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บทคดัย่อ 

 ฝ่ายงานนิตกรรมของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีหน้าท่ีในการจดัเตรียมเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการขอสินเช่ือบา้น ท่ีตอ้งน าไปใชลู้กคา้ลงช่ือ ท่ีกรมท่ีดินในวนัท่ีท าสญัญา ซ่ึงเอกสาร
บางฉบบันั้นจ  าเป็นตอ้งมีช่ือของพนกังานนิติกรรม ท่ีเดินทางไปพบลูกคา้ท่ีกรมท่ีดินและเน่ืองดว้ย
จ านวนของลูกคา้ท่ีมีจ  านวนมาก การแบ่งหนา้ทีใหแ้ก่พนกังานนั้นจึงท าไดค่้อนขา้งล  าบากอีกทั้งยงั
มีปัญหาในเร่ืองท่ีพนักงานนั้ นลาหยุด ในวนัท่ีมอบหมายงานไปแลว้ หัวหน้างานจ าเป็นต้อง
เปล่ียนตวัพนกังานท่ีตอ้งไปพบลูกคา้ดว้ยตวัเอง ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดปัญหา หรือเกิดการตกหล่นไดท้าง
ผูจ้ดัท าจึงไดคิ้ดหาวิธีท่ีจะน าเทคโนโลยี มาช่วยในการจดัสรรงานเพื่อท่ีจะลดขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากการท างานของมนุษย ์
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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. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

เน่ืองจากทางผูจ้ดัท าไดม้ีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และได้

ศึกษาการท างานของระบบการกูเ้งินของทางธนาคาร ทางผูจ้ดัท าไดส้งัเกตุถึงขอ้บกพร่องของระบบ

ท่ีมีการใชง้านอยู่ในปัจจุบนันั้นคือระบบจดัสรรค์งานของพนักงานนิติกรรมท่ีตอ้งออกไปท านิติ

กรรมท่ีกรมท่ีดิน ซ่ึงระบบเดิมหากเจา้หน้าท่ีมีความจ าเป็นตอ้งหยดุงานกะทนัหัน ระบบเดิมจะไม่

สามารถจัดสรรงานให้กับพนักงานคนอ่ืนได้ กล่าวคือในระบบปัจจุบันท่ีทางธนาคารฯ นั้ น

จ าเป็นตอ้งให้หัวหน้างานเป็นผูจ้ดัสรรค์ว่าจะมอบหมายให้พนักงานคนไหนท างานแทน ทาง

ผูจ้ดัท าไดศ้ึกษาความเป็นไปไดท่ี้จะลดภาระหน้าท่ีของหวัหน้างานและ ลดความผิดพลาดในการ

ท างานจึงออกแบบระบบท่ีสามารถมอบหมายงานไปยงัพนักงานคนอ่ืนไดโ้ดยอตัโนมติั หาก

พนกังานมีเหตุตอ้งลาในวนันั้น 

โดยการท างานของระบบน้ีจะมีขั้นตอนดงัน้ี 1. เมื่อพนักงานนิติกรรมท าการบนัทึกวนัลา

ลงในระบบ ถา้ในวนัท่ีลานั้นมีนดัตอ้งไปกรมท่ีดินระบบจะท างานแจง้เตือนข้ึนมาในหนา้จอเพ่ือให้

พนักงานยืนยนัอีกคร้ังว่าต้องการลาหรือไม่ 2. เมื่อพนักงานนิติกรรมยืนยนัวนัลาในระบบแลว้

ระบบจะจัดการโอนยา้ยงานไปยงัพนักงานนิติกรรมคนอ่ืนท่ีว่างในวนัและเวลานั้นๆ หากว่า

พนักงานลาในเชา้วนัท่ีมีนัด งานจะโอนยา้ยมายงัหัวหน้างานเพื่อให้หวัหน้างานเป็นคนจดัสรรณ์

งานตามสมควร และจะบนัทึกขอ้มูลลงในระบบเพื่อเตรียมขอ้มูลส าหรับพิมพเ์อกสารท่ีตอ้งใชเ้พื่อ

ไปกรมท่ีดิน 

ดงันั้นทางผูจ้ดัท าจึงพฒันาระบบดงักล่างในรูปแบบขอ้เวบ็แอปพิเคชัน่เพ่ือให้ง่ายต่อการ

เขา้ใชเ้พียงแค่ Login เขา้สู่ระบบก็สามารถใชง้านไดไ้ม่จ  าเป็นตอ้งลงโปรแกรมใดๆ 

1.2 วตัถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 

เพื่อลดความผดิพลาดและลดการตกหล่นในการโอนยา้ยงานไปพนกังานคนอ่ืน และ

สะดวกในการจดัพิมพเ์อกสารท่ีจ  าเป็นตอ้งมีช่ือของพนกังานนิติกรรม 
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1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 ระบบสามารถบนัทึกวนัลาของพนกังานทั้งลาล่วงหนา้ และลาฉุกเฉิน  

 1.3.2 เมื่อพนักงานลงวนัลาเขา้มาในระบบ ระบบตอ้งสามารถตรวจสอบไดว้่าพนกังานคน

นั้นมีความจ าเป็นตอ้งออกไปท านิติกรรมท่ีกรมท่ีดินหรือไม่ 

 1.3.3 ระบบตอ้งสามารถแจง้เตือนได ้เมื่อพนกังานบนัทึกวนัหยุดแลว้ตรงกนัวนัท่ีมีนัดไป

กรมท่ีดิน(พนกังานตอ้งท าการยนืยนัวนัหยดุอีกคร้ังในกรณีตรงกนัวนัท่ีตอ้งไปกรมท่ีดิน) 

 1.3.4 เมื่อพนกังานยนืยนัวนัลา ระบบตอ้งสามารถจดัสรรคง์านใหแ้ก่พนกังานคนอ่ืนได  ้

 1.3.5 หากระบบไม่สามารถจดัสรรคง์านไปยงัพนักงานคนอ่ืนไดร้ะบบตอ้งส่งงานกลบัไป

ยงัหวัหนา้งาน 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 เพื่อช่วยลดภาระการท างานในการจดัสรรงาน 

1.4.2 เพื่อลดโอกาสในท่ีจะเกินการตกหล่นในการจดัสรรคง์าน 

1.4.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการลางานของพนกังาน 

1.4.4 เพ่ิมความสะดวกในการจดัเตรียมขอ้มูลในการพิมพเ์อกสาร 

1.5 ขั้นตอนและวธิีกำรด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1 การศึกษาระบบเบ้ืองตน้และศึกษาความเป็นได ้(System Feasibility) 

1.5.2 ศึกษาขั้นตอนการท างานของแผนกนิติกรรมของทางธนาคารฯ 

1.5.3 ศึกษาความเป็นไปไดใ้นการพฒันาระบบ 

1.5.4 การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis)  

วิเคราะห์ระบบน้ีโดยใชแ้ผนภาพ Use Case Diagram  , Use Case Detail,Er-Diagram 

1.5.5 การออกแบบระบบ (System Design) 

ออกแบบฐานขอ้มูลเพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลต่างๆท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นระบบ 

ออกแบบ UI ของ แอพพลิเคชัน่เพ่ือใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 

1.5.6 การพฒันาระบบ (System Development) 

พฒันาระบบการจดัสรรคง์านของพนกังานนิติกรรม 
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1.5.7 การทดสอบระบบ (System Testing) 

ทดสอบการท างานของระบบโดยการสร้างขอ้มูลการนดัหมายไปกรมท่ีดินและให้

ระบบท างานจัดสรรค์งานให้กับพนักงานและทดสอบการลางาน เพื่อดูว่าระบบจะ

สามารถด าเนินงานไดต้ามเง่ือนไขหรือไม่  

1.5.8 การน าระบบไปใชง้านจริง (System Implementation) (ถา้ไดท้ าจริง) 

ติดตั้งระบบจดัสรรคง์านใหแ้ก่ส่วนงานนิติกรรมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

1.5.9 การจดัท าเอกสารประกอบการใชง้านระบบ (System Documentation) 

จดัท าเอกสารเพ่ือพฒันาระบบ เพื่อให้ผูใ้ชง้านใหม่ทราบถึงการท างานของระบบเพื่อ 

ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.6 แผนและระยะเวลำด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 

 

  

 
ขั้นตอนในกำรด ำเนนิงำน 2562 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. 
1.  การศึกษาระบบเบ้ืองตน้และศึกษาความเป็นได ้       

2. การวิเคราะห์ระบบ       

3. การออกแบบระบบ       

4. การพฒันาระบบ       

5. การทดลองระบบ       

6. การจดัท าเอกสารประกอบการใชง้านระบบ       
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

1.7.1 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรพฒันำระบบ 

1.7.1.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 

1.7.1.1.1 เคร่ืองคอมพวิเตอร์ Dell CPU i5 Ram 8 GB 

1.7.1.2 ซอฟต์แวร์ (Software) 

1.7.1.2.1 ระบบปฏิบัตกิำร : 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 ได้แก่ Google Chrome 

 



 

 

บทที่ 2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ในการจดัท าโครงการน้ีผูจ้ ัดท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้ทฤษฏีและเทคโนโลยีท่ีสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชก้บัการจดัสรรงานใหแ้ก่พนกังานนิติกรรมท่ีตอ้งออกไม่พบลูกคา้ ซ่ึงเทคโนโลยีท่ี
ใชน้ั้นประกอบดว้ย 
 2.1 เทคโนโลย ีWeb Application 

คือโปรแกรมประเภทท่ีจะติดต่อ หรือ ตอบสนองผูใ้ชง้านผา่นทาง Internet Explorer หรือ
โปรแกรมฟรี ไดแ้ก่ Fire Fox, Google Chrome  ซ่ึงก  าลงัเป็นท่ีนิยมเป็นอยา่งมาก ดว้ยความสามารถ
ของ Brower ท่ีหลากหลาย ท าให้ไม่จ  ากัดว่าเคร่ืองท่ีใช้เป็น OS อะไร หรืออุปกรณ์อะไร อย่าง
อุปกรณ์ Touch Pad หรือ Smart Phone ก็สามารถเรียกใชง้านได ้ลดขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ีใชง้านอีก
ดว้ย   

เทคโนโลย ีWeb Application  ท่ีสามารถท างานผ่าน เว็บบราวเซอร์ท าใหส้ะดวกต่อการใช้
งานทุกท่ีแต่  Web Application    ก็ยงัมีความส าคญัส าหรับงานหลาย ๆ เช่น โรงแรม , ร้านอาหาร , 
โรงพยาบาล , หน่วยงานราชการ และอีกหลายงาน 
 
 2.2 ภาษา พเีอชพ ี(PHP)  
 ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธ์ิอยู่ในลกัษณะโอเพน
ซอร์ส ภาษาพีเอชพีใชส้ าหรับจดัท าเวบ็ไซต ์และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐาน
โครงสร้างค าสั่งมาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา และ ภาษาเพิร์ล ซ่ึง ภาษาพีเอชพี นั้นง่ายต่อการ
เรียนรู้ ซ่ึงเป้าหมายหลกัของภาษาน้ี คือให้นกัพฒันาเวบ็ไซตส์ามารถเขียน เว็บเพจ ท่ีมีการตอบโต้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 ค าสัง่ของพีเอชพี สามารถสร้างผา่นทางโปรแกรมแกไ้ขขอ้ความทัว่ไป เช่น โนต้แพด หรือ 
vi ซ่ึงท าใหก้ารท างานพีเอชพี สามารถท างานไดใ้นระบบปฏิบติัการหลกัเกือบทั้งหมด โดยเม่ือเขียน
ค าสัง่แลว้น ามาประมวลผล Apache, Microsoft Internet Information Services (IIS) , Personal Web 
Server, Netscape และ iPlanet servers, Oreilly Website Pro server, Caudium, Xitami, OmniHTTPd, 
และอ่ืนๆ อีกมากมาย   
              และ PHP ยงัรองรับ ODBC (Open Database Connection) ซ่ึงเป็นมาตรฐานการเช่ือมต่อ
ฐานขอ้มูลท่ีใชก้นัแพร่หลายอีกดว้ย คุณสามารถเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลต่างๆ ท่ีรองรับมาตรฐานโลก
น้ีได ้
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2. 3ระบบฐานข้อมูล (Database) 

  ฐานขอ้มูล (Database) คือกลุ่มขอ้มูลต่างๆ รวบรวม อย่างเป็นระบบและมีความ
เช่ืองโยงระหว่างข้อมูล ในระบบ จะประกอบดว้ยขอ้มูลหลายๆส่วน ท่ีเก่ียวข้องกนัสัมพนัธ์กัน 
ระบบฐานข้อมูล  (Database System) หมายถึง ฐานข้อมูลตั้ งแต่  2ฐานข้อมูลเป็นต้นไปท่ี มี
ความสัมพนัธ์กัน โดยมีว ัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการลดความซ ้ าซ้อนของข้อมูล และท าให้การ
บ ารุงรักษาตวัโปรแกรมง่ายมากข้ึน โดยผา่นระบบการจดัการฐานขอ้มูล หรือ  เรียกยอ่ ๆ ว่า DBMS  
ฐานขอ้มูลจะตอ้งประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบหลกัดงัต่อไปน้ี 

 1.       แอปพลิเคชนัฐานขอ้มูล (Database Application) 
 2.       ระบบจดัการฐานขอ้มูล (Database Management System หรือ  DBMS) 
 3.       เคร่ืองแม่ข่ายใหบ้ริการฐานขอ้มูล (Database Server) 
 4.       ขอ้มูล (Data) 
 5.       ผูบ้ริหารฐานขอ้มูล (Database Administrator หรือ DBA) 

  ช่วยให้ผูใ้ชเ้ขา้ถึงขอ้มูลได้ง่ายและ สะดวกมีประสิทธิภาพ การเขา้ถึงขอ้มูลของ
ผูใ้ชอ้าจเป็นการสร้างฐานขอ้มูล การแกไ้ขฐานขอ้มูล หรือการตั้งค  าถามเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลมา โดยผูใ้ช้
ไม่จ  าเป็นตอ้งรับรู้เก่ียวกบัรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานขอ้มูล 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 ในส่วนของการท างานของ Database 
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2.4 . Web Browser 
   เว็บเบราวเ์ซอร์ (web browser) เบราวเ์ซอร์ หรือ โปรแกรมดูเว็บ คือโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ ท่ีผูใ้ชส้ามารถดูขอ้มูลและโตต้อบกบัขอ้มูลสารสนเทศท่ีจดัเก็บในหนา้เวบท่ีสร้างดว้ย
ภาษาเฉพาะ เช่น ภาษาเอชทีเอ็มแอล (html) ท่ีจัดเก็บไวท่ี้ระบบบริการเว็บหรือWeb server หรือ
ระบบคลงัขอ้มูลอ่ืน ๆ โดยโปรแกรมคน้ดูเว็บเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการติดต่อกบัเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่าเวิลดไ์วดเ์วบ็ 
                           ประโยชน์ของ Web Browser สามารถดูเอกสารภายในเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้ อย่าง
สวยงามมีการแสดงขอ้มูลในรูปของ ขอ้ความ ภาพ และระบบมลัติมีเดียต่างๆ ท าให้การดูเอกสาร
บนเว็บมีความน่าสนใจมากข้ึน ส่งผลใหอิ้นเตอร์เน็ตไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากเช่นในปัจจุบนั 
ปัจจุบนั web browser ส่วนใหญ่จะรองรับ HTML 5 และ อ่าน css เพื่อความสวยงามของหน้า Web 
Page 

 

 
 
                                             รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่ง web browser ต่างๆ 
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2.5 เทคโนโลย ีxampp  
                       Xampp คือโปรแกรมส าหรับจ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของเรา ให้ท างาน
ในลกัษณะของ WebServer นัน่คือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของเราจะเป็นทั้งเคร่ืองแม่ และเคร่ืองลูกใน
เคร่ืองเดียวกนั ท าใหไ้ม่ตอ้งเช่ือมต่อกบั Internet คุณก็สามารถทดสอบเวบ็ไซตท่ี์คุณสร้างข้ึน ไดทุ้ก
ท่ีทุกเวลา ปัจจุบันได้รับความนิยมจากผูใ้ช้  CMS ในการสร้างเว็บไซต์  XAMPP ประภอบ
ด้วย  Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซ่ึ ง เ ป็นโปรแกรม พ้ืนฐาน ท่ีรอง รับการ
ท างาน CMS ซ่ึงเป็นชุดโปรแกรม ส าหรับออกแบบเวบ็ไซตท่ี์ไดรั้บความนิยมในปัจจุบนั  

2.6ภาษา CSS  
   CSS คือ ภาษาท่ีใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน 
ระยะห่าง พ้ืนหลงั เส้นขอบและอ่ืนๆ ตามท่ีต้องการ CSS ย่อมาจาก Cascading Style Sheets มี
ลกัษณะเป็นภาษาท่ีมีรูปแบบในการเขียน Syntax แบบเฉพาะและไดถู้กก าหนดมาตรฐานโดย W3C 
เป็นภาษาหน่ึงในการตกแต่งเวบ็ไซต ์ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 
CSS มีประโยชน์อยา่งหลากหลาย ซ่ึงไดแ้ก่ 
                      1.   ช่วยใหเ้น้ือหาภายในเอกสาร HTML มีความเขา้ใจไดง่้ายข้ึนและในการแกไ้ข
เอกสารก็สามารถท าไดง่้ายกว่าเดิม เพราะการใช ้CSS จะช่วยลดการใชภ้าษา HTML ลงไดใ้นระดบั
หน่ึง และแยกระหว่างเน้ือหากบัรูปแบบในการแสดงผลไดอ้ยา่งชดัเจน 
                      2.   ท าใหส้ามารถดาวน์โหลดไฟลไ์ดเ้ร็ว เน่ืองจาก code ในเอกสาร HTML ลดลง จึง
ท าใหไ้ฟลม์ีขนาดเลก็ลง 
                      3.   สามารถก าหนดรูปแบบการแสดผลจากค าสัง่ style sheet ชุดเดียวกนั ใหม้ีการ
แสดงผลในเอกสารแบบเดียวทั้งหนา้หรือในทุกๆ หนา้ได ้ช่วยลดเวลาในการปรับปรุงและท าให้
การสร้างเอกสารบนเวบ็มีความรวดเร็วยิง่ข้ึน นอกจากน้ียงัสามารถควบคุมการแสดงผล ใหค้ลา้ย
หรือเหมือนกนัไดใ้นหลาย Web Browser 
                       4.   ช่วยในการก าหนดการแสดงผลในรูปแบบท่ีมีความเหมาะกบัส่ือต่างๆ ไดเ้ป็น
อยา่งดี 
                        5.   ท าใหเ้วบ็ไซตมี์ความเป็นมาตรฐานมากข้ึนและมีความทนัสมยั สามารถรองรับ
การใชง้านในอนาคตไดดี้ 
 
 

 

https://www.ninetechno.com/a/website/538-what-is-cms.html
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5_%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B5
https://www.ninetechno.com/a/website/538-what-is-cms.html


 
 

 

บทที่ 3 

การวเิคราะห์และออกแบบระบบ 

 

3.1 รายละเอยีดของปริญญานิพนธ์ 

 ระบบจดัสรรงานของพนกังานนิติกรรม นั้นทางผูจ้ดัท าไดศึ้กษาดูงานของธนาคารอาคาร

สงเคราะห์ ส่วนงานนิติกรรม ทางผูจ้ดัท าได้เลง็เห็นถึงความเป็นไปไดท่ี้จะน าเทคโนโลยีเขา้มาเพื่อ

ช่วยอ  านวยความสะดวก และเพ่ิมความแม่นย  าในการจดัสรรงาร โดยการท างานในแบบเดิมนั้นผูท่ี้

จดัสรรงานนั้นเป็นผูท่ี้เลือกว่าพนักงานคนไหนตอ้งออกไปพบลูกคา้ ซ่ึงหากในวนัท่ีนัดพบลูกคา้

นั้นพนักงานไดท้ าการล่าไวล่้วงหน้าทางผูจ้ดัสรรงานนั้นไม่สามารถทราบได ้เน่ืองจากระบบเดิม

นั้นไม่มีการแจ้งเตือนในเร่ืองดังกล่าว ทางผูจ้ ัดท าเม่ือเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงเร่ิมศึกษาความ

เป็นไปไดท่ี้จะน าเทคโนโลยมีาช่วยในการตดัสินใจในการจดัสรรจดั และแกปั้ญหาเร่ืองการจ่ายงาน

ให้กับพนักงานท่ีลาในวนันัด และระบบสามารถโอนยา้ยงานไปยงัพนักงานคนอ่ืนในกรณีท่ี

พนกังานลาฉุกเฉิน หรือ ลาป่วยในวนันั้น  

 เทคโนโลยท่ีีใชใ้นปริญญานิพนธ์มีการพฒันาเวบ็แอปพิเคชั้นโดยน าหลงัการ MVC มาใช้

ในการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ในส่วนของการแบ่งงานให้พนักงานนั้นผูจ้ ัดท าได้คิด

อลักอริทึมท่ีเขียนโดยค าสัง่ภาษา SQL 
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3.2 แผนภาพแสดงล าดับเวลาการท างาน (Sequence Diagram) 

 
รูปท่ี 3.1 Sequence Diagram : Register 
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รูปท่ี 3.2 Sequence Diagram : Login 
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3.3 ขั้นตอนการท างานของระบบจดัสรรพนักงาน (Work Flow Diagram) 

 เร่ิมการท างาน 

เลือกวนัเวลานดั 

สถานท่ี และช่ือลูกคา้ 

ระบบตรวจสอบว่าในวนัท่ีนดันั้นมี

พนกังานลาหรือไม่ 

เกบ็รหสัประจ าตวัของพนกังานท่ีลาใส่

ตวัแปร 

ระบบตรวจสอบว่างานท่ีท าการนดัหมาย

นั้นเป็นงานแรกของวนัหรือไม่ 

ตรวจสอบว่ากรมท่ีดินท่ีตอ้งไปนั้นอยู่ใน

เขตเดียวกนัหรือไม่ 

เตรียมตวัค่าตวัแปรส าหรับหาพนกังาน

เหมาะสม 

ระบบประมวลผลตวัแปรหาพนกังานท่ี

ตอ้งออกไปพบลูกคา้ 

จบการท างาน 

มีพนกังานลา 

ไม่มีพนกังานลา 

ไม่ใช่งานแรก 

เป็นงานแรก 

รูปท่ี 3.3 ขั้นตอนการท างานของระบบจดัสรรพนกังาน 
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3.4 ขั้นตอนการท างานของระบบลางาน (Work Flow Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 ขั้นตอนการท างานของระบบลางาน 

เร่ิมการท างาน 

พนกังานลงวนัท่ีจะลา

ประเภท และเหตุผล 

ระบบตรวจสอบว่าในวนัท่ีพนกังานลา

นั้นมีการนดัหมายงานหรือไม่ 

แจง้เตือนพนกังานใหท้ราบว่านั้นวนัท่ีลา

นั้นตอ้งไปพบลูกคา้ตอ้งการลาหรือไม่ 

ไม่มีงาน 

มีงาน 

บนัทึกขอ้มูลค าร้องลงระบบ / ส่งการแจง้

เตือนไปยงัหวัหนา้งาน 

จบการท างาน 
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3.5 ขั้นตอนการท างานของระบบเล่ือนนัด (Work Flow Diagram) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 ขั้นตอนการท างานของระบบเลือนนดั 

 

  

เร่ิมการท างาน 

เลือกวนัเวลา และเหตุท่ีท าการ

เล่ือนนดั / เลือกพนกังานเอง 

หรือ เลือกโดนระบบ 

ระบบน าค่าตวัแปรเขา้ Flow การจดัสรร

พนกังาน (หวัขอ้ 3.1) 

พนกังานเป็นคนเลือกพนกังานดว้ย

ตวัเอง 

บนัทึกวนันดัหมายใหม่ และ สถานะ

เปล่ียนเป็น ”เล่ือนนดั” บนัทึกลงในระบบ 

จบการท างาน 
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3.6 แผนภาพแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างเอนทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 

 

รูปท่ี 3.6 Entity Relationship Diagram ระบบจดัสรรพนกังาน 



 
 

 

บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 
4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 

 การออกแบบฐานขอ้มูลแบ่งตาราง (Table) โดยอธิบายถึงขอ้มูลในตารางทั้งหมดในระบบ 
รวมถึงแสดงขอ้มูลว่าแต่ละตารางเก็บขอ้มูลอะไรบา้ง ประกอบดว้ย 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดตารางขอ้มูลการลางาน applyleave 

Relation :  
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

APLE_ID   int Yes   

USERID   Int  Yes sysuser 

START_LEAVE_DATE วนัที่ลา(เร่ิมต้น)  Varchar(100)    

LEAVETYPE ประเภทการลา  Varchar(10)    

REMARK หมายเหตุ  Varchar(500)    

STATUS สถานะค าขอ  Varchar(1)    

SUBMITBY คนที่อนมุติั  Varchar(50)    

APPLICATION_DATE วนัที่สง่ค าขอ  datetime    

SUBMIT_DATE วนัที่อนมุติัค าขอ  datetime    

END_LEAVE_DATE วนัที่ลา(สิน้สดุ)  date    

NO_OF_LEAVE จ านวนวนัที่ลา  int    

TIME_TYPE ช่วงเวลาการลา  int    

START_TIME ช่วงเวลาที่ลา (เร่ิมต้น)  Varchar(10)    

END_TIME ช่วงเวลาที่ลา (สิน้สดุ)  Varchar(10)    

SupID รหสัของหัวหน้า  int    
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดตารางขอ้มูลสิทธ์ิการลา staff_leave 

Relation :  
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

LEAVE_ID   int Yes   

USERID   int  Yes sysuser 

ANNUAL_LEAVE สิทธ์ิวนัลาพกัร้อนท่ีมี  int    

EMERGENCY_LEAVE สิทธ์ิวนัลาพกัร้อนท่ีมี  int    

MEDICAL_LEAVE สิทธ์ิวนัลาฉุกเฉินท่ีมี  int    

ALEAVE สิทธ์ิวนัลาป่วยท่ีมี  int    

ELEAVE วนัลาพกัร้อนท่ีใชไ้ป  int    

MLEAVE วนัลาฉุกเฉินท่ีใชไ้ป  int    
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดตารางขอ้มูลลูกคา้ customer 

Relation :  
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

CUSID   int Yes   

TITLE ค าน าหนา้ช่ือ  Varchar(5)    

FIRSTNAME ช่ือหนา้  Varchar(25)    

MIDDLENAME ช่ือกลาง  Varchar(25)    

LASTNAME นามสกุล  Varchar(25)    

CIFNo หมายเลยประจ าตวัลูกคา้  Varchar(10)    

IDNo หมายเลขบตัรประชาชน  Bigint    

BirthDate วนั เดือน ปี เกิด  date    

 
ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดตารางขอ้มูลกรมท่ีดิน land_office 

Relation :  
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

office_id   int Yes   

office_name ช่ือกรมท่ีดิน  Varchar(50)    

office_code รหสักรมท่ีดิน  Char(3)    

office_area เขตของกรมท่ีดิน  int    
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดตารางขอ้มูลการนดัหมาย sysloappointment 

Relation :  
Attribute Description Attribute 

Domain 
Type PK FK Reference 

LOAID   int Yes   

CUSID   int  Yes customer 

LAND_OFFICE รหสักรมท่ีดิน  Varchar(3)    

JURISTIC_RUNNER รหสัพนกังาน  int    

APPOINTMENT_DATE วนัท่ีนดั  date    

REMARK หมายเหตุ  Varchar(500)    

APPO_STATUS สถานะการนดัหมาย  Varchar(2)    

CREATEON วนัท่ีสร้างขอ้มูล  Datetime    

CREATEBY ผูส้ร้าง  int    

UPDATEON วนัท่ีแกไ้ขขอ้มูล  int    

UPDATEBY ผูแ้กไ้ข  Varchar(3)    

APPOINTMENT_TIME เวลาท่ีนดัหมาย  int    

Method วิธีการเลือกพนกังาน  date    
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4.2 โครงสร้างของเวบ็ไซต์ (Site Map) 

 

รูปท่ี 4.1 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์
 
 

รูปท่ี 4.2 โครงสร้างของเวบ็ไซต ์(ต่อ) 
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4.3 การออกแบบส่วนตดิต่อกบัผู้ใช้ (User Interface Design) 

 

หน้าจอเข้าสู่ระบบ 

 
รูปท่ี 4.3 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

หน้าจอแสดงการนัดหมาย 

 
รูปท่ี 4.4 หนา้จอแสดงการนดัหมาย 

 จากรูปท่ี 4.4 เป็นหน้าจอท่ีแสดงรายการนัดหมายของพนกังานท่ีตอ้งออกไปพบลูกคา้ ใน
หนา้จอน้ีสามารถท าการเล่ือนนดัไดโ้ดยการกดปุ่ม  โปรแกรมจะแสดงหนา้ต่างส าหรับเล่ือน

นดัข้ึนมา 
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หน้าจอเล่ือนนัด 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้จอเล่ือนนดั 

จากรูปท่ี 4.5 ในหน้าจอเล่ือนนัดน้ี โปรแกรมจะแสดงขอ้มูลการนัดหมายท่ีบนัทึกไว ้ใน
ส่วนของขอ้มูลท่ีสามารถแกไ้ขได ้ประกอบดว้ย วนัและเวลาท่ีนัด กรมท่ีดิน และจ าเป็นตอ้งกรอก

ช่องหมายเหตุเพื่ออธิบายสาเหตท่ีท าการเล่ือนนดั 

 

หน้าจอนัดหมายไปกรมที่ดิน 

 
รูปท่ี 4.6 หนา้จอนดัหมายไปกรมท่ีดิน 

จากรูปท่ี 4.6 หน้าจอนัดหมายนั้นคือหน้าจอท่ีใช้ส าหรับท าการนัดหมายวนั เวลา และ 
สถานท่ี(กรมท่ีดิน) 
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หน้าจอนัดหมายไปกรมที่ดิน / เลือกลูกค้า 

 
รูปท่ี 4.7 หนา้จอนดัหมายไปกรมท่ีดิน / เลือกลูกคา้ 

 จากรูปที 4.7 คือหนา้จอท่ีใช่ส าหรับเลือก ลูกคา้ท่ีนดัไปกรมท่ีดินโดยสามารถคน้หาไดจ้าก 
ช่ือ – นามสกุล, เลขประจ าตวัลูกคา้ม เลขประจ าตวัประชาชนลูกคา้ และ วนั เดือน ปี เกิด ของลูกคา้  

 

หน้าจอสรุปวนัลาของพนักงาน 

 
รูปท่ี 4.8 หนา้จอสรุปวนัลาของพนกังาน 

จากรูปท่ี 4.8 เป็นหนา้จอส าหรับแสดงผลวนัลาทั้งหมด วนัลาท่ีใชไ้ป และวนัลาคงเหลือ
ของผูใ้ช ้
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หน้าจอบันทึกวนัลา 

 
รูปท่ี 4.9 หนา้จอบนัทึกวนัลา 

จากรูปท่ี 4.9  ในหนา้จอบนัทึกวนัลา นั้นผูใ้ชส้ามารถเลือกวนัลา และประเภทการลาได้
จากหนา้จอน้ี 

 

หน้าจอแสดงวนัลาของพนักงานที่ต้องอนุมตั ิ

 

รูปท่ี 4.10 หนา้จอแสดงวนัลาของพนกังานท่ีตอ้งอนุมติั 

 จากรูปท่ี 4.10 หนา้จอแสดงวนัลาของพนกังานท่ีตอ้งอนุมติั ในหนา้จอน้ีจะแสดงรายการท่ี
พนกังานไดล้าลงในระบบ โดยจะแสดงเฉพาะพนกังานท่ีผูใ้ชมี้สิทธ์ิในการอนุมติั 

 

 



25 

 

 

 

หนา้จออนุมติัวนัลา 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้จออนุมติัวนัลา 

 จากรูปท่ี 4.11 หนา้จออนุมติัวนัลา หนา้จอน้ีจะแสดงรายละเอียดการลางานของพนกังานท่ี
ไดก้รอกไวใ้นระบบ ผูใ้ชส้ามารถเลือก อนุมติัวนัลา หรือ ไม่อนุมติัวนัลาท่ีไดห้นา้จอน้ี 

 

หนา้จอดูรายช่ือผูใ้ชง้าน 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้จอดูรายช่ือผูใ้ชง้าน 

 จากรูปท่ี 4.12 หนา้จอดูรายช่ือผูใ้ชง้าน เป็นหนา้จอท่ีใชส้ าหรับแสดงรายช่ือผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้
ใชง้านระบบทั้งหมด โดยสามารถรถ เพ่ิม หรือ แกไ้ขขอ้มูลไดท่ี้หนา้จอน้ี 
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หนา้จอสร้างขอ้มูลผูใ้ชง้าน

 

รูปท่ี 4.13 หนา้จอสร้างขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 จากรูปท่ี 4.13 หน้าจอสร้างขอ้มูลผูใ้ชง้าน หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอท่ีมีไวส้ าหรับสร้างผูใ้ชง้าน
ระบบ 

 

หนา้จอแกไ้ขขอมูลผูใ้ชง้าน 

 

รูปท่ี 4.14 หนา้จอแกไ้ขขอมูลผูใ้ชง้าน 

 จากรูปท่ี 4.14 หน้าจอสร้างขอ้มูลผูใ้ชง้าน หนา้จอน้ีเป็นหนา้จอท่ีมีไวส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูล

ต่างๆของผูใ้ชง้านระบบ 

  



 
 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

 ระบบจดัสรรงานของพนกังานนิติกรรม จดัท าข้ึน เพื่อช่วยใหก้ารเพื่องานของพนกังานนิติ
กรรมท่ีต้องออกไปพบลูกค้าท่ีกรมท่ีดินนั้นมีการแบ่งงานท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดโดยค านึงถึง
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการพบกบัลูกคา้ และระยะเวลาในการเดินทางจากท่ีหมายแรกไม่ยงัท่ีหมายถดัไป
และระบบสามารถแจง้เตือนแกพนกังานท่ีท าการลางานเขา้มาในระบบในกรณีท่ีในวนัท่ีลานั้นมีนัด

ต้องออกไปพบลูกค้า เพื่อลดความผิดพลาดในกรณีท่ีพนักงานลางานในวนัท่ีมีงานและไม่มี
พนกังานไปพบลูกคา้ 

5.2 ข้อดีของระบบ  

 5.2.1 ช่วยเพ่ิมความสะดวกในการแบ่งงาน  
 5.2.2 ช่วยใหพ้นกังานท่ีลางานทราบในกรณีท่ีมีนดัในวนัท่ีลางาน 
 5.2.3 ช่วยเพ่ิมความสะดวกโอนงานจากพนกังานท่ีลาไปยงัพนกังานคนอ่ืน 

5.3 ข้อจ ากดัของระบบ   

เน่ืองจากระบบจัดสรรงานของพนักงานนิติกรรมเป็น stand alone โปรแกรม จึงยงัไม่
สามารถใชง้านร่วมกบัระบบงานของธนาคารได ้

5.4 ข้อเสนอแนะ 

 ระบบจดัสรรงานของพนกังานนิติกรรมยงัสามารถพฒันาต่อไดใ้นหลายดา้น เช่น เมื่อน า
ระบบน้ีไปร่วมกนัระบบของธนาคาร ผูท่ี้น าไปพฒันาต่อสามารถสร้าง function ข้ึนมาเพ่ือเช่ือมการ
ท างานระหว่างโปรแกรมเพ่ือใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 ระบบจดัสสรรงานน้ีสามารถน าไปพฒันาให้ใชก้ับธุรกิจอ่ืนๆได้เช่น จดัคิวงานของช่าง

ซ่อมบ ารุง จดัคิวงานของพนกังานส่งของ เป็นตน้ 
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