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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการด าเนินงานของทั้ งภาครัฐและ

ภาคเอกชนมากข้ึนและมีพฒันาการอยา่งรวดเร็วส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของภาคธุรกิจเป็น

อย่างมากทั้งทางด้าน ระบบการด าเนินงาน ระบบการตลาด และ ระบบการเงิน ท่ีตอ้งมีระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเขา้มาเก่ียวขอ้งด้วย เพื่อให้การจดัการขอ้มูลทั้งทางด้าน การด าเนินงาน 

การตลาด และการเงิน สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ขอ้มูลท่ี

น ามาใชน้ั้นเป็นขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั และยงัสามารถสร้างความไดเ้ปรียบทางการคา้ให้กบับริษทั 

เทคโนโลยีจึงเขา้มามีบทบาทท่ีส าคญัเป็นอย่างมากในการด าเนินงานของภาคธุรกิจ และ ยงัช่วย

จดัการกบัปัญหาต่างๆท่ีเกิดจากปัญหาดา้นเอกสาร เน่ืองจากอดีตเอกสารต่างๆถูกรวบรวมขอ้มูล

โดยการเก็บเป็นบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่ปัจจุบนันั้นขอ้มูลเหล่านั้นถูกรวบรวมดว้ยระบบ

เทคโนโลยไีวท้ั้งหมดส่งผลใหเ้กิดความสะดวกสบายในการท างาน 

บริษทั ออลมาเก็ตต้ิง จ ากดั ไดม้องเห็นปัญหา ความซบัซอ้นในการจดบนัทึกการท างานและ

การคิดเบ้ียเล้ียงพนักงาน เน่ืองจากบริษทัไดมี้การขยายกิจการไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ธุรกิจก าลงัเติบโต

อยา่งรวดเร็ว ปริมาณพนกังานบริษทัเพิ่มข้ึนเร่ือยๆตามการเจริญเติบโตของธุรกิจ ผูจ้ดัการดา้นการ

ดูแลเบ้ียเล้ียงพนกังานจึงมีภาระงานจ านวนมากทุกรอบการจ่ายเงินเดือน ท าใหก้ารท างานล่าชา้ เกิด

ความผิดพลาดบางส่วน และส่งผลให้การปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆล่าชา้ตามไปดว้ย ทางบริษทัจึงได้

มอบหมายใหท้างผูจ้ดัท าพฒันาระบบคิดเบ้ียเล้ียงพนกังาน เพื่ออ านวยความสะดวกในการจดบนัทึก

การท างานและเพื่อความรวดเร็วในการคิดเบ้ียเล้ียงของพนกังานใหมี้ความเป็นระบบระเบียบโดยไม่

ตอ้งเสียเวลากบัขั้นตอนต่างๆท่ีไม่จ าเป็น ซ่ึงเดิมทีการคิดเบ้ียเล้ียงพนกังานของบริษทัมีความยุง่ยาก

ต่ อ ก า ร ท า ง า น เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก 
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ดังนั้นเพื่อลดปัญหาดังกล่าวทางคณะผูจ้ ัดท าจึงได้จัดท าระบบการคิดเบ้ียเล้ียงพนักงาน 

เพื่อให้ผูใ้ชบ้นัทึกขอ้มูลการท างานของพนกังาน และสามารถค านวณเบ้ียเล้ียงพนกังานไดร้วดเร็ว

มากข้ึน เพื่อให้ผูใ้ชล้ดความยุ่งยากในการท างาน เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีความถูกตอ้งแม่นย  า  เพื่อให้

การท างานของผูจ้ ัดการด้านการดูแลเบ้ียเล้ียงพนักงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพ และง่ายต่อการบนัทึกและคน้หาขอ้มูลในการท างาน  

 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 1.2.1 เพื่อบนัทึกขอ้มูลการท างานพนกังาน 

 1.2.2 เพื่อค านวณเบ้ียเล้ียงพนกังานขาย พนกังานขบัรถ ผูจ้ดัการ ผูฝึ้กสอน และผูต้รวจสอบ 

 1.2.3 เพื่อลดปัญหาการซบัซอ้นของการท างาน 

 1.2.4 เพื่อลดขอ้ผดิพลาดในการค านวณเบ้ียเล้ียง 

1.2.5 เพื่อลดระยะเวลาในการค านวณเบ้ียเล้ียง 

1.2.6 เพื่อใหข้อ้มูลการค านวณเบ้ียเล้ียงไม่สูญหาย 

 

1.3 ขอบเขตโครงงาน  

 1.3.1 ผูใ้ชส้ามารถบนัทึกขอ้มูลการท างานของพนกังานได ้

 1.3.2 ระบบสามารถค านวณวนัท างานของพนกังานได ้

 1.3.3 ระบบสามารถค านวณเบ้ียเล้ียงพนกังานได ้

 1.3.4 ระบบสามารถออกรายงานการท างานพนกังาน 

 1.3.5 ระบบสามารถออกรายงานสรุปเบ้ียเล้ียงพนกังานประจ าเดือนได ้

 1.3.6 ระบบสามารถออกรายงานสรุปเบ้ียเล้ียงพนกังานประจ าปีได ้
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

 1.4.1 ท าใหผู้ใ้ชบ้นัทึกขอ้มูลการท างานพนกังาน 

 1.4.2 ท าใหผู้ใ้ชค้  านวณเบ้ียเล้ียงพนกังานไดส้ะดวกมากข้ึน 

 1.4.3 ท าใหผู้ใ้ชล้ดระยะเวลาและความยุง่ยากในการท างาน 

 1.4.4 ท าใหข้อ้มูลมีความถูกตอ้งและแม่นย  าสูง  

1.4.5 ท าใหข้อ้มูลสามารถหาไดง่้ายข้ึน  

1.4.6 ท าใหข้อ้มูลเก่าสามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ได ้  

 



 

 

บทที่ 2 

ทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 ทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 ทฤษฎีการคิดอยา่งมีระบบ System Thinking หมายถึง วิธีการคิดอยา่งมีเหตุมีผล และมีระบบ 
ส่งผลให้ผลของการคิด หรือ ผลของการแกปั้ญหาท่ีคน้พบนั้นมีความแม่นย  า ถูกตอ้ง และรวดเร็ว
วิธีการคิดอย่างมีระบบ ท าให้เกิดหนทางไปสู่การเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ การท่ีองคก์รเหล่านั้น
น าวิธีการคิดน้ีไปใชแ้บบมีประสิทธิภาพ และยดึหลกัใหพ้นกังานขององคก์ร ตระหนกัในการศึกษา
หาความรู้อยู่เสมอ และผูบ้ริหารให้ความส าคญัจดัอบรมเพื่อฝึกการเรียนรู้ของพนักงาน ให้เป็น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ จึงท าให้เกิดการเรียนรู้ดว้ยตวัเองของพนกังาน การสร้างวิสัยทศั (ธนพรรณ 
นาคสัน, 2556) 

 หลกัการของทฤษฎี 

1. ก าหนดประเดน็ส าคญัของปัญหาใหถู้กตอ้ง เช่น ปัญหาหลกั ปัญหารอง 
2. ระบุส่ิงท่ีท าใหเ้กิดปัญหา 
3. คิดวิเคราะห์ วิธีแกไ้ขหรือพิจารณาทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ท่ีอาจจะมีมากกวา่ 1 วิธี 
4.  เปรียบเทียบวิธีแก้ไข และประเมินดูว่ามีวิ ธีใดเหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ใน

ระบบปฏิบติัการเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมาย 
5. เลือกวิธีแกไ้ขท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
6. น าไปลองใชป้ฏิบติัตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
7. ติดตามผลการทดลอง 
8. ปรับเปล่ียนแกไ้ขตามจุดท่ีบกพร่อง 
9. ก าหนดมาตรฐานวิธีปฏิบติังาน 
10.  ก าหนดเป็นกฎบงัคบัใหพ้นกังานปฏิบติัตามมาตรฐานท่ีก าหนด 
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 ระบบและรูปแบบการคิด มี 7 รูปแบบ คือ 
1. Lateral Thinking การคิดแบบแตกแขนง เป็นการคิดนอกกรอบ หรือ บางคน

ใชท้างดา้นจรรยาบรรณ ศีลธรรม หรือ ความจงรักภกัดีในหนา้ท่ี ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี
ตอ้งปลูกฝังใหพ้นกังานมีความคิดลกัษณะน้ี เพื่อใหอ้งคก์รแขง็แรง 

2. Vertical Thinking เป็นความคิดในแนวตรง เกิดข้ึนโดยตรงจากข่าวสารท่ีเป็น
ทางการ และใชใ้นการหาค าตอบท่ีน่าสนใจ ซ่ึงเหมาะสมกบันกับริหารท่ีควร
คิดอ่านในแนวน้ี 

3. Logical Thinking การคิดอยา่งมีตรรกะ เป็นพื้นฐานแห่งแนวคิด การปฏิบติั ท่ี
เน้นความมีเหตุมีผลอย่างต่อเน่ือง เช่น การสนทนากนัอย่างมีเหตุผล มีการ
วางแผนท่ีเป็นขั้นตอน มีการวางล าดบัเร่ืองราว สามารถมองจากมุมมองของ
ภาวะวิสับหรือจากภาพรวม 

4. Creative Thinking การคิดสร้างสรรคใ์นเชิงบวก เป็นความคิดประยกุต ์จาก
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ รวมทั้งการปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยูใ่หมี้คุณค่า
มากยิง่ข้ึน และมีประโยชน์มากข้ึน 

5. Critical Thinking เป็นกระบวนการทางจิตส านึกเพื่อวิเคราะห์ 
6. Positive Thinking การมองส่ิงต่างๆดว้ยความเขา้ใจ ยอมรับส่ิงท่ีเป็นดา้นลบ

ได ้มองปัญหาความทุกข ์ความวุ่นวายเป็นเร่ืองธรรมดา เราสามารถท่ีจะเลือก
ไดว้่าจะมองหรือรู้สึกอยา่งไรกบัเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน เป็นความคิดในแง่บวก 
มองในมุมท่ีสามารถเป็นไปได ้ใหก้ าลงัใจตนเองและผูอ่ื้นได ้

7. Ethical Thinking ความคิดตามหลกัจริยธรรม คุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้เป็นการมองแบบองคร์วมเป็นความสามารถในการเขา้ใจถึงความสัมพนัธ์
ระหวา่งส่ิงต่างๆ การคิดใหค้รบองคป์ระกอบทุก 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

a. คิดใหลึ้กเชิงวิเคราะห์ Analytical Thinking 
b. คิดใหก้วา้งอยา่งสร้างสรรค ์Creative Thinking 
c. คิดใหค้รบจนครบจบเร่ือง Integrated Thinking 
d. คิดใหภ้าพรวมทั้งระบบ System Thinking 
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2.2 เว็บไซต์ที่เกีย่วข้อง 

 คณะนกัศึกษาปฏิบติังาน สหกิจศึกษา ไดค้น้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้งเน่ืองจากมีประโยชน์ต่อ
การด าเนินโครงการในด้านขอ้มูล และรูปภาพท่ีสามารถใช้ขอ้มูลจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาเพิ่มเติมดงัน้ี 

 

รูปท่ี 2.1 http://www.smartreformplus.com/index.php/th/product/ips-product 

 เป็นเว็บไซต์ท่ีแนะน าระบบค านวณเงินเดือนพนักงาน อธิบายความสามารถของระบบท่ี
ครอบคลุมการค านวณประกนัสังคม เงินไดพ้ิเศษ เงินหัก กองทุนส ารองเล้ียงชีพ ค่าล่วงเวลา การ
จดัการเร่ืองกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังาน สามารถส่งขอ้มูลออกมาเป็นไฟล ์Excel ได ้มี
โครงสร้างรายงานท่ีใชใ้นการพิมพเ์ป็นหลกัฐานการจ่ายเงินเดือน ค่าล่วงเวลา รายงาน ภ.ง.ด. 1ก 
และอ่ืนๆ 

 

http://www.smartreformplus.com/index.php/th/product/ips-product
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รูปท่ี 2.2 https://goo.gl/LWBLGw 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์อธิบายเก่ียวกบัการค านวณค่าคอมมิชชัน่ ความหมายและเหตุผลของการจ่ายค่า
คอมมิชชัน่ โปรแกรมท่ีนิยมใชใ้นการค านวณ สอนฟังกช์ัน่ในโปรแกรม Excel ท่ีใชใ้นการค านวณ
ใหส้ะดวกข้ึน และยกตวัอยา่งเง่ือนไขต่างๆ 
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รูปท่ี 2.3 http://app.memo8.com/web/car-calculator/ 

 เป็นเวบ็ไซตท่ี์สามารถค านวณค่างวดของรถ ทั้งเปอร์เซ็นต ์และจ านวนเงินบาท โดยการเก็บ
ราคารถยนต ์จ านวนเงินดาวน์ จ  านวนงวด และดอกเบ้ียมาค านวณ ให้ผูใ้ชรั้บรู้ถึงยอดค่างวดท่ีตอ้ง
จ่ายในแต่ละเดือนเพื่อใหง่้ายต่อการตดัสินใจซ้ือรถยนต ์ 

 

 

 

 

http://app.memo8.com/web/car-calculator/
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รูปท่ี 2.4 https://goo.gl/Qpivgo 

 เป็นเวบ็ไซตใ์ห้บริการเก่ียวกบั application ท่ีสามารถลงเวลาการท างานเขา้-ออกทางมือถือ 
บันทึกการท างานของพนักงาน รายงานผลการท างานออนไลน์ ให้ผูใ้ช้สามารถลางานผ่าน 
application และยงัสามารถคน้หาประวติัลงเวลาจากแผนท่ีได ้
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รูปท่ี 2.5 http://www.pingpongsoft.com/jpos.php 

 เป็นเวบ็ไซตแ์นะน าระบบบริหารงานร้านคา้ปลีกและคา้ส่ง มีระบบคลงัสินคา้ ระบบสมาชิก 
ระบบขายสินคา้ ระบบซ่อมแซมสินคา้ ระบบพิมพส์ลิป และยงัสามารถดูยอดขายประจ าวนัแบบ 
RealTime  
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2.3 งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 นักศึกษาผูจ้ ัดท าได้ค้นควา้หางานวิจัย ท่ีเก่ียวข้อง เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการด าเนิน
โครงงาน ระบบค านวณเงินเบ้ียเล้ียงพนกังานของบริษทั ออลม์าเก็ตต้ิง จ ากดั เพื่อเป็นแนวทางใน
การด าเนินโครงงานน้ี 

 
รูปท่ี 2.6 โปรแกรม Cashier 

 ณภทัร เลาหไพฑูรย ์ณัฐวุฒิ พิทกัษ์เงินดี และจิรเมธ แก้วมณี (2559)ภาควิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบศูนยอ์าหาร ค านวณและช าระ
ค่าอาหารภายในศูนยอ์าหารของบริษทั การ์ด ซิสเตม็ส์ แอนด ์มาร์เก็ตต้ิง จ ากดั ระบบสามารถสรุป
ยอดเงินการใชบ้ริการ เปิด-ปิดยอดขายแต่ละวนั และตรวจสอบขอ้มูลของบตัรศูนยอ์าหารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 ในการพฒันา ใชโ้ปรแกรม SQLyog 
Ultimate – MySQL GUI ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.7 ระบบจดัการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเวชสารสนเทศ 

 ปริญญา อภัยภักด์ิ และณัฐพล เสาวพงษ์ (2559) ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบจดัการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของศูนยก์ารแพทย์
กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานเวชสารสนเทศ กระบวนการจัดเก็บอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบความถูกตอ้งของจ านวน วนัท่ีหมดสัญญา
และสถานะของอุปกรณ์ ใช ้Adobe Dreamweaver CS6 ในการพฒันาเวบ็ไซต ์และ Microsoft SQL 
Server 2008 R2 ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.8 เวบ็ไซตบ์ริหารจดัการขอ้มูลการเขา้พกั 

 วชัรเดช ศิริจรรยพงษ์ และพีรกิต อ ่าสะอาด (2559) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม เวบ็ไซตบ์ริหารจดัการขอ้มูลการเขา้พกัของบริษทั เอ็ม
เอม็ อลัไลอนัซ์ จ ากดั พฒันาเพื่อใหมี้ฐานขอ้มูลรองรับในการตรวจเช็คตามระยะเวลาท่ีตอ้งการ ใช้
โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2015 ในการพฒันาข้ึน และ Microsoft SQL Server 2014 
Express ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.9 ระบบช่วยเหลือการจดัการขอ้มูลพนกังาน 

 พีรภคั เตชอ านาจไพศาล (2559) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัสยาม เวบ็ไซตก์ารจดัการขอ้มูลของบริษทั คิวบ ์ซอฟทเ์ทค จ ากดั มีระบบลงเวลาเขา้
และออกงาน สามารถตั้งค  าร้องขอลาหยดุ ขอเบิกค่าเดินทางขอยมือุปกรณ์กบัทางบริษทั รองรับการ
ใชง้านอุปกรณ์หลายแบบ ใช ้Java JSP Javascript และ Css เป็นภาษาในการพฒันาและ php 
MyAdmin ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.10 ระบบยมืหนงัสือออนไลน์ 

 ธัญญกร ด าแดง และวริศรา เสาธงชยั (2558) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ระบบยืมหนังสือออนไลน์  ช่วยในการบนัทึกการยืม-คืน และยงั
คน้หาหนงัสือของหอ้งสมุด ฝ่ายสารสนเทศ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อไม่ใหเ้กิดการสูญหาย และการ
คน้หาเป็นไปอยา่งรวดเร็ว ระบบใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 และโปรแกรม 
Microsoft SQL Server 2008 R2 จดัการฐานขอ้มูล 



 
 

 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏิบัตงิาน 

3.1 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ออล มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั  

      ที่ตั้งสถานประกอบการ: 95 ถ.ท่าขา้ม แขวง แสมด า 

เขต บางขนุเทียน กรุงเทพฯ  10150 

โทรศพัท ์: 02-415-0035 

รูปท่ี 3.1 แสดงแผนท่ี บริษทั ออล มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 
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3.2 ลกัษณะสถานประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

เร่ิมก่อตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2518 โดยผลิตภณัฑช์นิดแรกท่ีจ าหน่าย คือเวเฟอร์
เคลือบรสช็อกโกแลต ตรา " เซียงไฮ " บริษทั ตั้งอยูท่ี่ ถนนเจริญนคร เป็นโรงงานขนาดเลก็ และใช้
บุคลากร เป็นหลกั แต่ดว้ยการควบคุมการผลิตท่ีเขม้งวด การตลาดท่ีเหมาะสม ท าใหผ้ลิตภณัฑข์อง
บริษทัเป็นท่ีรู้จกั และนิยมของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก และไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ ดงันั้น เพื่อ
เป็นการรองรับการขยายตวัของบริษทั จึงไดย้า้ยสถานท่ีผลิตมาตั้งอยูท่ี่ ถนนท่าขา้ม ในปี 2528 
ปัจจุบนั บริษทั ไดข้ยายไลน์การผลิตเพิ่มมากข้ึนอาทิ เช่น สินคา้ประเภทเยลล่ี บิสกิต สแน็ค ลูกอม 
และ อ่ืนๆ อีกมากมาย 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและบริหารงาน 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร บริษทั ออล มาร์เกต็ต้ิง จ ากดั 

3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

 ต าแหน่ง ผูช่้วยพนกังาน ลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย IT Support , จดัท าโปรแกรม
ค านวณเบ้ียเล้ียงพนกังานและงานเอกสารต่างๆภายในแผนก IT 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งพนักงานที่ปรึกษา 

 คุณ นิสิต บบัสุข  พนกังานต าแหน่ง IT Support 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังานเร่ิมตั้งแต่ วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2561 ถึง วนัท่ี 31 สิงหาคม 2561 

3.7 ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

 3.7.1 ก าหนดหวัขอ้โครงงาน 

 ก าหนดหวัขอ้โครงงานใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานสหกิจศึกษาเพื่อใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคต์ามวิชาสหกิจศึกษา 

 3.7.2 การรวบรวมขอ้มูลตามหวัขอ้โครงงาน 

 ศึกษากระบวนการท างานและท าการปฏิบติังานจริงโดยมีพนกังานท่ีปรึกษาคอยใหค้วามรู้
และค าแนะน าในการท างานเพื่อใหป้ฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง ครบถว้น และสามารถด าเนินงานไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  

 3.7.3 การวิเคราะห์ระบบ 

 ผูจ้ดัท าไดน้ าขอ้มูลท่ีรวบรวมตามหวัขอ้โครงงานมาวิเคราะห์โครงสร้างการท างาน 
ลกัษณะของผลลพัธ์ ส่ิงท่ีน าเขา้ ส่ิงท่ีควรปรับปรุง แนวทางการแกปั้ญหา ระยะเวลาในการพฒันา 
และสรุปความเป็นไปไดใ้นการพฒันา และท าการพฒันาระบบ 

 3.7.4 การออกแบบระบบ 

 ออกแบบโครงสร้างและการท างานของระบบใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านตาม
ขอ้มูลท่ีไดว้ิเคราะห์ไว ้

 3.7.5 การพฒันา ทดสอบ และแกไ้ขระบบ 

 ขั้นตอนการพฒันาระบบเพือ่ใหไ้ดร้ะบบตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้และเม่ือพฒันาระบบ
เสร็จส้ิน ระบบจะถูกส่งใหผู้ใ้ชท้ดสอบและคน้หาขอ้ผดิพลาดท่ีตอ้งการแกไ้ข หลงัจากนั้นผูพ้ฒันา
จะตอ้งแกไ้ขระบบตามท่ีพบขอ้ผดิพลาด ก่อนน าไปใชง้านจริง 

 3.7.6 การจดัท าเล่มโครงงาน 

 การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาจะใชค้วามรู้และขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานจริงและ
จากการใชง้านระบบงานจริงเพื่อน ามาท าเล่มรายงานขั้นตอนการน าเขา้ส่งออก (ตามตาราง 3.1) 



19 
 

 

 

3.8 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ตารางท่ี 3.1 ตารางแสดงระยะเวลาในการด าเนินงาน 

ขั้นตอนการปฏิบติังาน 
พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 

มิถุนายน 
พ.ศ. 2561 

กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 

สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 

1. ก าหนดหวัขอ้โครงงาน     
2. รวบรวมขอ้มูลตามหวัขอ้โครงงาน     
3. การวิเคราะห์ระบบ 
4. การออกแบบระบบ 
5. การพฒันา ทดสอบ และแกไ้ขระบบ 
6. การจดัท าเล่มโครงงาน 

 

   

 

3.9 อุปกรณ์ และเคร่ืองมือที่ใช้ 

3.9.1 ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 

3.9.1.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 
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 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูพ้ฒันาระบบ 
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 
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3.9.2 ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 

3.9.2.1 ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
1) CPU Intel(R) CORE (™) i7-2670 QM @ 2.20GHz หรือสูงกวา่ 
2) Hard Disk ท่ีมีเน้ือท่ีไม่นอ้ยกวา่ 10 GB 
3) RAM ไม่ต ่ากวา่ 512 MB 
4) DVD – RW Drive 

3.9.2.2 ซอฟตแ์วร์ส าหรับผูใ้ชร้ะบบ 
1) Microsoft Window 7 Professional 64 bit 
2) Adobe Reader 

3.9.2.3 ฮาร์ดแวร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
1) Intel Xeon 4-Core E3-1220v3 3.1GHz /1600MHz FSB, 8MB L3 

Cache 
2) Hard Disk ท่ีมีเน้ือท่ีไม่นอ้ยกวา่ 10 GB 
3) RAM ไม่ต ่ากวา่ 512 MB 

3.9.2.4 ซอฟตแ์วร์ส าหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
1) Microsoft Window 10 
2) IIS 10.0 Express 
3) Microsoft SQL Server 2012 
4) ระบบค านวณเบ้ียเล้ียง 

 
 

 
 
 
 

  

 



 

 

บทที ่4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.1.1 ส่วนของการเข้าสู่ระบบ 

 หนา้เขา้สู่ระบบผูใ้ชง้านระบบตอ้งกรอก User และ Password เพื่อเขา้สู่ระบบโดยมีขั้นตอน
ดงัน้ี 

1. ใหผู้ใ้ชง้านระบบกรอก User  
2. ใหผู้ใ้ชง้านระบบกรอก Password 
3. หากผูใ้ชง้านระบบตอ้งการเขา้สู่ระบบใหก้ดปุ่ม Login 
4. หากผูใ้ชง้านระบบตอ้งการปิดหนา้เขา้สู่ระบบใหก้ดปุ่ม Cancel 
5. หากผูใ้ชง้านระบบลืมรหสัผา่นใหก้ดปุ่ม Forget Password เพื่อท าการดูค าใบร้หสัผา่น 

 

รูปท่ี 4.1 หนา้เขา้สู่ระบบ 

1 

2 

3 4 

5 
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4.1.2 หน้าเมนู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หนา้เมนูเป็นส่วนท่ีแบ่งการท างานของระบบมีทั้ง Refresh Data , Calculate , Report 
ผูใ้ชง้านตอ้งเลือกว่าตอ้งการใชง้านส่วนใดของระบบโดยแต่ละส่วนมีความสามารถในการท างาน
ดงัน้ี 

1. กดปุ่ ม Refresh Data เพื่อดึง ขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลรถยนต ์ขอ้มูลการขาย จากระบบ 
Xena เพื่อน าขอ้มูลดงัท่ีกล่าวมานั้นมาท าการค านวณในส่วนถดัไปและเพื่อใหข้อ้มูลท่ี
จะน ามาค านวณนั้นเป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ 

2. กดปุ่ ม Calculate เพื่อน าขอ้มูลจากส่วน Refresh Data มาค านวณเบ้ียเล้ียงพนกังาน 
3. กดปุ่ ม Report เพื่อดูรายงานและน าขอ้มูลรายงานท่ีท าการค านวณแลว้ออกมาเพื่อใช้

ประโยชน ์

 

 

1 

2 

3 

รูปท่ี 4.2 หนา้เมนู 
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4.1.3 หน้า Perform 

 หนา้ Perform นั้นผูใ้ชง้านระบบสามารถเลือก วนั/เดือน/ปี และศูนยต์ามท่ีตอ้งการเพื่อดู
ขอ้มูลทั้งหมดท่ีระบบไดท้ าการค านวณแลว้ท่ีถูกดึงเขา้มาจากระบบ Xena ไดแ้ละสามารถกดปุ่มดู
การค านวณ พนกังานขาย พนกังานขบัรถ พนกังานฝึกสอน ผูจ้ดัการ ผูต้รวจสอบ ไดโ้ดยมีขั้นตอน
การใชง้านดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบเลือก วนั/เดือน/ปี  
2. ผูใ้ชง้านระบบเลือกศูนยต์ามท่ีตอ้งการ 
3. กดปุ่ ม  Ok เพื่อท าการคน้หาขอ้มูล 
4. หนา้จอแสดงผลจะแสดงขอ้มูลตามท่ีเลือกทั้งหมด 
5. หากผูใ้ชง้านตอ้งการดูการค านวณของพนกังานขาย กดปุ่ม ค านวณพนกังานขาย 
6. หากผูใ้ชง้านตอ้งการดูการค านวณของพนกังานขบัรถ กดปุ่ม ค านวณพนกังานขบัรถ 
7. หากผูใ้ชง้านตอ้งการดูการค านวณของพนกังานฝึกสอน กดปุ่ม ค านวณพนกังาน

ฝึกสอน 
8. หากผูใ้ชง้านตอ้งการดูการค านวณของผูจ้ดัการ กดปุ่ ม ค  านวณผูจ้ดัการ 
9. หากผูใ้ชง้านตอ้งการดูการค านวณของผูต้รวจสอบ กดปุ่ม ค านวณผูต้รวจสอบ 

 
 

รูปท่ี 4.3 หนา้ Perform 

1 
2 3 

4 

5 6 7 8 9 



24 
 

 

4.1.4 หน้า Incentive Sales 

 หนา้ Incentive Sales ส่วนค านวณพนกังานขายนั้น ผูใ้ชง้านระบบสามารถดูขอ้มูลการท่ีได้
จากการค านวณของพนกังานขายตาม วนั/เดือน/ปี และตามศูนยท่ี์ผูใ้ชง้านเลือกจากหนา้ Perform 
ระบบสามารถท าการบนัทึกลงฐานขอ้มูลเพื่อเก็บเป็นรายงานท่ีเป็นปัจจุบนัและสามารถบนัทึกเป็น
ไฟล ์PDF หรือ Excel เพื่อท าการพิมพข์อ้มูลออกมาใชป้ระโยชน์ได ้ไดโ้ดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีระบบแสดงผลท่ีช่องแสดงผลเพื่อตรวจทาน
ความถูกตอ้ง 

2. หากขอ้มูลท่ีระบบแสดงนั้นถูกตอ้ง ครบถว้น ผูใ้ชง้านระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลง
ฐานขอ้มูลโดยกดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล  

3. หากผูใ้ชง้านระบบตอ้งการน าขอ้มูลออกมาใชง้านผูใ้ชง้านระบบสามารถท่ีจะท าการ
บนัทึกไฟลอ์อกมาเป็นไฟล ์PDF หรือ Excel ไดโ้ดยกดปุ่ม       บนัทึกไฟลแ์ละ
พิมพข์อ้มูลออกมาเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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4.1.5 หน้า Incentive Driver 

หนา้ Incentive Driver ส่วนค านวณพนกังานขบัรถนั้น ผูใ้ชง้านระบบสามารถดูขอ้มูลการท่ี
ได้จากการค านวณของพนักงานขบัรถตาม วนั/เดือน/ปี และตามศูนยท่ี์ผูใ้ช้งานเลือกจากหน้า 
Perform ระบบสามารถท าการบนัทึกลงฐานขอ้มูลเพื่อเก็บเป็นรายงานท่ีเป็นปัจจุบนัและสามารถ
บนัทึกเป็นไฟล ์PDF หรือ Excel เพื่อท าการพิมพข์อ้มูลออกมาใชป้ระโยชน์ได ้ไดโ้ดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีระบบแสดงผลท่ีช่องแสดงผลเพื่อตรวจทาน
ความถูกตอ้ง 

2. หากขอ้มูลท่ีระบบแสดงนั้นถูกตอ้ง ครบถว้น ผูใ้ชง้านระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลง
ฐานขอ้มูลโดยกดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล  

3. หากผูใ้ชง้านระบบตอ้งการน าขอ้มูลออกมาใชง้านผูใ้ชง้านระบบสามารถท่ีจะท าการ
บนัทึกไฟลอ์อกมาเป็นไฟล ์PDF หรือ Excel ไดโ้ดยกดปุ่ม       บนัทึกไฟลแ์ละ
พิมพข์อ้มูลออกมาเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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4.1.6 หน้า Incentive Trainer 

หนา้ Incentive Trainer ส่วนค านวณพนกังานฝึกสอนนั้น ผูใ้ชง้านระบบสามารถดูขอ้มูล
การท่ีไดจ้ากการค านวณของพนักงานฝึกสอนตาม วนั/เดือน/ปี และตามศูนยท่ี์ผูใ้ชง้านเลือกจาก
หนา้ Perform  โดยระบบจะข้ึนใหผู้ใ้ชง้านระบบเลือก รหัสพนกัฝึกสอน ท่ีจะท าการค านวณเบ้ีย
เล้ียงให้และเลือกรถท่ีผูจ้ดัการศูนยก์ าหนดให้พนักงานฝึกสอนไปดูแลโดยพนักงานฝึกสอนจะ
ไดรั้บค่าตอบแทนแค่ 3 คนั ท่ีผูจ้ดัการศูนยก์ าหนดให้เท่านั้น ระบบสามารถท าการบนัทึกลง
ฐานขอ้มูลเพื่อเก็บเป็นรายงานท่ีเป็นปัจจุบนัและสามารถบนัทึกเป็นไฟล ์PDF หรือ Excel เพื่อท า
การพิมพข์อ้มูลออกมาใชป้ระโยชน์ได ้ไดโ้ดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบเลือก รหสัพนกัฝึกสอน  ท่ีตอ้งการค านวณ 
2. ผูใ้ชง้านระบบเลือก รถ ท่ีตอ้งการค านวณ 3 คนั 
3. ผูใ้ชง้านระบบกดปุ่ ม    OK 
4. ผูใ้ชง้านระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีระบบแสดงผลท่ีช่องแสดงผลเพื่อตรวจทาน

ความถูกตอ้ง 
5. หากขอ้มูลท่ีระบบแสดงนั้นถูกตอ้ง ครบถว้น ผูใ้ชง้านระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลง

ฐานขอ้มูลโดยกดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล  
6. หากผูใ้ชง้านระบบตอ้งการน าขอ้มูลออกมาใชง้านผูใ้ชง้านระบบสามารถท่ีจะท าการ

บนัทึกไฟลอ์อกมาเป็นไฟล ์PDF หรือ Excel ไดโ้ดยกดปุ่ม       บนัทึกไฟลแ์ละ
พิมพข์อ้มูลออกมาเพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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7. 4.1.7 หน้า Incentive Manager 

หนา้ Incentive Manager ส่วนค านวณผูจ้ดัการผูใ้ชง้านระบบสามารถดูขอ้มูลการท่ีไดจ้าก
การค านวณของผูจ้ดัการตาม วนั/เดือน/ปี และตามศูนยท่ี์ผูใ้ชง้านเลือกจากหนา้ Perform โดยระบบ
จะข้ึนใหผู้ใ้ชง้านระบบเลือกรหสัผูจ้ดัการท่ีจะท าการค านวณเบ้ียเล้ียงโดยรหสัผูจ้ดัการแต่ละสาขา
นั้นจะมีหลายรหสัแต่จะมีรหสัเดียวท่ีไดเ้บ้ียเล้ียงจากยอดขายของศูนย ์เน่ืองจากผูจ้ดัการศูนยแ์ต่ละ
ศูนยมี์เพยีงคนเดียว ส่วนรหสัท่ีเหลือเป็นรหสัส ารอง ระบบสามารถท าการบนัทึกลงฐานขอ้มูลเพื่อ
เกบ็เป็นรายงานท่ีเป็นปัจจุบนัและสามารถบนัทึกเป็นไฟล ์PDF หรือ Excel เพื่อท าการพิมพข์อ้มูล
ออกมาใชป้ระโยชน์ได ้ไดโ้ดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบเลือก รหสัผูจ้ดัการ ท่ีตอ้งการค านวณ 
2. ผูใ้ชง้านระบบกดปุ่ ม OK  
3. ผูใ้ชง้านระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีระบบแสดงผลท่ีช่องแสดงผลเพื่อตรวจทานความ

ถูกตอ้ง 
4. หากขอ้มูลท่ีระบบแสดงนั้นถูกตอ้ง ครบถว้น ผูใ้ชง้านระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล

โดยกดปุ่ ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล  
5. หากผูใ้ชง้านระบบตอ้งการน าขอ้มูลออกมาใชง้านผูใ้ชง้านระบบสามารถท่ีจะท าการบนัทึก

ไฟลอ์อกมาเป็นไฟล ์PDF หรือ Excel ไดโ้ดยกดปุ่ม       บนัทึกไฟลแ์ละพิมพข์อ้มูลออกมา
เพื่อใชป้ระโยชน์ต่อไป 
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4.1.8 หน้า Incentive Audit 

หนา้ Incentive Audit ส่วนค านวณผูต้รวจสอบนั้น ผูใ้ชง้านระบบสามารถดูขอ้มูลการท่ีได้
จากการค านวณของผูต้รวจสอบ วนั/เดือน/ปี และตามศูนยท่ี์ผูใ้ช้งานเลือกจากหน้า  Perform 
เน่ืองจากผูต้รวจสอบมีเพียงคนเดียว ระบบจะแสดงขอ้มูลของผูต้รวจสอบท่ีหนา้จอแสดงผลโดยไม่
ตอ้งเลือกรหสัผูต้รวจสอบ ผูใ้ชง้านจะตอ้งกรอกขอ้มูลลงในช่อง Target และ Actual เพื่อค านวณ
ค่าตอบแทนท่ีไดรั้บ ระบบสามารถท าการบนัทึกลงฐานขอ้มูลเพื่อเก็บเป็นรายงานท่ีเป็นปัจจุบนั
และสามารถบนัทึกเป็นไฟล ์PDF หรือ Excel เพื่อท าการพิมพข์อ้มูลออกมาใชป้ระโยชน์ได ้ไดโ้ดย
มีวิธีการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบกรอกขอ้มูลลงในช่อง  Target และ Actual 
2. ผูใ้ชง้านระบบกดปุ่ ม   OK  
3. ผูใ้ชง้านระบบท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีระบบแสดงผลท่ีช่องแสดงผลเพื่อตรวจทาน

ความถูกตอ้ง 
4. หากขอ้มูลท่ีระบบแสดงนั้นถูกตอ้ง ครบถว้น ผูใ้ชง้านระบบท าการบนัทึกขอ้มูลลง

ฐานขอ้มูลโดยกดปุ่ม  เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูล  

 

รูปท่ี 4.8 หนา้ Incentive Audit 
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 4.1.9 หน้า Preview  

 หนา้ Preview จะเป็นสรุปขอ้มูลต่างๆของการค านวณโดยระบบจะท าการบนัทึกออกมา
เป็นไฟล ์PDF หรือ Excel โดยจะแยกเป็นประเภทดงัน้ี 

1. Incentive Sale 
2. Incentive Driver 
3. Incentive Trainer 
4. Incentive Manager 
5. Incentive Audit 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

หนา้ Report จะเป็นสรุปขอ้มูลต่างๆของการค านวณโดยระบบจะท าการบนัทึกออกมาเป็นไฟล ์
PDF หรือ Excel โดยหนา้ Report นั้นสามารถท าการพิมพข์อ้มูลออกมาเพื่อใชป้ระโยชน์ไดโ้ดยมี
วิธีการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบตอ้งท าการตรวจขอ้มูลใหค้รบถว้น 
2. ผูใ้ชง้านระบบกดปุ่ ม เพื่อท าการพิมพข์อ้มูลออกมาใชง้าน 

รูปท่ี 4.9 หนา้ Preview Incentive Sales 
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 หนา้ Report จะเป็นสรุปขอ้มูลต่างๆของการค านวณโดยระบบจะท าการบนัทึกออกมาเป็น
ไฟล ์PDF หรือ Excel โดยหนา้ Report นั้นสามารถท าการพิมพข์อ้มูลออกมาเพื่อใชป้ระโยชน์ได้
โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบตอ้งท าการตรวจขอ้มูลใหค้รบถว้น 
2. ผูใ้ชง้านระบบ กดปุ่ ม เพื่อท าการพิมพข์อ้มลูออกมาใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้ Preview Incentive Driver 
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หนา้ Preview จะเป็นสรุปขอ้มูลต่างๆของการค านวณโดยระบบจะท าการบนัทึกออกมาเป็น
ไฟล ์PDF หรือ Excel โดยหนา้ Report นั้นสามารถท าการพิมพข์อ้มูลออกมาเพื่อใชป้ระโยชน์ได้
โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบตอ้งท าการตรวจขอ้มูลใหค้รบถว้น 
2. ผูใ้ชง้านระบบ กดปุ่ ม เพื่อท าการพิมพข์อ้มลูออกมาใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้ Preview Incentive Trainer 
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หนา้ Preview จะเป็นสรุปขอ้มูลต่างๆของการค านวณโดยระบบจะท าการบนัทึกออกมาเป็น
ไฟล ์PDF หรือ Excel โดยหนา้ Report นั้นสามารถท าการพิมพข์อ้มูลออกมาเพื่อใชป้ระโยชน์ได้
โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบตอ้งท าการตรวจขอ้มูลใหค้รบถว้น 

2. ผูใ้ชง้านระบบกด ปุ่ม เพื่อท าการพิมพข์อ้มูลออกมาใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.12 หนา้ Preview Incentive Manager 
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หนา้ Preview จะเป็นสรุปขอ้มูลต่างๆของการค านวณโดยระบบจะท าการบนัทึกออกมาเป็น
ไฟล ์PDF หรือ Excel โดยหนา้ Report นั้นสามารถท าการพิมพข์อ้มูลออกมาเพื่อใชป้ระโยชน์ได้
โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบตอ้งท าการตรวจขอ้มูลใหค้รบถว้น 

2. ผูใ้ชง้านระบบกด ปุ่ม เพื่อท าการพิมพข์อ้มูลออกมาใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 หนา้ Preview Incentive Audit 
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4.1.10 หน้า Report 

 

หนา้ Preview จะเป็นสรุปขอ้มูลต่างๆของการค านวณโดยระบบจะท าการบนัทึกออกมาเป็น
ไฟล ์PDF หรือ Excel โดยหนา้ Report นั้นสามารถท าการพิมพข์อ้มูลออกมาเพื่อใชป้ระโยชน์ได้
โดยมีวิธีการดงัน้ี 

1. ผูใ้ชง้านระบบตอ้งท าการตรวจขอ้มูลใหค้รบถว้น 

2. ผูใ้ชง้านระบบกด ปุ่ม เพื่อท าการพิมพข์อ้มูลออกมาใชง้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 หนา้ Report ประจ าเดือน 
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4.2 ทดสอบระบบ 

 ทางคณะผูจ้ดัท าไดมี้การทดสอบระบบและท าการป้องกนัขอ้ผดิพลาดเพื่อการใชง้านระบบ
อยา่งมีประสิทธิภาพในการท างาน 

4.2.1 หนา้ Login  

 หนา้ Login เม่ือผูใ้ชง้านระบบท าการกรอก User และ Password เพื่อเขา้สู่ระบบแต่หาก
ผูใ้ชง้านระบบกรอกขอ้มูลผดิพลาดระบบจะแสดงการแจง้เตือนดงัน้ี 

 โดยหนา้น้ีจะแสดงการกรอกขอ้มูลผดิพลาดใหผู้ใ้ชง้านระบบทราบและท าการแกไ้ขขอ้มูล
เพื่อท าการเขา้สู่ระบบ 

 

 

4.2.2 หนา้ Refresh Data 

รูปท่ี 4.15 หนา้ Login 

รูปท่ี 4.16 หนา้การแจง้เตือน Login 
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 หนา้ Refresh Data เม่ือผูใ้ชง้านระบบท าการดึงขอ้มูลจาก Xena ระบบจะมีการแจง้เตือนให้
ผูใ้ชง้านทราบวา่ระบบท าการดึงขอ้มูลส าเร็จระบบจะแสดงการแจง้เตือนดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4.17 หนา้ Refresh Data 

รูปท่ี 4.18 หนา้การแจง้เตือน Refresh Data 
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4.2.3 หนา้ Incentive Sales 

 หนา้ Incentive Sales เม่ือผูใ้ชง้านระบบตรวจสอบขอ้มูลเสร็จและตอ้งการท่ีจะบนัทึก
ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลระบบจะมีการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านระบบเลือกวา่ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลน้ีหรือไม่
โดยมีการแจง้เตือนดงัน้ี 

 

 

 

 

 ผูใ้ชง้านระบบเลือก Yes เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลระบบจะแสดงใหผู้ใ้ชง้าน
ทราบวา่ ระบบท า
การ บนัทึก
ขอ้มูล ส าเร็จโดย
จะแสดง การแจง้
เตือนดงัน้ี 

 

 

รูปท่ี 4.19 หนา้ Incentive Sales 

รูปท่ี 4.20 หนา้การแจง้เตือน Incentive Sales 
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4.2.4 หนา้ Incentive Driver 

 หนา้ Incentive Driver เม่ือผูใ้ชง้านระบบตรวจสอบขอ้มูลเสร็จและตอ้งการท่ีจะบนัทึก
ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลระบบจะมีการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านระบบเลือกวา่ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลน้ีหรือไม่
โดยมีการแจง้เตือนดงัน้ี 

 

 

 

 ผูใ้ชง้านระบบเลือก Yes เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลระบบจะแสดงใหผู้ใ้ชง้าน
ทราบวา่ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลส าเร็จโดยจะแสดงการแจง้เตือนดงัน้ี 

 

 

รูปท่ี 4.21 หนา้การแจง้เตือน Incentive Sales 

รูปท่ี 4.22 หนา้ Incentive Driver 

รูปท่ี 4.23 หนา้การแจง้เตือน Incentive Driver 
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4.2.5 หนา้ Incentive Trainer 

หนา้ Incentive Trainer เม่ือผูใ้ชง้านระบบเลือกรถท่ีตอ้งการเสร็จครบ 3 คนั ผูใ้ชง้านระบบ
กดปุ่ ม OK เพื่อท าการค านวณ ระบบจะมีการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านทราบวา่ไดท้  าการเลือกรถ

เรียบร้อยแลว้โดยมีการแจง้เตือนดงัน้ี 

 

 

 

 

 เม่ือผูใ้ชง้านตรวจสอบขอ้มูลเสร็จและตอ้งการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลระบบจะมีการแจง้
เตือนผูใ้ชง้านระบบเพื่อใหผู้ใ้ชง้านระบบทราบวา่ระบบไดท้ าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลแลว้
ดงัน้ี 

รูปท่ี 4.24 หนา้การแจง้เตือน Incentive Driver 

รูปท่ี 4.25 หนา้ Incentive Trainer 

รูปท่ี 4.26 หนา้การแจง้เตือน Incentive Trainer 
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4.2.6 หนา้ Incentive Manager 

หนา้ Incentive Manager เม่ือผูใ้ชง้านระบบตรวจสอบขอ้มูลเสร็จและตอ้งการท่ีจะบนัทึก
ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลระบบจะมีการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านระบบเลือกวา่ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลน้ีหรือไม่

โดยมีการแจง้เตือนดงัน้ี 

 

 

 

 

ผูใ้ชง้านระบบเลือก Yes เพื่อท าการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลระบบจะแสดงใหผู้ใ้ชง้าน
ทราบวา่ระบบท าการบนัทึกขอ้มูลส าเร็จโดยจะแสดงการแจง้เตือนดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4.27 หนา้การแจง้เตือน Incentive Trainer 

รูปท่ี 4.28 หนา้ Incentive Manager 

รูปท่ี 4.29 หนา้การแจง้เตือน Incentive Manager 
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4.2.6 หนา้ Incentive Audit 

 หนา้ Incentive Audit เม่ือท าการกรอกขอ้มลูระบบจะท าการค านวณออกมา หากผูใ้ชง้าน
ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูลระบบจะแสดงการแจง้เตือนใหผู้ใ้ชง้านระบบทราบวา่ระบบได้
ท าการบนัทึกขอ้มูลส าเร็จดงัน้ี 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.30 หนา้การแจง้เตือน Incentive Manager 

รูปท่ี 4.31 หนา้ Incentive Audit 

รูปท่ี 4.32 หนา้การแจง้เตือน Incentive Audit 
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บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลของโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลของโครงงาน  

 จากการปฏิบติังานสหกิจศึกษา บริษทั ออลมาร์เกท็ต้ิง จ ากดั ระหวา่งวนัท่ี 14 เดือน 
พฤษภาคม ปี 2561 ถึงวนัท่ี 31 เดือน สิงหาคม ปี 2561 ท าใหผู้จ้ดัท าไดรั้บความรู้ต่างๆท่ีไม่
สามารถหาไดจ้ากสถานศึกษา จากการไดป้ฏิบติังานสหกิจศึกษาขอ้มูลและทกัษะต่างๆคณะ
ผูจ้ดัท าเลง็เห็นวา่มีประโยชน์อยา่งมากและสามารถน าไปปรับประยกุตใ์ชใ้นอนาคตได ้

 จากการไดศึ้กษาการด าเนินงาน บริษทั ออลมาร์เกท็ต้ิง จ ากดั ผูจ้ดัท าไดน้ าความรู้
ความสามารถในสาขาท่ีเรียนมาปรับใชเ้พือ่ความเขา้ใจในการปฏิบติังานมากยิง่ข้ึนส่งผลท าให้
การศึกษาเรียนรู้งานของคณะผูจ้ดัท ามีความรวดเร็วยิง่ข้ึน ท าใหผู้จ้ดัท าไดรั้บความรู้และ
ประสบการณ์จากการศึกษาเรียนรู้งานของแผนก IT ท าใหเ้ขา้ใจการท างานในส่วนของ IT 
Support,การ Codeing ,การ Query ขอ้มูล,การจดัการเอกสารภายในแผนก,ขั้นตอนการคิด
ค านวณเบ้ียเล้ียงพนกังาน 

5.1.2 ข้อจ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

 เน่ืองจากเน้ือหาและขอ้มูลบางส่วนเป็นความลบัของบริษทัไม่สามารถท าการเปิดเผยได ้
อาจท าใหเ้น้ือหาขอ้มูลบางส่วนขาดหายไปและขั้นตอนการท างานบางอยา่งมีความรู้ไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน 

5.1.3 ข้อเสนอแนะ 

 5.1.3.1 ควรคน้ควา้ขอ้มูลเพิม่เติมเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัในยคุ 4.0 

 5.1.3.2 ควรศึกษาเก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา C# และ Andriod เพิ่มเติม 

 5.1.3.3 ควรศึกษาเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม Microsoft SQL เชิงลึก 
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5.2 สรุปผลปฏิบัตงิานศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.1.1 ไดรั้บประสบการณ์การปฏิบติังานจริง 

  5.2.1.1 ไดศึ้กษาเก่ียวกบัเทคโนโลยท่ีีใชพ้ฒันาระบบการบริหารงานภายในองคก์ร 

 5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.2.1 มีประสบการณ์ปฏิบติังานจริงไม่เพียงพอ 

  5.2.2.2 ขอ้มูลความรู้ไม่เพยีงพอต่อการปฏิบติังาน 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

  5.2.3.1 ศึกษา Microsoft SQL Visual Studio และ SAP เพิ่มเติม 

  5.2.3.2 ศึกษาเก่ียวกบัธุรกิจเบ้ืองตน้ 
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ภาคผนวก



 

 

ภาคผนวก ก 

การออกแบบระบบงาน 

 

รูปท่ี ก.1 Program Map  
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รูปท่ี ก.2 E-R Diagram ภาษาไทย  
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รูปท่ี ก.3 E-R Diagram ภาษาองักฤษ  
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ตาราง ค าอธิบาย 
tblArchType 
tblDepo 
tblEmp 

ตารางประเภทเบ้ียเล้ียง 
ตารางศูนย ์
ตารางพนกังาน 

tblEmpType ตารางต าแหน่งพนกังาน 
tblQRScan ตารางการปฏิบติังาน 
tblTemp ตารางรายงาน 
tblTransection ตารางการขาย 
tblUser 
tblVan 

ตารางผูใ้ชง้านระบบ 
ตารางรถยนต ์

ตารางท่ี ก.2 ตารางประเภทเบ้ียเล้ียง (tblArchType)  

Name Type P M Refer To Description 
ArchType_ID int (11) Yes Yes  รหสัประเภทเบ้ียล้ียง 
EmpType int (11) No Yes tblEmpType.Emp_TypeID รหสัต าแหน่งพนกังาน 
ArchType_Name varchar (50) No Yes  เบ้ียเล้ียง 
Values int (11)    ค่าเบ้ียเล้ียง 
Percent decimal(18,2) No Yes  % เป้าหมาย 
Percent2 decimal(18,2) No Yes  % ท่ีพนกังานไดรั้บ 

ตารางท่ี ก.3 ตารางศูนย ์(tblDepo)  

Name Type P M Refer To Description 
Depo_ID nvarchar (5) Yes Yes  รหสัศูนย ์
Depo_Name varchar (50) No Yes  ช่ือศูนย ์
Location varchar (200) No Yes  ท่ีตั้งศูนย ์

 

 

 

 

http://localhost:81/phpMyAdmin/sql.php?server=1&db=conferenc_room&table=admins&pos=0&token=25f0a48e94259e39dacf0d42891cfb33
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ตารางท่ี ก.4 ตารางพนกังาน (tblEmp)  

Name Type P M Refer To Description 
Emp_ID nvarchar (15) Yes Yes  รหสัพนกังาน 
Emp_Type int (11) No Yes tblEmpType.Emp_TypeID รหสัต าแหน่งพนกังาน 
Depo_ID nvarchar (5) No Yes tblDepo.Depo_ID รหสัศูนย ์
Van_ID varchar (50) No Yes tblVan.Van_ID รหสัรถยนต ์
Emp_Name varchar (50) No Yes  ช่ือพนกังาน 
Surname varchar (50) No Yes  นามสกุลพนกังาน 
Address varchar (200) No Yes  ท่ีอยูพ่นกังาน 
IDCard varchar (50) No Yes  เลขบตัรประชาชน 

ตารางท่ี ก.5 ตารางต าแหน่งพนกังาน (tblEmp_Type)  

Name Type P M Refer To Description 
Emp_TypeID nvarchar (5) No Yes  รหสัต าแหน่งพนกังาน 
Emp_TypeName varchar (50) No No  ช่ือต าแหน่งพนกังาน 

ตารางท่ี ก.6 ตารางการปฏิบติังาน (tblQRScan)  

Name Type P M Refer To Description 
QR_ID int (11) Yes Yes  รหสัการปฏิบติังาน 
Emp_ID varchar(255) No Yes tblEmp.Emp_ID รหสัพนกังาน 
Emp_TypeID int (11) No Yes tblEmpType.Emp_TypeID รหสัต าแหน่งพนกังาน 
Van_ID varchar(255) No Yes tblVan.Van_ID รหสัรถยนต ์
Posting_Date datetime No Yes  วนัท่ีปฏิบติังาน 
MileStart int (11) No Yes  เลขไมลร์ถยนต ์
Remark varchar (255) No Yes  หมายเหตุ 
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ตารางท่ี ก.7 ตารางรายงาน (tblTemp)  

Name Type P M Refer To Description 
No. int (11) Yes Yes  ล าดบั 
Depo_ID varchar (255) No Yes  รหสัศูนย ์
Emp_ID varchar (255) No Yes  รหสัพนกังาน 
Van_ID varchar (255) No No  รหสัรถยนต ์
Emp_Name varchar (255) No Yes  ช่ือพนกังาน 
Emp_Surname varchar (255) No Yes  นามสกุล 
Emp_TypeName varchar (255) No Yes  ช่ือต าแหน่งพนกังาน 
TargetBaht decimal (18,0) No Yes  ยอดขายเป้าหมาย 
ActualBaht decimal (18,0) No Yes  ยอดขายจริง 
PerBaht decimal (18,0) No Yes  % ยอดขาย 
IncBaht decimal (18,0) No Yes  เบ้ียเล้ียงจากยอดขาย 
TargetStrikerR decimal (18,0) No Yes  ยอดบิลเป้าหมาย 
ActualStrikeR decimal (18,0) No Yes  ยอดบิลจริง 
PerStrikeR decimal (18,0) No Yes  % ยอดบิล 
IncStrikeR decimal (18,0) No Yes  เบ้ียเล้ียงจากยอดบิล 
TargetSKUs decimal (18,0) No Yes  จ านวนสินคา้เป้าหมาย 
ActualSKUs decimal (18,0) No Yes  จ านวนสินคา้จริง 
PerSKUs decimal (18,0) No Yes  % จ  านวนสินคา้ 
IncSKUs decimal (18,0) No Yes  เบ้ียเล้ียงจากจ านวน

สินคา้ 
Visited decimal (18,0) No Yes  ร้านคา้ท่ีขอ้มูลสมบูรณ์

แลว้ 
Com decimal (18,0) No Yes  ร้านคา้ท่ีหาไดเ้พิ่มข้ึน 
PerStore decimal (18,0) No Yes  % ร้านคา้ 
IncStore decimal (18,0) No Yes  เบ้ียเล้ียงจากร้านคา้ 
TargetMarket decimal (18,0) No Yes  จ านวนตลาดเป้าหมาย 
ActualMarket decimal (18,0) No Yes  จ านวนตลาดท่ีตรวจ 
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PerMarket decimal (18,0) No Yes  % ตลาด 
IncMarket decimal (18,0) No Yes  เบ้ียเล้ียงจากตลาด 

ตารางท่ี ก.7 (ต่อ) ตารางรายงาน (tblTemp)  

Name Type P M Refer To Description 
Inc_100 decimal (18,0) No Yes  ยอดเบ้ียเล้ียงท่ีไดรั้บ 
WorkDay int (11) No Yes  จ านวนวนัท างาน 
IncWorkDay decimal (18,0) No Yes  เบ้ียเล้ียงตามจ านวนวนั

ท างาน 
IncPerEmp decimal (18,0) No Yes  เบ้ียเล้ียงตาม  

% พนกังาน 
OT decimal (18,0) No Yes  เบ้ียขยนั 
Total decimal (18,0) No Yes  รวมยอดเบ้ียเล้ียงท่ี

ไดรั้บ 
EndDay datetime No Yes  ส้ินเดือน 

ตารางท่ี ก.8 ตารางการขาย (tblTransection)  

Name Type P M Refer To Description 
Tran_ID int (11) Yes Yes  ล าดบั 
ArchType_ID int (11)    รหสัประเภทเบ้ียเล้ียง 
Van_ID varchar (50) No Yes tbl รหสัศูนย ์
Target decimal(18,0) No Yes  เป้าหมายตามประเภท

เบ้ียเล้ียง 
Actual decimal(18,0)    ยอดท่ีท าไดจ้ริง 

ตารางท่ี ก.9 ตารางผูใ้ชร้ะบบ (tblUser)  

Name Type P M Refer To Description 
User_ID varchar (255) Yes Yes  รหสัผูใ้ช ้
User_Name varchar (255)    ช่ือผูใ้ช ้
Password varchar (255) No Yes tbl รหสัผา่นผูใ้ช ้
Status varchar (255) No Yes  สถานะผูใ้ชง้าน 
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ตารางท่ี ก.10 ตารางรถยนต ์(tblVan)  

Name Type P M Refer To Description 
Van_ID varchar (50) Yes Yes  รหสัพนกังาน 
Depo_ID int (11)    รหสัศูนย ์
Van_PlateNum varchar (50) No Yes tbl ทะเบียนรถยนต ์

 
หมายเหตุ 

P = Primary Key 

M = Mandatory   
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รูปท่ี ก.4 Context Diagram ระบบค านวณเบ้ียเล้ียง  



55 
 

 

 

รูปท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 0 ระบบค านวณเบ้ียเล้ียง  
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รูปท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: ปรับปรุงฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: ค านวณเบ้ียเล้ียง 
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รูปท่ี ก.7 (ต่อ) Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: ค านวณเบ้ียเล้ียง 
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รูปท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 2 ของ Process 2: พมิพร์ายงาน



 

 

ภาคผนวก ข 

คู่มือการติดตั้งโปรแกรม 

Install Program 

 

รูปท่ี ข.1 ไฟลติ์ดตั้งโปรแกรม Incentive Calculator 

 ดบัเบ้ิลคลิกท่ี setup.exe จากแผน่ DVD RW ของโครงการใน Folder Setup เพื่อท าการ
ติดตั้งโปรแกรม Incentive Calculator 
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รูปท่ี ข.2 หนา้จอยนืยนัการติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup 

 ใหท้ าการกดปุ่ ม Run เพื่อยนืยนัการติดตั้งโปรแกรมและเร่ิมการติดตั้งโปรแกรม
Incentive_Calcutor_0.001_setup 
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รูปท่ี ข.3 หนา้จอเขา้สู่การติดตั้งโปรแกรม  Incentive_Calcutor_0.001_setup 

กด Next เพื่อเขา้สู่การติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup 
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รูปท่ี ข.4 หนา้จอเลือกพื้นท่ีในการติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup 

กดปุ่ม Browse… เพื่อท าการเลือกพื้นท่ีในการติดตั้งโปรแกรมและสามารถกดปุ่ม Disk 
Cost… เพื่อดูสถานะพื้นท่ีท่ีใชใ้นการลงโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup หลงัจากนั้นผู ้
ลงโปรแกรมสามารถเลือกไดว้า่ตอ้งการใหโ้ปรแกรมใชไ้ดเ้พียง User เดียวหรือหลาย User 
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รูปท่ี ข.5 หนา้จอยนืยนัในการติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup 

 กดปุ่ ม Next เพื่อท าการติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup 
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รูปท่ี ข.6 หนา้จอติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup 

 รอหนา้จอติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup โหลดขอ้มูลโปรแกรมส าเร็จ 
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รูปท่ี ข.7 หนา้จอติดตั้งโปรแกรม Incentive_Calcutor_0.001_setup เสร็จสมบูรณ์ 

 หลงัจากโปรแกรมติดตั้งส าเร็จกดปุ่ม Close เพื่อท าการปิดหนา้จอ แสดงถึงการติดตั้ง
โปรแกรมเสร็จสมบูรณ์



 

 

ภาคผนวก ค 

ภาพระหว่างปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี ค.1 ท าเอกสารเก่ียวกบัการติดตั้งอินเตอร์เน็ต 

รูปท่ี ค.2 ใช ้Microsoft Excel ในการเรียงเลขบิลซ้ือ - ขาย 
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รูปท่ี ค.3 แกไ้ขระบบค านวณเบ้ียเล้ียง 

รูปท่ี ค.4 ทดสอบระบบค านวณเบ้ียเล้ียง 
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