ปที่ 4.8 เป็ นหน้าจอสาหรับแสดงผลวันลาทั้งหมด วันลาที่ใช้ไป และวันลาคงเหลือ
ของผูใ้ ช้
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หน้ าจอบันทึกวันลา

รู ปที่ 4.9 หน้าจอบันทึกวันลา
จากรู ปที่ 4.9 ในหน้าจอบันทึกวันลา นั้นผูใ้ ช้สามารถเลือกวันลา และประเภทการลาได้
จากหน้าจอนี้

หน้ าจอแสดงวันลาของพนักงานที่ต้องอนุมตั ิ

รู ปที่ 4.10 หน้าจอแสดงวันลาของพนักงานที่ตอ้ งอนุมตั ิ
จากรู ปที่ 4.10 หน้าจอแสดงวันลาของพนักงานที่ตอ้ งอนุมตั ิ ในหน้าจอนี้จะแสดงรายการที่
พนักงานได้ลาลงในระบบ โดยจะแสดงเฉพาะพนักงานที่ผใู ้ ช้มีสิทธิ์ในการอนุมตั ิ
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หน้าจออนุมตั ิวนั ลา

รู ปที่ 4.11 หน้าจออนุมตั ิวนั ลา
จากรู ปที่ 4.11 หน้าจออนุมตั ิวนั ลา หน้าจอนี้จะแสดงรายละเอียดการลางานของพนักงานที่
ได้กรอกไว้ในระบบ ผูใ้ ช้สามารถเลือก อนุมตั ิวนั ลา หรื อ ไม่อนุมตั ิวนั ลาที่ได้หน้าจอนี้

หน้าจอดูรายชื่อผูใ้ ช้งาน

รู ปที่ 4.12 หน้าจอดูรายชื่อผูใ้ ช้งาน
จากรู ปที่ 4.12 หน้าจอดูรายชื่อผูใ้ ช้งาน เป็ นหน้าจอที่ใช้สาหรับแสดงรายชื่อผูท้ ี่มีสิทธิ์เข้า
ใช้งานระบบทั้งหมด โดยสามารถรถ เพิ่ม หรื อ แก้ไขข้อมูลได้ที่หน้าจอนี้
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หน้าจอสร้างข้อมูลผูใ้ ช้งาน

รู ปที่ 4.13 หน้าจอสร้างข้อมูลผูใ้ ช้งาน
จากรู ปที่ 4.13 หน้าจอสร้างข้อมูลผูใ้ ช้งาน หน้าจอนี้เป็ นหน้าจอที่มีไว้สาหรับสร้างผูใ้ ช้งาน
ระบบ

หน้าจอแก้ไขขอมูลผูใ้ ช้งาน

รู ปที่ 4.14 หน้าจอแก้ไขขอมูลผูใ้ ช้งาน
จากรู ปที่ 4.14 หน้าจอสร้างข้อมูลผูใ้ ช้งาน หน้าจอนี้เป็ นหน้าจอที่มีไว้สาหรับแก้ไขข้อมูล
ต่างๆของผูใ้ ช้งานระบบ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์
ระบบจัดสรรงานของพนักงานนิติกรรม จัดทาขึ้น เพื่อช่วยให้การเพื่องานของพนักงานนิ ติ
กรรมที่ ต ้องออกไปพบลูก ค้า ที่ ก รมที่ ดิ น นั้น มีก ารแบ่ ง งานที่ เ หมาะสมมากที่ สุ ด โดยค านึ ง ถึ ง
ระยะเวลาที่ใช้ในการพบกับลูกค้า และระยะเวลาในการเดินทางจากที่หมายแรกไม่ยงั ที่หมายถัดไป
และระบบสามารถแจ้งเตือนแกพนักงานที่ทาการลางานเข้ามาในระบบในกรณี ที่ในวันที่ลานั้นมีนัด
ต้องออกไปพบลู ก ค้า เพื่อ ลดความผิด พลาดในกรณี ที่ พนัก งานลางานในวัน ที่ มีง านและไม่ มี
พนักงานไปพบลูกค้า
5.2 ข้ อดีของระบบ
5.2.1 ช่วยเพิม่ ความสะดวกในการแบ่งงาน
5.2.2 ช่วยให้พนักงานที่ลางานทราบในกรณี ที่มีนดั ในวันที่ลางาน
5.2.3 ช่วยเพิ่มความสะดวกโอนงานจากพนักงานที่ลาไปยังพนักงานคนอื่น
5.3 ข้ อจากัดของระบบ
เนื่ องจากระบบจัด สรรงานของพนัก งานนิ ติ ก รรมเป็ น stand alone โปรแกรม จึ งยังไม่
สามารถใช้งานร่ วมกับระบบงานของธนาคารได้
5.4 ข้ อเสนอแนะ
ระบบจัดสรรงานของพนักงานนิ ติกรรมยังสามารถพัฒนาต่อได้ในหลายด้าน เช่น เมื่อนา
ระบบนี้ไปร่ วมกันระบบของธนาคาร ผูท้ ี่นาไปพัฒนาต่อสามารถสร้าง function ขึ้นมาเพื่อเชื่อมการ
ทางานระหว่างโปรแกรมเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
ระบบจัด สสรรงานนี้ สามารถนาไปพัฒนาให้ใช้ก ับธุรกิจ อื่นๆได้เช่น จัด คิวงานของช่าง
ซ่อมบารุ ง จัดคิวงานของพนักงานส่งของ เป็ นต้น
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