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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้า มามี บ ทบาทในการด าเนิ น งาน ของทั้ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนมากขึ้นและมีพฒั นาการอย่างรวดเร็ วส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานของภาคธุรกิจเป็ น
อย่างมากทั้งทางด้าน ระบบการด าเนิ นงาน ระบบการตลาด และ ระบบการเงิ น ที่ ตอ้ งมี ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย เพื่อให้การจัดการข้อมูล ทั้งทางด้าน การดาเนิ นงาน
การตลาด และการเงิน สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อให้ขอ้ มูลที่
นามาใช้น้ นั เป็ นข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และยังสามารถสร้างความได้เปรี ยบทางการค้าให้กบั บริ ษทั
เทคโนโลยีจึงเข้ามามีบทบาทที่สาคัญเป็ นอย่างมากในการดาเนิ นงานของภาคธุ รกิจ และ ยังช่ วย
จัดการกับปั ญหาต่างๆที่เกิดจากปั ญหาด้านเอกสาร เนื่ องจากอดีตเอกสารต่างๆถูกรวบรวมข้อมูล
โดยการเก็บเป็ นบันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษรแต่ปัจจุบนั นั้นข้อมูลเหล่านั้นถูกรวบรวมด้วยระบบ
เทคโนโลยีไว้ท้ งั หมดส่ งผลให้เกิดความสะดวกสบายในการทางาน
บริ ษทั ออลมาเก็ตติ้ง จากัด ได้มองเห็นปั ญหา ความซับซ้อนในการจดบันทึกการทางานและ
การคิดเบี้ยเลี้ยงพนักงาน เนื่ องจากบริ ษทั ได้มีการขยายกิจการไปยังพื้นที่ต่างๆ ธุ รกิจกาลังเติบโต
อย่างรวดเร็ ว ปริ มาณพนักงานบริ ษทั เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆตามการเจริ ญเติบโตของธุรกิจ ผูจ้ ดั การด้านการ
ดูแลเบี้ยเลี้ยงพนักงานจึงมีภาระงานจานวนมากทุกรอบการจ่ายเงินเดือน ทาให้การทางานล่าช้า เกิด
ความผิดพลาดบางส่ วน และส่ งผลให้การปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆล่าช้าตามไปด้วย ทางบริ ษทั จึงได้
มอบหมายให้ทางผูจ้ ดั ทาพัฒนาระบบคิดเบี้ยเลี้ยงพนักงาน เพื่ออานวยความสะดวกในการจดบันทึก
การทางานและเพื่อความรวดเร็ วในการคิดเบี้ยเลี้ยงของพนักงานให้มีความเป็ นระบบระเบียบโดยไม่
ต้องเสี ยเวลากับขั้นตอนต่างๆที่ไม่จาเป็ น ซึ่งเดิมทีการคิดเบี้ยเลี้ยงพนักงานของบริ ษทั มีความยุง่ ยาก
ต่ อ ก า ร ท า ง า น เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก
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ดังนั้น เพื่อลดปั ญหาดังกล่าวทางคณะผูจ้ ัด ทาจึ งได้จ ัด ทาระบบการคิ ดเบี้ ย เลี้ ย งพนัก งาน
เพื่อให้ผใู ้ ช้บนั ทึกข้อมูลการทางานของพนักงาน และสามารถคานวณเบี้ยเลี้ยงพนักงานได้รวดเร็ ว
มากขึ้น เพื่อให้ผใู ้ ช้ลดความยุ่งยากในการทางาน เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่มีความถูกต้องแม่นยา เพื่อให้
การท างานของผูจ้ ัด การด้า นการดู แ ลเบี้ ย เลี้ ย งพนัก งานเป็ นไปด้ว ยความสะดวก รวดเร็ ว มี
ประสิ ทธิภาพ และง่ายต่อการบันทึกและค้นหาข้อมูลในการทางาน

1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1.2.1 เพื่อบันทึกข้อมูลการทางานพนักงาน
1.2.2 เพื่อคานวณเบี้ยเลี้ยงพนักงานขาย พนักงานขับรถ ผูจ้ ดั การ ผูฝ้ ึ กสอน และผูต้ รวจสอบ
1.2.3 เพื่อลดปัญหาการซับซ้อนของการทางาน
1.2.4 เพื่อลดข้อผิดพลาดในการคานวณเบี้ยเลี้ยง
1.2.5 เพื่อลดระยะเวลาในการคานวณเบี้ยเลี้ยง
1.2.6 เพื่อให้ขอ้ มูลการคานวณเบี้ยเลี้ยงไม่สูญหาย

1.3 ขอบเขตโครงงาน
1.3.1 ผูใ้ ช้สามารถบันทึกข้อมูลการทางานของพนักงานได้
1.3.2 ระบบสามารถคานวณวันทางานของพนักงานได้
1.3.3 ระบบสามารถคานวณเบี้ยเลี้ยงพนักงานได้
1.3.4 ระบบสามารถออกรายงานการทางานพนักงาน
1.3.5 ระบบสามารถออกรายงานสรุ ปเบี้ยเลี้ยงพนักงานประจาเดือนได้
1.3.6 ระบบสามารถออกรายงานสรุ ปเบี้ยเลี้ยงพนักงานประจาปี ได้
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1.4 ประโยชน์ ที่ได้ รับ
1.4.1 ทาให้ผใู ้ ช้บนั ทึกข้อมูลการทางานพนักงาน
1.4.2 ทาให้ผใู ้ ช้คานวณเบี้ยเลี้ยงพนักงานได้สะดวกมากขึ้น
1.4.3 ทาให้ผใู ้ ช้ลดระยะเวลาและความยุง่ ยากในการทางาน
1.4.4 ทาให้ขอ้ มูลมีความถูกต้องและแม่นยาสูง
1.4.5 ทาให้ขอ้ มูลสามารถหาได้ง่ายขึ้น
1.4.6 ทาให้ขอ้ มูลเก่าสามารถนามาใช้เป็ นประโยชน์ได้

บทที่ 2
ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
ทฤษฎีการคิดอย่างมีระบบ System Thinking หมายถึง วิธีการคิดอย่างมีเหตุมีผล และมีระบบ
ส่ งผลให้ผลของการคิด หรื อ ผลของการแก้ปัญหาที่คน้ พบนั้นมีความแม่นยา ถูกต้อง และรวดเร็ ว
วิธีการคิดอย่างมีระบบ ทาให้เกิดหนทางไปสู่ การเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ การที่องค์กรเหล่านั้น
นาวิธีการคิดนี้ไปใช้แบบมีประสิ ทธิภาพ และยึดหลักให้พนักงานขององค์กร ตระหนักในการศึกษา
หาความรู ้ อยู่เสมอ และผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญจัดอบรมเพื่อฝึ กการเรี ยนรู ้ ของพนักงาน ให้เป็ น
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ จึงทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเองของพนักงาน การสร้างวิสัยทัศ (ธนพรรณ
นาคสัน, 2556)
หลักการของทฤษฎี
1.
2.
3.
4.

กาหนดประเด็นสาคัญของปัญหาให้ถูกต้อง เช่น ปัญหาหลัก ปัญหารอง
ระบุสิ่งที่ทาให้เกิดปัญหา
คิดวิเคราะห์ วิธีแก้ไขหรื อพิจารณาทางเลือกที่เป็ นไปได้ ที่อาจจะมีมากกว่า 1 วิธี
เปรี ยบเที ย บวิ ธี แ ก้ไ ข และประเมิ น ดู ว่ า มี วิ ธี ใ ดเหมาะสมที่ จ ะน าไปใช้ใ น
ระบบปฏิบตั ิการเพื่อบรรลุผลตามเป้ าหมาย
5. เลือกวิธีแก้ไขที่เหมาะสมที่สุด
6. นาไปลองใช้ปฏิบตั ิตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ติดตามผลการทดลอง
8. ปรับเปลี่ยนแก้ไขตามจุดที่บกพร่ อง
9. กาหนดมาตรฐานวิธีปฏิบตั ิงาน
10. กาหนดเป็ นกฎบังคับให้พนักงานปฏิบตั ิตามมาตรฐานที่กาหนด
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ระบบและรู ปแบบการคิด มี 7 รู ปแบบ คือ
1. Lateral Thinking การคิดแบบแตกแขนง เป็ นการคิดนอกกรอบ หรื อ บางคน
ใช้ทางด้านจรรยาบรรณ ศีลธรรม หรื อ ความจงรักภักดีในหน้าที่ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่
ต้องปลูกฝังให้พนักงานมีความคิดลักษณะนี้ เพื่อให้องค์กรแข็งแรง
2. Vertical Thinking เป็ นความคิดในแนวตรง เกิดขึ้นโดยตรงจากข่าวสารที่เป็ น
ทางการ และใช้ในการหาคาตอบที่น่าสนใจ ซึ่งเหมาะสมกับนักบริ หารที่ควร
คิดอ่านในแนวนี้
3. Logical Thinking การคิดอย่างมีตรรกะ เป็ นพื้นฐานแห่งแนวคิด การปฏิบตั ิ ที่
เน้นความมีเหตุมีผลอย่างต่อเนื่ อง เช่ น การสนทนากันอย่างมีเหตุผล มีการ
วางแผนที่เป็ นขั้นตอน มีการวางลาดับเรื่ องราว สามารถมองจากมุมมองของ
ภาวะวิสับหรื อจากภาพรวม
4. Creative Thinking การคิดสร้างสรรค์ในเชิงบวก เป็ นความคิดประยุกต์ จาก
ประสบการณ์ ความรู ้ ความสามารถ รวมทั้งการปรับปรุ งสิ่ งที่มีอยูใ่ ห้มีคุณค่า
มากยิง่ ขึ้น และมีประโยชน์มากขึ้น
5. Critical Thinking เป็ นกระบวนการทางจิตสานึ กเพื่อวิเคราะห์
6. Positive Thinking การมองสิ่ งต่างๆด้วยความเข้าใจ ยอมรับสิ่ งที่เป็ นด้านลบ
ได้ มองปัญหาความทุกข์ ความวุ่นวายเป็ นเรื่ องธรรมดา เราสามารถที่จะเลือก
ได้ว่าจะมองหรื อรู ้สึกอย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็ นความคิดในแง่บวก
มองในมุมที่สามารถเป็ นไปได้ ให้กาลังใจตนเองและผูอ้ ื่นได้
7. Ethical Thinking ความคิดตามหลักจริ ยธรรม คุณธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ เป็ นการมองแบบองค์รวมเป็ นความสามารถในการเข้าใจถึงความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งต่างๆ การคิดให้ครบองค์ประกอบทุก 4 ด้าน ได้แก่
a. คิดให้ลึกเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking
b. คิดให้กว้างอย่างสร้างสรรค์ Creative Thinking
c. คิดให้ครบจนครบจบเรื่ อง Integrated Thinking
d. คิดให้ภาพรวมทั้งระบบ System Thinking
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2.2 เว็บไซต์ ที่เกีย่ วข้ อง
คณะนักศึกษาปฏิบตั ิงาน สหกิจศึกษา ได้คน้ หาเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเนื่ องจากมีประโยชน์ต่อ
การด าเนิ น โครงการในด้า นข้อ มู ล และรู ป ภาพที่ ส ามารถใช้ข อ้ มู ล จากเว็บ ไซต์ต่ างๆ เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมดังนี้

รู ปที่ 2.1 http://www.smartreformplus.com/index.php/th/product/ips-product
เป็ นเว็บไซต์ที่แนะนาระบบคานวณเงิ นเดื อนพนักงาน อธิ บายความสามารถของระบบที่
ครอบคลุมการคานวณประกันสังคม เงินได้พิเศษ เงินหัก กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ค่าล่วงเวลา การ
จัดการเรื่ องกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน สามารถส่ งข้อมูลออกมาเป็ นไฟล์ Excel ได้ มี
โครงสร้างรายงานที่ใช้ในการพิมพ์เป็ นหลักฐานการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา รายงาน ภ.ง.ด. 1ก
และอื่นๆ
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รู ปที่ 2.2 https://goo.gl/LWBLGw
เป็ นเว็บไซต์ที่อธิบายเกี่ยวกับการคานวณค่าคอมมิชชัน่ ความหมายและเหตุผลของการจ่ายค่า
คอมมิชชัน่ โปรแกรมที่นิยมใช้ในการคานวณ สอนฟังก์ชนั่ ในโปรแกรม Excel ที่ใช้ในการคานวณ
ให้สะดวกขึ้น และยกตัวอย่างเงื่อนไขต่างๆ
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รู ปที่ 2.3 http://app.memo8.com/web/car-calculator/
เป็ นเว็บไซต์ที่สามารถคานวณค่างวดของรถ ทั้งเปอร์เซ็นต์ และจานวนเงินบาท โดยการเก็บ
ราคารถยนต์ จานวนเงินดาวน์ จานวนงวด และดอกเบี้ยมาคานวณ ให้ผใู ้ ช้รับรู ้ถึงยอดค่างวดที่ตอ้ ง
จ่ายในแต่ละเดือนเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสิ นใจซื้อรถยนต์
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รู ปที่ 2.4 https://goo.gl/Qpivgo
เป็ นเว็บไซต์ให้บริ การเกี่ยวกับ application ที่สามารถลงเวลาการทางานเข้า-ออกทางมือถือ
บัน ทึ ก การท างานของพนัก งาน รายงานผลการท างานออนไลน์ ให้ ผูใ้ ช้ส ามารถลางานผ่า น
application และยังสามารถค้นหาประวัติลงเวลาจากแผนที่ได้
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รู ปที่ 2.5 http://www.pingpongsoft.com/jpos.php
เป็ นเว็บไซต์แนะนาระบบบริ หารงานร้านค้าปลีกและค้าส่ ง มีระบบคลังสิ นค้า ระบบสมาชิก
ระบบขายสิ นค้า ระบบซ่ อมแซมสิ นค้า ระบบพิมพ์สลิป และยังสามารถดูยอดขายประจาวันแบบ
RealTime
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2.3 งานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
นัก ศึ ก ษาผูจ้ ัด ท าได้ค ้น คว้า หางานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เนื่ อ งจากมี ป ระโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น
โครงงาน ระบบคานวณเงินเบี้ยเลี้ยงพนักงานของบริ ษทั ออล์มาเก็ตติ้ง จากัด เพื่อเป็ นแนวทางใน
การดาเนินโครงงานนี้

รู ปที่ 2.6 โปรแกรม Cashier
ณภัทร เลาหไพฑูรย์ ณัฐวุฒิ พิทกั ษ์เงิ นดี และจิ รเมธ แก้วมณี (2559)ภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิท ยาลัยสยาม ระบบศูนย์อาหาร คานวณและชาระ
ค่าอาหารภายในศูนย์อาหารของบริ ษทั การ์ ด ซิสเต็มส์ แอนด์ มาร์ เก็ตติ้ง จากัด ระบบสามารถสรุ ป
ยอดเงินการใช้บริ การ เปิ ด-ปิ ดยอดขายแต่ละวัน และตรวจสอบข้อมูลของบัตรศูนย์อาหารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 ในการพัฒนา ใช้โปรแกรม SQLyog
Ultimate – MySQL GUI ในการจัดการฐานข้อมูล
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รู ปที่ 2.7 ระบบจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเวชสารสนเทศ
ปริ ญ ญา อภัย ภัก ดิ์ และณั ฐ พล เสาวพงษ์ (2559) ภาควิ ช าเทคโนโลยีส ารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบจัดการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของศูนย์การแพทย์
กาญจนาภิ เ ษก มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล หน่ ว ยงานเวชสารสนเทศ กระบวนการจัด เก็ บ อุ ป กรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการตรวจสอบความถูกต้องของจานวน วันที่หมดสัญ ญา
และสถานะของอุปกรณ์ ใช้ Adobe Dreamweaver CS6 ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ Microsoft SQL
Server 2008 R2 ในการจัดการฐานข้อมูล

13

รู ปที่ 2.8 เว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการเข้าพัก
วัช รเดช ศิ ริ จ รรยพงษ์ และพี ร กิ ต อ่ า สะอาด (2559) ภาควิ ช าคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม เว็บไซต์บริ หารจัดการข้อมูลการเข้าพักของบริ ษทั เอ็ม
เอ็ม อัลไลอันซ์ จากัด พัฒนาเพื่อให้มีฐานข้อมูลรองรับในการตรวจเช็คตามระยะเวลาที่ตอ้ งการ ใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 ในการพัฒนาขึ้น และ Microsoft SQL Server 2014
Express ในการจัดการฐานข้อมูล
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รู ปที่ 2.9 ระบบช่วยเหลือการจัดการข้อมูลพนักงาน
พีรภัค เตชอานาจไพศาล (2559) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสยาม เว็บไซต์การจัดการข้อมูลของบริ ษทั คิวบ์ ซอฟท์เทค จากัด มีระบบลงเวลาเข้า
และออกงาน สามารถตั้งคาร้องขอลาหยุด ขอเบิกค่าเดินทางขอยืมอุปกรณ์กบั ทางบริ ษทั รองรับการ
ใช้งานอุปกรณ์หลายแบบ ใช้ Java JSP Javascript และ Css เป็ นภาษาในการพัฒนาและ php
MyAdmin ในการจัดการฐานข้อมูล
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รู ปที่ 2.10 ระบบยืมหนังสื อออนไลน์
ธัญญกร ดาแดง และวริ ศรา เสาธงชัย (2558) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ระบบยืมหนังสื อออนไลน์ ช่ วยในการบันทึกการยืม-คืน และยัง
ค้นหาหนังสื อของห้องสมุด ฝ่ ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อไม่ให้เกิดการสู ญหาย และการ
ค้นหาเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว ระบบใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และโปรแกรม
Microsoft SQL Server 2008 R2 จัดการฐานข้อมูล

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อสถานประกอบการ :
ที่ต้งั สถานประกอบการ:

บริ ษทั ออล มาร์เก็ตติ้ง จากัด
95 ถ.ท่าข้าม แขวง แสมดา
เขต บางขุนเทียน กรุ งเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 02-415-0035

รู ปที่ 3.1 แสดงแผนที่ บริ ษทั ออล มาร์เก็ตติ้ง จากัด
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3.2 ลักษณะสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
เริ่ มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2518 โดยผลิตภัณฑ์ชนิดแรกที่จาหน่าย คือเวเฟอร์
เคลือบรสช็อกโกแลต ตรา " เซียงไฮ " บริ ษทั ตั้งอยูท่ ี่ ถนนเจริ ญนคร เป็ นโรงงานขนาดเล็ก และใช้
บุคลากร เป็ นหลัก แต่ดว้ ยการควบคุมการผลิตที่เข้มงวด การตลาดที่เหมาะสม ทาให้ผลิตภัณฑ์ของ
บริ ษทั เป็ นที่รู้จกั และนิยมของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้น เพื่อ
เป็ นการรองรับการขยายตัวของบริ ษทั จึงได้ยา้ ยสถานที่ผลิตมาตั้งอยูท่ ี่ ถนนท่าข้าม ในปี 2528
ปัจจุบนั บริ ษทั ได้ขยายไลน์การผลิตเพิ่มมากขึ้นอาทิ เช่น สิ นค้าประเภทเยลลี่ บิสกิต สแน็ค ลูกอม
และ อื่นๆ อีกมากมาย
3.3 รูปแบบการจัดองค์ การและบริหารงาน

รู ปที่ 3.2 แผนผังองค์กร บริ ษทั ออล มาร์เก็ตติ้ง จากัด
3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้ รับมอบหมาย
ตาแหน่ง ผูช้ ่วยพนักงาน ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย IT Support , จัดทาโปรแกรม
คานวณเบี้ยเลี้ยงพนักงานและงานเอกสารต่างๆภายในแผนก IT
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งพนักงานที่ปรึกษา
คุณ นิสิต บับสุ ข พนักงานตาแหน่ง IT Support
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานเริ่ มตั้งแต่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วันที่ 31 สิ งหาคม 2561
3.7 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงาน
3.7.1 กาหนดหัวข้อโครงงาน
กาหนดหัวข้อโครงงานให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามวิชาสหกิจศึกษา
3.7.2 การรวบรวมข้อมูลตามหัวข้อโครงงาน
ศึกษากระบวนการทางานและทาการปฏิบตั ิงานจริ งโดยมีพนักงานที่ปรึ กษาคอยให้ความรู ้
และคาแนะนาในการทางานเพื่อให้ปฏิบตั ิอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถดาเนินงานได้อย่าง
รวดเร็ ว
3.7.3 การวิเคราะห์ระบบ
ผูจ้ ดั ทาได้นาข้อมูลที่รวบรวมตามหัวข้อโครงงานมาวิเคราะห์โครงสร้างการทางาน
ลักษณะของผลลัพธ์ สิ่ งที่นาเข้า สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง แนวทางการแก้ปัญหา ระยะเวลาในการพัฒนา
และสรุ ปความเป็ นไปได้ในการพัฒนา และทาการพัฒนาระบบ
3.7.4 การออกแบบระบบ
ออกแบบโครงสร้างและการทางานของระบบให้เข้ากับความต้องการของผูใ้ ช้งานตาม
ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ไว้
3.7.5 การพัฒนา ทดสอบ และแก้ไขระบบ
ขั้นตอนการพัฒนาระบบเพือ่ ให้ได้ระบบตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้ และเมื่อพัฒนาระบบ
เสร็ จสิ้ น ระบบจะถูกส่ งให้ผใู ้ ช้ทดสอบและค้นหาข้อผิดพลาดที่ตอ้ งการแก้ไข หลังจากนั้นผูพ้ ฒั นา
จะต้องแก้ไขระบบตามที่พบข้อผิดพลาด ก่อนนาไปใช้งานจริ ง
3.7.6 การจัดทาเล่มโครงงาน
การจัดทาโครงงานสหกิจศึกษาจะใช้ความรู ้และข้อมูลที่ได้รับจากการปฏิบตั ิงานจริ งและ
จากการใช้งานระบบงานจริ งเพื่อนามาทาเล่มรายงานขั้นตอนการนาเข้าส่ งออก (ตามตาราง 3.1)
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3.8 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการดาเนินงาน
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน

พฤษภาคม
พ.ศ. 2561

มิถุนายน
พ.ศ. 2561

กรกฎาคม
พ.ศ. 2561

1. กาหนดหัวข้อโครงงาน
2. รวบรวมข้อมูลตามหัวข้อโครงงาน
3. การวิเคราะห์ระบบ
4. การออกแบบระบบ
5. การพัฒนา ทดสอบ และแก้ไขระบบ
6. การจัดทาเล่มโครงงาน
3.9 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้
3.9.1 สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.9.1.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1) CPU Intel(R) CORE (™) i7-2670 QM @2.20 GHz
2) ARC 100 Solid State Drive
3) RAM 8.00 GB
4) CD-ROM Drive
3.9.1.2 ซอฟต์แวร์สาหรับผูพ้ ฒั นาระบบ
1) Microsoft Window 10
2) Microsoft SQL Server 2012
3) Microsoft Visual Studio 2013
4) Microsoft Visio 2013
5) IIs 10.0 Express
6) Microsoft Word 2013
7) Adobe Photoshop CS
8) SAP Crystal Report for SAP Business One

สิ งหาคม
พ.ศ. 2561
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3.9.2 สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
3.9.2.1 ฮาร์ดแวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
1) CPU Intel(R) CORE (™) i7-2670 QM @ 2.20GHz หรื อสูงกว่า
2) Hard Disk ที่มีเนื้อที่ไม่นอ้ ยกว่า 10 GB
3) RAM ไม่ต่ากว่า 512 MB
4) DVD – RW Drive
3.9.2.2 ซอฟต์แวร์สาหรับผูใ้ ช้ระบบ
1) Microsoft Window 7 Professional 64 bit
2) Adobe Reader
3.9.2.3 ฮาร์ดแวร์สาหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
1) Intel Xeon 4-Core E3-1220v3 3.1GHz /1600MHz FSB, 8MB L3
Cache
2) Hard Disk ที่มีเนื้อที่ไม่นอ้ ยกว่า 10 GB
3) RAM ไม่ต่ากว่า 512 MB
3.9.2.4 ซอฟต์แวร์สาหรับเครื่ องเซิร์ฟเวอร์
1) Microsoft Window 10
2) IIS 10.0 Express
3) Microsoft SQL Server 2012
4) ระบบคานวณเบี้ยเลี้ยง

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.1.1 ส่ วนของการเข้ าสู่ ระบบ

1

5

2

4

3

รู ปที่ 4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ
หน้าเข้าสู่ระบบผูใ้ ช้งานระบบต้องกรอก User และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบโดยมีข้นั ตอน
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ให้ผใู ้ ช้งานระบบกรอก User
ให้ผใู ้ ช้งานระบบกรอก Password
หากผูใ้ ช้งานระบบต้องการเข้าสู่ระบบให้กดปุ่ ม Login
หากผูใ้ ช้งานระบบต้องการปิ ดหน้าเข้าสู่ระบบให้กดปุ่ ม Cancel
หากผูใ้ ช้งานระบบลืมรหัสผ่านให้กดปุ่ ม Forget Password เพื่อทาการดูคาใบ้รหัสผ่าน
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4.1.2 หน้ าเมนู

1
2
3

รู ปที่ 4.2 หน้าเมนู
หน้าเมนูเป็ นส่ วนที่แบ่งการทางานของระบบมีท้ งั Refresh Data , Calculate , Report
ผูใ้ ช้งานต้องเลือกว่าต้องการใช้งานส่ วนใดของระบบโดยแต่ละส่ วนมีความสามารถในการทางาน
ดังนี้
1. กดปุ่ ม Refresh Data เพื่อดึง ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลรถยนต์ ข้อมูลการขาย จากระบบ
Xena เพื่อนาข้อมูลดังที่กล่าวมานั้นมาทาการคานวณในส่วนถัดไปและเพื่อให้ขอ้ มูลที่
จะนามาคานวณนั้นเป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ
2. กดปุ่ ม Calculate เพื่อนาข้อมูลจากส่ วน Refresh Data มาคานวณเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
3. กดปุ่ ม Report เพื่อดูรายงานและนาข้อมูลรายงานที่ทาการคานวณแล้วออกมาเพื่อใช้
ประโยชน์
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4.1.3 หน้ า Perform

3

2

1

4

5

6

7

8

9

รู ปที่ 4.3 หน้า Perform
หน้า Perform นั้นผูใ้ ช้งานระบบสามารถเลือก วัน/เดือน/ปี และศูนย์ตามที่ตอ้ งการเพื่อดู
ข้อมูลทั้งหมดที่ระบบได้ทาการคานวณแล้วที่ถูกดึงเข้ามาจากระบบ Xena ได้และสามารถกดปุ่ มดู
การคานวณ พนักงานขาย พนักงานขับรถ พนักงานฝึ กสอน ผูจ้ ดั การ ผูต้ รวจสอบ ได้โดยมีข้ นั ตอน
การใช้งานดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูใ้ ช้งานระบบเลือก วัน/เดือน/ปี
ผูใ้ ช้งานระบบเลือกศูนย์ตามที่ตอ้ งการ
กดปุ่ ม
Ok เพื่อทาการค้นหาข้อมูล
หน้าจอแสดงผลจะแสดงข้อมูลตามที่เลือกทั้งหมด
หากผูใ้ ช้งานต้องการดูการคานวณของพนักงานขาย กดปุ่ ม คานวณพนักงานขาย
หากผูใ้ ช้งานต้องการดูการคานวณของพนักงานขับรถ กดปุ่ ม คานวณพนักงานขับรถ
หากผูใ้ ช้งานต้องการดูการคานวณของพนักงานฝึ กสอน กดปุ่ ม คานวณพนักงาน
ฝึ กสอน
8. หากผูใ้ ช้งานต้องการดูการคานวณของผูจ้ ดั การ กดปุ่ ม คานวณผูจ้ ดั การ
9. หากผูใ้ ช้งานต้องการดูการคานวณของผูต้ รวจสอบ กดปุ่ ม คานวณผูต้ รวจสอบ
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4.1.4 หน้ า Incentive Sales

2

3

1

รู ปที่ 4.4 หน้า Incentive Sales
หน้า Incentive Sales ส่ วนคานวณพนักงานขายนั้น ผูใ้ ช้งานระบบสามารถดูขอ้ มูลการที่ได้
จากการคานวณของพนักงานขายตาม วัน/เดือน/ปี และตามศูนย์ที่ผใู ้ ช้งานเลือกจากหน้า Perform
ระบบสามารถทาการบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อเก็บเป็ นรายงานที่เป็ นปั จจุบนั และสามารถบันทึกเป็ น
ไฟล์ PDF หรื อ Excel เพื่อทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาใช้ประโยชน์ได้ ได้โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานระบบทาการตรวจสอบข้อมูลที่ระบบแสดงผลที่ช่องแสดงผลเพื่อตรวจทาน
ความถูกต้อง
2. หากข้อมูลที่ระบบแสดงนั้นถูกต้อง ครบถ้วน ผูใ้ ช้งานระบบทาการบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลโดยกดปุ่ ม
เพื่อทาการบันทึกข้อมูล
3. หากผูใ้ ช้งานระบบต้องการนาข้อมูลออกมาใช้งานผูใ้ ช้งานระบบสามารถที่จะทาการ
บันทึกไฟล์ออกมาเป็ นไฟล์ PDF หรื อ Excel ได้โดยกดปุ่ ม
บันทึกไฟล์และ
พิมพ์ขอ้ มูลออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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4.1.5 หน้ า Incentive Driver

3
2

1
รู ปที่ 4.5 หน้า Incentive Driver
หน้า Incentive Driver ส่ วนคานวณพนักงานขับรถนั้น ผูใ้ ช้งานระบบสามารถดูขอ้ มูลการที่
ได้จากการคานวณของพนัก งานขับรถตาม วัน/เดื อน/ปี และตามศูนย์ที่ผูใ้ ช้งานเลื อกจากหน้า
Perform ระบบสามารถทาการบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อเก็บเป็ นรายงานที่เป็ นปั จจุบนั และสามารถ
บันทึกเป็ นไฟล์ PDF หรื อ Excel เพื่อทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาใช้ประโยชน์ได้ ได้โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานระบบทาการตรวจสอบข้อมูลที่ระบบแสดงผลที่ช่องแสดงผลเพื่อตรวจทาน
ความถูกต้อง
2. หากข้อมูลที่ระบบแสดงนั้นถูกต้อง ครบถ้วน ผูใ้ ช้งานระบบทาการบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลโดยกดปุ่ ม
เพื่อทาการบันทึกข้อมูล
3. หากผูใ้ ช้งานระบบต้องการนาข้อมูลออกมาใช้งานผูใ้ ช้งานระบบสามารถที่จะทาการ
บันทึกไฟล์ออกมาเป็ นไฟล์ PDF หรื อ Excel ได้โดยกดปุ่ ม
บันทึกไฟล์และ
พิมพ์ขอ้ มูลออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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4.1.6 หน้ า Incentive Trainer

6

1
2

5

3
4

รู ปที่ 4.6 หน้า Incentive Trainer
หน้า Incentive Trainer ส่ วนคานวณพนักงานฝึ กสอนนั้น ผูใ้ ช้งานระบบสามารถดูขอ้ มูล
การที่ได้จากการคานวณของพนักงานฝึ กสอนตาม วัน/เดือน/ปี และตามศูนย์ที่ผใู ้ ช้งานเลือกจาก
หน้า Perform โดยระบบจะขึ้นให้ผใู ้ ช้งานระบบเลือก รหัสพนักฝึ กสอน ที่จะทาการคานวณเบี้ย
เลี้ยงให้และเลือกรถที่ผูจ้ ดั การศูนย์กาหนดให้พนักงานฝึ กสอนไปดูแลโดยพนักงานฝึ กสอนจะ
ได้รับค่าตอบแทนแค่ 3 คัน ที่ผูจ้ ดั การศูนย์กาหนดให้เท่านั้น ระบบสามารถทาการบันทึกลง
ฐานข้อมูลเพื่อเก็บเป็ นรายงานที่เป็ นปั จจุบนั และสามารถบันทึกเป็ นไฟล์ PDF หรื อ Excel เพื่อทา
การพิมพ์ขอ้ มูลออกมาใช้ประโยชน์ได้ ได้โดยมีวิธีการดังนี้
1.
2.
3.
4.

ผูใ้ ช้งานระบบเลือก รหัสพนักฝึ กสอน ที่ตอ้ งการคานวณ
ผูใ้ ช้งานระบบเลือก รถ ที่ตอ้ งการคานวณ 3 คัน
ผูใ้ ช้งานระบบกดปุ่ ม
OK
ผูใ้ ช้งานระบบทาการตรวจสอบข้อมูลที่ระบบแสดงผลที่ช่องแสดงผลเพื่อตรวจทาน
ความถูกต้อง
5. หากข้อมูลที่ระบบแสดงนั้นถูกต้อง ครบถ้วน ผูใ้ ช้งานระบบทาการบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลโดยกดปุ่ ม
เพื่อทาการบันทึกข้อมูล
6. หากผูใ้ ช้งานระบบต้องการนาข้อมูลออกมาใช้งานผูใ้ ช้งานระบบสามารถที่จะทาการ
บันทึกไฟล์ออกมาเป็ นไฟล์ PDF หรื อ Excel ได้โดยกดปุ่ ม
บันทึกไฟล์และ
พิมพ์ขอ้ มูลออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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7. 4.1.7 หน้ า Incentive Manager

5

4

1
2
3

รู ปที่ 4.7 หน้า Incentive Manager
หน้า Incentive Manager ส่ วนคานวณผูจ้ ดั การผูใ้ ช้งานระบบสามารถดูขอ้ มูลการที่ได้จาก
การคานวณของผูจ้ ดั การตาม วัน/เดือน/ปี และตามศูนย์ที่ผใู ้ ช้งานเลือกจากหน้า Perform โดยระบบ
จะขึ้นให้ผใู ้ ช้งานระบบเลือกรหัสผูจ้ ดั การที่จะทาการคานวณเบี้ยเลี้ยงโดยรหัสผูจ้ ดั การแต่ละสาขา
นั้นจะมีหลายรหัสแต่จะมีรหัสเดียวที่ได้เบี้ยเลี้ยงจากยอดขายของศูนย์ เนื่องจากผูจ้ ดั การศูนย์แต่ละ
ศูนย์มีเพียงคนเดียว ส่ วนรหัสที่เหลือเป็ นรหัสสารอง ระบบสามารถทาการบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อ
เก็บเป็ นรายงานที่เป็ นปัจจุบนั และสามารถบันทึกเป็ นไฟล์ PDF หรื อ Excel เพื่อทาการพิมพ์ขอ้ มูล
ออกมาใช้ประโยชน์ได้ ได้โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานระบบเลือก รหัสผูจ้ ดั การ ที่ตอ้ งการคานวณ
2. ผูใ้ ช้งานระบบกดปุ่ ม
OK
3. ผูใ้ ช้งานระบบทาการตรวจสอบข้อมูลที่ระบบแสดงผลที่ช่องแสดงผลเพื่อตรวจทานความ
ถูกต้อง
4. หากข้อมูลที่ระบบแสดงนั้นถูกต้อง ครบถ้วน ผูใ้ ช้งานระบบทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
โดยกดปุ่ ม
เพื่อทาการบันทึกข้อมูล
5. หากผูใ้ ช้งานระบบต้องการนาข้อมูลออกมาใช้งานผูใ้ ช้งานระบบสามารถที่จะทาการบันทึก
ไฟล์ออกมาเป็ นไฟล์ PDF หรื อ Excel ได้โดยกดปุ่ ม
บันทึกไฟล์และพิมพ์ขอ้ มูลออกมา
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
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4.1.8 หน้ า Incentive Audit

4

1

2
3

รู ปที่ 4.8 หน้า Incentive Audit
หน้า Incentive Audit ส่ วนคานวณผูต้ รวจสอบนั้น ผูใ้ ช้งานระบบสามารถดูขอ้ มูลการที่ได้
จากการคานวณของผูต้ รวจสอบ วัน/เดื อน/ปี และตามศูนย์ที่ผูใ้ ช้งานเลือกจากหน้า Perform
เนื่องจากผูต้ รวจสอบมีเพียงคนเดียว ระบบจะแสดงข้อมูลของผูต้ รวจสอบที่หน้าจอแสดงผลโดยไม่
ต้องเลือกรหัสผูต้ รวจสอบ ผูใ้ ช้งานจะต้องกรอกข้อมูลลงในช่อง Target และ Actual เพื่อคานวณ
ค่าตอบแทนที่ได้รับ ระบบสามารถทาการบันทึกลงฐานข้อมูลเพื่อเก็บเป็ นรายงานที่เป็ นปั จจุบนั
และสามารถบันทึกเป็ นไฟล์ PDF หรื อ Excel เพื่อทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาใช้ประโยชน์ได้ ได้โดย
มีวิธีการดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานระบบกรอกข้อมูลลงในช่อง
Target และ Actual
2. ผูใ้ ช้งานระบบกดปุ่ ม
OK
3. ผูใ้ ช้งานระบบทาการตรวจสอบข้อมูลที่ระบบแสดงผลที่ช่องแสดงผลเพื่อตรวจทาน
ความถูกต้อง
4. หากข้อมูลที่ระบบแสดงนั้นถูกต้อง ครบถ้วน ผูใ้ ช้งานระบบทาการบันทึกข้อมูลลง
ฐานข้อมูลโดยกดปุ่ ม
เพื่อทาการบันทึกข้อมูล
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4.1.9 หน้ า Preview
หน้า Preview จะเป็ นสรุ ปข้อมูลต่างๆของการคานวณโดยระบบจะทาการบันทึกออกมา
เป็ นไฟล์ PDF หรื อ Excel โดยจะแยกเป็ นประเภทดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

Incentive Sale
Incentive Driver
Incentive Trainer
Incentive Manager
Incentive Audit

2

1

รู ปที่ 4.9 หน้า Preview Incentive Sales
หน้า Report จะเป็ นสรุ ปข้อมูลต่างๆของการคานวณโดยระบบจะทาการบันทึกออกมาเป็ นไฟล์
PDF หรื อ Excel โดยหน้า Report นั้นสามารถทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้โดยมี
วิธีการดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานระบบต้องทาการตรวจข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ผูใ้ ช้งานระบบกดปุ่ ม
เพื่อทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาใช้งาน
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รู ปที่ 4.10 หน้า Preview Incentive Driver
หน้า Report จะเป็ นสรุ ปข้อมูลต่างๆของการคานวณโดยระบบจะทาการบันทึกออกมาเป็ น
ไฟล์ PDF หรื อ Excel โดยหน้า Report นั้นสามารถทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้
โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานระบบต้องทาการตรวจข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ผูใ้ ช้งานระบบ
กดปุ่ ม เพื่อทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาใช้งาน
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2

1

รู ปที่ 4.11 หน้า Preview Incentive Trainer
หน้า Preview จะเป็ นสรุ ปข้อมูลต่างๆของการคานวณโดยระบบจะทาการบันทึกออกมาเป็ น
ไฟล์ PDF หรื อ Excel โดยหน้า Report นั้นสามารถทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้
โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานระบบต้องทาการตรวจข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ผูใ้ ช้งานระบบ
กดปุ่ ม เพื่อทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาใช้งาน
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รู ปที่ 4.12 หน้า Preview Incentive Manager
หน้า Preview จะเป็ นสรุ ปข้อมูลต่างๆของการคานวณโดยระบบจะทาการบันทึกออกมาเป็ น
ไฟล์ PDF หรื อ Excel โดยหน้า Report นั้นสามารถทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้
โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานระบบต้องทาการตรวจข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ผูใ้ ช้งานระบบกด

ปุ่ ม เพื่อทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาใช้งาน
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รู ปที่ 4.13 หน้า Preview Incentive Audit
หน้า Preview จะเป็ นสรุ ปข้อมูลต่างๆของการคานวณโดยระบบจะทาการบันทึกออกมาเป็ น
ไฟล์ PDF หรื อ Excel โดยหน้า Report นั้นสามารถทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้
โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานระบบต้องทาการตรวจข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ผูใ้ ช้งานระบบกด

ปุ่ ม เพื่อทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาใช้งาน
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4.1.10 หน้ า Report

รู ปที่ 4.14 หน้า Report ประจาเดือน
หน้า Preview จะเป็ นสรุ ปข้อมูลต่างๆของการคานวณโดยระบบจะทาการบันทึกออกมาเป็ น
ไฟล์ PDF หรื อ Excel โดยหน้า Report นั้นสามารถทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาเพื่อใช้ประโยชน์ได้
โดยมีวิธีการดังนี้
1. ผูใ้ ช้งานระบบต้องทาการตรวจข้อมูลให้ครบถ้วน
2. ผูใ้ ช้งานระบบกด

ปุ่ ม เพื่อทาการพิมพ์ขอ้ มูลออกมาใช้งาน
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4.2 ทดสอบระบบ
ทางคณะผูจ้ ดั ทาได้มีการทดสอบระบบและทาการป้ องกันข้อผิดพลาดเพื่อการใช้งานระบบ
อย่างมีประสิ ทธิภาพในการทางาน
4.2.1 หน้า Login

รู ปที่ 4.15 หน้า Login
หน้า Login เมื่อผูใ้ ช้งานระบบทาการกรอก User และ Password เพื่อเข้าสู่ ระบบแต่หาก
ผูใ้ ช้งานระบบกรอกข้อมูลผิดพลาดระบบจะแสดงการแจ้งเตือนดังนี้
โดยหน้านี้จะแสดงการกรอกข้อมูลผิดพลาดให้ผใู ้ ช้งานระบบทราบและทาการแก้ไขข้อมูล
เพื่อทาการเข้าสู่ระบบ

4.2.2 หน้า Refresh Data

รู ปที่ 4.16 หน้าการแจ้งเตือน Login
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รู ปที่ 4.17 หน้า Refresh Data
หน้า Refresh Data เมื่อผูใ้ ช้งานระบบทาการดึงข้อมูลจาก Xena ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้
ผูใ้ ช้งานทราบว่าระบบทาการดึงข้อมูลสาเร็ จระบบจะแสดงการแจ้งเตือนดังนี้

รู ปที่ 4.18 หน้าการแจ้งเตือน Refresh Data
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4.2.3 หน้า Incentive Sales

รู ปที่ 4.19 หน้า Incentive Sales
หน้า Incentive Sales เมื่อผูใ้ ช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็ จและต้องการที่จะบันทึก
ข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานระบบเลือกว่าต้องการบันทึกข้อมูลนี้หรื อไม่
โดยมีการแจ้งเตือนดังนี้

รู ปที่ 4.20 หน้าการแจ้งเตือน Incentive Sales
ผูใ้ ช้งานระบบเลือก Yes เพื่อทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบจะแสดงให้ผใู ้ ช้งาน
ทราบว่า
ระบบทา
การ
บันทึก
ข้อมูล
สาเร็ จโดย
จะแสดง
การแจ้ง
เตือนดังนี้
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รู ปที่ 4.21 หน้าการแจ้งเตือน Incentive Sales
4.2.4 หน้า Incentive Driver

รู ปที่ 4.22 หน้า Incentive Driver
หน้า Incentive Driver เมื่อผูใ้ ช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็ จและต้องการที่จะบันทึก
ข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานระบบเลือกว่าต้องการบันทึกข้อมูลนี้หรื อไม่
โดยมีการแจ้งเตือนดังนี้

รู ปที่ 4.23 หน้าการแจ้งเตือน Incentive Driver
ผูใ้ ช้งานระบบเลือก Yes เพื่อทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบจะแสดงให้ผใู ้ ช้งาน
ทราบว่าระบบทาการบันทึกข้อมูลสาเร็ จโดยจะแสดงการแจ้งเตือนดังนี้
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รู ปที่ 4.24 หน้าการแจ้งเตือน Incentive Driver
4.2.5 หน้า Incentive Trainer
หน้า Incentive Trainer เมื่อผูใ้ ช้งานระบบเลือกรถที่ตอ้ งการเสร็ จครบ 3 คัน ผูใ้ ช้งานระบบ
กดปุ่ ม OK เพื่อทาการคานวณ ระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานทราบว่าได้ทาการเลือกรถ

รู ปที่ 4.25 หน้า Incentive Trainer
เรี ยบร้อยแล้วโดยมีการแจ้งเตือนดังนี้

รู ปที่ 4.26 หน้าการแจ้งเตือน Incentive Trainer

เมื่อผูใ้ ช้งานตรวจสอบข้อมูลเสร็ จและต้องการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบจะมีการแจ้ง
เตือนผูใ้ ช้งานระบบเพื่อให้ผใู ้ ช้งานระบบทราบว่าระบบได้ทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้ว
ดังนี้
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รู ปที่ 4.27 หน้าการแจ้งเตือน Incentive Trainer
4.2.6 หน้า Incentive Manager
หน้า Incentive Manager เมื่อผูใ้ ช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลเสร็ จและต้องการที่จะบันทึก
ข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบจะมีการแจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานระบบเลือกว่าต้องการบันทึกข้อมูลนี้หรื อไม่

รู ปที่ 4.28 หน้า Incentive Manager
โดยมีการแจ้งเตือนดังนี้

รู ปที่ 4.29 หน้าการแจ้งเตือน Incentive Manager
ผูใ้ ช้งานระบบเลือก Yes เพื่อทาการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบจะแสดงให้ผใู ้ ช้งาน
ทราบว่าระบบทาการบันทึกข้อมูลสาเร็ จโดยจะแสดงการแจ้งเตือนดังนี้
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รู ปที่ 4.30 หน้าการแจ้งเตือน Incentive Manager
4.2.6 หน้า Incentive Audit

รู ปที่ 4.31 หน้า Incentive Audit
หน้า Incentive Audit เมื่อทาการกรอกข้อมูลระบบจะทาการคานวณออกมา หากผูใ้ ช้งาน
ต้องการบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลระบบจะแสดงการแจ้งเตือนให้ผใู ้ ช้งานระบบทราบว่าระบบได้
ทาการบันทึกข้อมูลสาเร็ จดังนี้

รู ปที่ 4.32 หน้าการแจ้งเตือน Incentive Audit
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บทที่ 5
สรุ ปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลของโครงงาน
5.1.1 สรุปผลของโครงงาน
จากการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา บริ ษทั ออลมาร์เก็ทติ้ง จากัด ระหว่างวันที่ 14 เดือน
พฤษภาคม ปี 2561 ถึงวันที่ 31 เดือน สิ งหาคม ปี 2561 ทาให้ผจู ้ ดั ทาได้รับความรู ้ต่างๆที่ไม่
สามารถหาได้จากสถานศึกษา จากการได้ปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาข้อมูลและทักษะต่างๆคณะ
ผูจ้ ดั ทาเล็งเห็นว่ามีประโยชน์อย่างมากและสามารถนาไปปรับประยุกต์ใช้ในอนาคตได้
จากการได้ศึกษาการดาเนินงาน บริ ษทั ออลมาร์เก็ทติ้ง จากัด ผูจ้ ดั ทาได้นาความรู ้
ความสามารถในสาขาที่เรี ยนมาปรับใช้เพือ่ ความเข้าใจในการปฏิบตั ิงานมากยิง่ ขึ้นส่ งผลทาให้
การศึกษาเรี ยนรู ้งานของคณะผูจ้ ดั ทามีความรวดเร็ วยิง่ ขึ้น ทาให้ผจู ้ ดั ทาได้รับความรู ้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาเรี ยนรู ้งานของแผนก IT ทาให้เข้าใจการทางานในส่ วนของ IT
Support,การ Codeing ,การ Query ข้อมูล,การจัดการเอกสารภายในแผนก,ขั้นตอนการคิด
คานวณเบี้ยเลี้ยงพนักงาน
5.1.2 ข้ อจากัดหรือปัญหาของโครงงาน
เนื่องจากเนื้อหาและข้อมูลบางส่ วนเป็ นความลับของบริ ษทั ไม่สามารถทาการเปิ ดเผยได้
อาจทาให้เนื้อหาข้อมูลบางส่ วนขาดหายไปและขั้นตอนการทางานบางอย่างมีความรู ้ไม่เพียงพอ
ต่อการดาเนินงาน
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
5.1.3.1 ควรค้นคว้าข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในยุค 4.0
5.1.3.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา C# และ Andriod เพิ่มเติม
5.1.3.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft SQL เชิงลึก
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5.2 สรุปผลปฏิบัตงิ านศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 ได้รับประสบการณ์การปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2.1.1 ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้พฒั นาระบบการบริ หารงานภายในองค์กร
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 มีประสบการณ์ปฏิบตั ิงานจริ งไม่เพียงพอ
5.2.2.2 ข้อมูลความรู ้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ศึกษา Microsoft SQL Visual Studio และ SAP เพิ่มเติม
5.2.3.2 ศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเบื้องต้น

บรรณานุกรม
กมลรัตน์ นาคินทร์. (2558). การคํานวณค่าคอมิชชัน. เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/LWBLGw
จิรเมธ แก้วมณี, ณัฐวุฒิ พิทักษ์เงิน และดีณภัทร เลาหไพฑูรย์. (2559). ระบบศูนย์อาหาร
โปรแกรมแคชเชียร์. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
ณัฐพล เสาวพงษ์ และปริ ญญา อภัยภักดิ�. (2559). ระบบจัดการอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ของหน่ วยงาน
เวชสารสนเทศ. กรุ งเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.
ธนพรรณ นาคสัน. (2556). การคิดอย่างเป็นระบบ. เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/GJ9bKh
ธนพรรณ นาคสัน. (2556). การบริหารจัดการ. เข้าถึงได้จาก
https://nfmom.wordpress.com/category/uncategorized/page/2/
ธัญญากร ดําแดง และ วริ ศรา เสาธงชัย. (2559). ระบบยืมหนังสื อออนไลน์. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม.
โปรแกรมร้านค้าปลีกค้าส่ง. (2554). เข้าถึงได้จาก http://www.pingpongsoft.com/jpos.php
พีรกิต อํ�าสะอาด และวัชรเดช ศิริจรรยพงษ์. (2559). เว็บไซต์ บริ หารจัดการข้ อมูลการเข้ าพัก. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม.
พีรภัค เตชอํานาจไพศาล. (2559). ระบบช่ วยเหลือการจัดการข้ อมูลพนักงาน. กรุ งเทพฯ:
มหาวิทยาลัยสยาม.
ระบบคํานวณเงินเดือนพนักงาน. (2559). เข้าถึงได้จาก http://www.smartreformplus.com/
index.php/th/product/ips-product
ระบบลงเวลาทํางานพนักงาน. (2559). เข้าถึงได้จาก https://www.onedee.io/contact-onedee/

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
การออกแบบระบบงาน

รู ปที่ ก.1 Program Map
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รู ปที่ ก.2 E-R Diagram ภาษาไทย
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รู ปที่ ก.3 E-R Diagram ภาษาอังกฤษ
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ตารางที่ ก.1 รายการตารางข้อมูล
ตาราง
tblArchType
tblDepo
tblEmp
tblEmpType
tblQRScan
tblTemp
tblTransection
tblUser
tblVan
ตารางที่ ก.2 ตารางประเภทเบี้ยเลี้ยง (tblArchType)
Name
ArchType_ID
EmpType
ArchType_Name
Values
Percent
Percent2

Type
int (11)
int (11)
varchar (50)
int (11)
decimal(18,2)
decimal(18,2)

คาอธิบาย
ตารางประเภทเบี้ยเลี้ยง
ตารางศูนย์
ตารางพนักงาน
ตารางตาแหน่งพนักงาน
ตารางการปฏิบตั ิงาน
ตารางรายงาน
ตารางการขาย
ตารางผูใ้ ช้งานระบบ
ตารางรถยนต์

P M
Refer To
Description
Yes Yes
รหัสประเภทเบี้ยลี้ยง
No Yes tblEmpType.Emp_TypeID รหัสตาแหน่งพนักงาน
No Yes
เบี้ยเลี้ยง
ค่าเบี้ยเลี้ยง
No Yes
% เป้ าหมาย
No Yes
% ที่พนักงานได้รับ

ตารางที่ ก.3 ตารางศูนย์ (tblDepo)
Name
Depo_ID
Depo_Name
Location

Type
nvarchar (5)
varchar (50)
varchar (200)

P M
Yes Yes
No Yes
No Yes

Refer To

Description
รหัสศูนย์
ชื่อศูนย์
ที่ต้ งั ศูนย์
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ตารางที่ ก.4 ตารางพนักงาน (tblEmp)
Name
Emp_ID
Emp_Type
Depo_ID
Van_ID
Emp_Name
Surname
Address
IDCard

Type
nvarchar (15)
int (11)
nvarchar (5)
varchar (50)
varchar (50)
varchar (50)
varchar (200)
varchar (50)

P
Yes
No
No
No
No
No
No
No

M
Refer To
Description
Yes
รหัสพนักงาน
Yes tblEmpType.Emp_TypeID รหัสตาแหน่งพนักงาน
Yes tblDepo.Depo_ID
รหัสศูนย์
Yes tblVan.Van_ID
รหัสรถยนต์
Yes
ชื่อพนักงาน
Yes
นามสกุลพนักงาน
Yes
ที่อยูพ่ นักงาน
Yes
เลขบัตรประชาชน

ตารางที่ ก.5 ตารางตาแหน่งพนักงาน (tblEmp_Type)
Name
Emp_TypeID
Emp_TypeName

Type
nvarchar (5)
varchar (50)

P
No
No

M
Yes
No

Refer To

Description
รหัสตาแหน่งพนักงาน
ชื่อตาแหน่งพนักงาน

ตารางที่ ก.6 ตารางการปฏิบตั ิงาน (tblQRScan)
Name
QR_ID
Emp_ID
Emp_TypeID
Van_ID
Posting_Date
MileStart
Remark

Type
int (11)
varchar(255)
int (11)
varchar(255)
datetime
int (11)
varchar (255)

P
Yes
No
No
No
No
No
No

M
Refer To
Yes
Yes tblEmp.Emp_ID
Yes tblEmpType.Emp_TypeID
Yes tblVan.Van_ID
Yes
Yes
Yes

Description
รหัสการปฏิบตั ิงาน
รหัสพนักงาน
รหัสตาแหน่งพนักงาน
รหัสรถยนต์
วันที่ปฏิบตั ิงาน
เลขไมล์รถยนต์
หมายเหตุ
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ตารางที่ ก.7 ตารางรายงาน (tblTemp)
Name
No.
Depo_ID
Emp_ID
Van_ID
Emp_Name
Emp_Surname
Emp_TypeName
TargetBaht
ActualBaht
PerBaht
IncBaht
TargetStrikerR
ActualStrikeR
PerStrikeR
IncStrikeR
TargetSKUs
ActualSKUs
PerSKUs
IncSKUs

Type
P M
int (11)
Yes Yes
varchar (255) No Yes
varchar (255) No Yes
varchar (255) No No
varchar (255) No Yes
varchar (255) No Yes
varchar (255) No Yes
decimal (18,0) No Yes
decimal (18,0) No Yes
decimal (18,0) No Yes
decimal (18,0) No Yes
decimal (18,0) No Yes
decimal (18,0) No Yes
decimal (18,0) No Yes
decimal (18,0) No Yes
decimal (18,0) No Yes
decimal (18,0) No Yes
decimal (18,0) No Yes
decimal (18,0) No Yes

Visited

decimal (18,0)

No Yes

Com
PerStore
IncStore
TargetMarket
ActualMarket

decimal (18,0)
decimal (18,0)
decimal (18,0)
decimal (18,0)
decimal (18,0)

No
No
No
No
No

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

Refer To

Description
ลาดับ
รหัสศูนย์
รหัสพนักงาน
รหัสรถยนต์
ชื่อพนักงาน
นามสกุล
ชื่อตาแหน่งพนักงาน
ยอดขายเป้ าหมาย
ยอดขายจริ ง
% ยอดขาย
เบี้ยเลี้ยงจากยอดขาย
ยอดบิลเป้ าหมาย
ยอดบิลจริ ง
% ยอดบิล
เบี้ยเลี้ยงจากยอดบิล
จานวนสิ นค้าเป้ าหมาย
จานวนสิ นค้าจริ ง
% จานวนสิ นค้า
เบี้ยเลี้ยงจากจานวน
สิ นค้า
ร้านค้าที่ขอ้ มูลสมบูรณ์
แล้ว
ร้านค้าที่หาได้เพิ่มขึ้น
% ร้านค้า
เบี้ยเลี้ยงจากร้านค้า
จานวนตลาดเป้ าหมาย
จานวนตลาดที่ตรวจ
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PerMarket
IncMarket

decimal (18,0)
decimal (18,0)

No Yes
No Yes

% ตลาด
เบี้ยเลี้ยงจากตลาด

ตารางที่ ก.7 (ต่อ) ตารางรายงาน (tblTemp)
Name
Inc_100
WorkDay
IncWorkDay

Type
decimal (18,0)
int (11)
decimal (18,0)

P M
No Yes
No Yes
No Yes

IncPerEmp

decimal (18,0)

No Yes

OT
Total

decimal (18,0)
decimal (18,0)

No Yes
No Yes

EndDay

datetime

No Yes

Refer To

Description
ยอดเบี้ยเลี้ยงที่ได้รับ
จานวนวันทางาน
เบี้ยเลี้ยงตามจานวนวัน
ทางาน
เบี้ยเลี้ยงตาม
% พนักงาน
เบี้ยขยัน
รวมยอดเบี้ยเลี้ยงที่
ได้รับ
สิ้ นเดือน

Refer To

Description

ตารางที่ ก.8 ตารางการขาย (tblTransection)
Name
Tran_ID
ArchType_ID
Van_ID
Target

Type
P M
int (11)
Yes Yes
int (11)
varchar (50) No Yes tbl
decimal(18,0) No Yes

Actual

decimal(18,0)

ลาดับ
รหัสประเภทเบี้ยเลี้ยง
รหัสศูนย์
เป้ าหมายตามประเภท
เบี้ยเลี้ยง
ยอดที่ทาได้จริ ง

ตารางที่ ก.9 ตารางผูใ้ ช้ระบบ (tblUser)
Name
User_ID
User_Name
Password
Status

Type
P M
varchar (255) Yes Yes
varchar (255)
varchar (255) No Yes tbl
varchar (255) No Yes

Refer To

Description
รหัสผูใ้ ช้
ชื่อผูใ้ ช้
รหัสผ่านผูใ้ ช้
สถานะผูใ้ ช้งาน
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ตารางที่ ก.10 ตารางรถยนต์ (tblVan)
Name
Van_ID
Depo_ID
Van_PlateNum

Type
varchar (50)
int (11)
varchar (50)

หมายเหตุ
P = Primary Key
M = Mandatory

P M
Yes Yes
No Yes tbl

Refer To

Description
รหัสพนักงาน
รหัสศูนย์
ทะเบียนรถยนต์
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รู ปที่ ก.4 Context Diagram ระบบคานวณเบี้ยเลี้ยง
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รู ปที่ ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบคานวณเบี้ยเลี้ยง
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รู ปที่ ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: ปรับปรุ งฐานข้อมูล
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รู ปที่ ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: คานวณเบี้ยเลี้ยง
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รู ปที่ ก.7 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: คานวณเบี้ยเลี้ยง
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รู ปที่ ก.8 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 2: พิมพ์รายงาน

ภาคผนวก ข
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม
Install Program

รู ปที่ ข.1 ไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Incentive Calculator
ดับเบิ้ลคลิกที่ setup.exe จากแผ่น DVD RW ของโครงการใน Folder Setup เพื่อทาการ
ติดตั้งโปรแกรม Incentive Calculator
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รู ปที่ ข.2 หน้าจอยืนยันการติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup
ให้ทาการกดปุ่ ม Run เพื่อยืนยันการติดตั้งโปรแกรมและเริ่ มการติดตั้งโปรแกรม
Incentive_Calcutor_0.001_setup
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รู ปที่ ข.3 หน้าจอเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup
กด Next เพื่อเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup
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รู ปที่ ข.4 หน้าจอเลือกพื้นที่ในการติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup
กดปุ่ ม Browse… เพื่อทาการเลือกพื้นที่ในการติดตั้งโปรแกรมและสามารถกดปุ่ ม Disk
Cost… เพื่อดูสถานะพื้นที่ที่ใช้ในการลงโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup หลังจากนั้นผู ้
ลงโปรแกรมสามารถเลือกได้วา่ ต้องการให้โปรแกรมใช้ได้เพียง User เดียวหรื อหลาย User
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รู ปที่ ข.5 หน้าจอยืนยันในการติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup
กดปุ่ ม Next เพื่อทาการติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup
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รู ปที่ ข.6 หน้าจอติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup
รอหน้าจอติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup โหลดข้อมูลโปรแกรมสาเร็ จ
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รู ปที่ ข.7 หน้าจอติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup เสร็ จสมบูรณ์
หลังจากโปรแกรมติดตั้งสาเร็ จกดปุ่ ม Close เพื่อทาการปิ ดหน้าจอ แสดงถึงการติดตั้ง
โปรแกรมเสร็ จสมบูรณ์

ภาคผนวก ค
ภาพระหว่ างปฏิบัติงาน

รู ปที่ ค.1 ทาเอกสารเกี่ยวกับการติดตั้งอินเตอร์เน็ต

รู ปที่ ค.2 ใช้ Microsoft Excel ในการเรี ยงเลขบิลซื้อ - ขาย
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.
รู ปที่ ค.3 แก้ไขระบบคานวณเบี้ยเลี้ยง

รู ปที่ ค.4 ทดสอบระบบคานวณเบี้ยเลี้ยง
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