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Abstract 

 The authors developed a human resource management system in order to manage the entire 
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save time in recording employee data.  
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในยุคปัจจุบนั ระบบการรักษาความปลอดภยัไดถู้กพฒันาข้ึนมาโดยนาํเทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวขอ้งใน

ชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ใหมี้ความสาํคญัและปลอดภยัต่อครอบครัว ต่อทรัพยสิ์น ต่อการดาํรงชีวิต จึงมี

การนาํกลอ้งวงจรปิดข้ึนมาใชง้านโดยขั้นตอนการทาํงานของกลอ้งวงจรปิดจะทาํหน้าท่ีตรวจจบัใบหนา้

เพ่ือไปเปรียบเทียบขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลจากนั้นส่งขอ้มูลไปแสดงผลผา่นจอมอนิเตอร์ อีกทั้งระบบยงัมี

ความสามารถตรวจจบัใบหนา้ท่ีค่อนขา้งแม่นยาํแต่พบว่ายงัมีขอ้ผิดพลาดอยูบ่างส่วนท่ีตอ้งทาํการแกไ้ข 

ถึงจะพบปัญหาของการใช้งานท่ีจาํกดัแต่ประชาชนยงัคงติดตั้งกลอ้งวงจรปิดไวทุ้กสถานท่ี บา้นเรือน 

สาํนกังาน เพ่ือความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์น และการดาํเนินชีวิต 

บริษทั EP&IT ทางดา้นผูพ้ฒันาไดเ้ลง็เห็นปัญหาของตวัระบบท่ีใชง้านไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ ดว้ยตวั

ระบบท่ีมีความล่าชา้ในการตรวจจบัใบหน้า การบนัทึกขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีค่อนขา้งชา้ ความแม่นยาํ

ในการตรวจจบัภาพใบหนา้ และการแสดงผลท่ีไม่ชดัเจน ผูพ้ฒันาจึงไดคิ้ดคน้ระบบจดัการฐานขอ้มูลส่วน

บุคคลข้ึนมา เพ่ือมาทาํงานเสริมกบัโปรแกรมตรวจจบัใบหนา้ โดยการทาํงานร่วมกนัของตวัระบบทั้งสอง

ระบบ จะเขา้มาช่วยแกปั้ญหาความล่าชา้เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีทางบริษทัไดต้ั้งไว ้โดยโปรแกรม

สามารถเพ่ิมฐานขอ้มูลจาํนวนมาก ลดระยะเวลาท่ีพนักงานตอ้งบนัทึกขอ้มูลดว้ยตวัเอง เม่ือมีขอ้มูลใน

ปริมาณมากการตรวจจบัจะมีประสิทธิภาพสูงส่งผลใหโ้ปรแกรมเดิมท่ีมีขอ้เสียดา้นการตรวจจบั ดา้นการ

บนัทึกขอ้มูล ถูกแกไ้ขและพฒันาต่อเร่ือยมาจนเขา้มามีบทบาทต่อบริษทัและมีประโยชน์ต่อพนกังานและ

ผูใ้ชง้านระบบ 
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จากการท่ีไปปฏิบติัสหกิจศึกษาคณะผูจ้ดัทาํไดท้ราบถึงปัญหาและขีดจาํกดัของตวัระบบจึงไดพ้ฒันา

ระบบจดัการฐานขอ้มูลส่วนบุคคลข้ึนมาใชง้าน เพ่ือใหโ้ปรแกรมเขา้มาช่วยการทาํงานของบริษทัในด้าน

การจดัการส่วนขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูล  ลดความยุง่ยากในการบนัทึกขอ้มูล มีความสะดวกรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพต่อการใชง้าน ง่ายต่อการจดัการบุคลากรท่ีมีปริมาณมาก 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพ่ือพฒันาระบบโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับริษทั โดยใชภ้าษา PHP ในการ

พฒันาระบบและใช ้phpMyAdmin ในการสร้างฐานขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูล 

 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 

1.3.1  ระบบสามารถตรวจจบัใบหนา้และแสดงผลทางจอมอนิเตอร์ 

1.3.2 ระบบสามารถจดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน 

 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผูดู้แลระบบ 

  ซอฟตแ์วร์ 

   -  Microsoft Windows 10 

   - Xampp V.3.2.2 

   - Visual Studio Code 

   - Microsoft Excel 2013 

   - Google Chrome 

   - Adobe Photoshop CS6 

ฮาร์ดแวร์ 

   - Intel(R) Core(TM) i7-7500 CPU 

   - @3.40 GHz 3.40 GHz. 

   - Hard Disk 1 TB. 

   - Ram 8 GB. 
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ผู้ใช้งาน 

  ฮาร์ดแวร์ 

   -  Inter(R) Core(TM) i3-7500 CPU 

   - @ 3.40 GHz 3.40 GHz. หรือสูงกว่า 

   - Hard Disk 500 GB. หรือสูงกว่า 

   - Ram 4 GB. หรือสูงกว่า 

 

ซอฟตแ์วร์ 

  - Microsoft Windows XP 8,9,10 

  - Microsoft Excel 2013  

  - Google Chrome 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีระบบจดัการฐานขอ้มูลส่วนบุคคลใชง้านในบริษทัแทนระบบการทาํงานแบบเดิม โดยระบบ

จดัการฐานขอ้มูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ีสร้างข้อมูลบุคคล บนัทึกขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้มูลและสามารถรับ

ขอ้มูลจากกลอ้งมาบนัทึกเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลได ้เพ่ือแสดงรายละเอียดบุคคลผา่นจอมอนิเตอร์  
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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในยุคปัจจุบนั ระบบการรักษาความปลอดภยัไดถู้กพฒันาข้ึนมาโดยนาํเทคโนโลยเีขา้มาเก่ียวขอ้งใน

ชีวิตประจาํวนัของมนุษย ์ใหมี้ความสาํคญัและปลอดภยัต่อครอบครัว ต่อทรัพยสิ์น ต่อการดาํรงชีวิต จึงมี

การนาํกลอ้งวงจรปิดข้ึนมาใชง้านโดยขั้นตอนการทาํงานของกลอ้งวงจรปิดจะทาํหน้าท่ีตรวจจบัใบหนา้

เพ่ือไปเปรียบเทียบขอ้มูลกบัฐานขอ้มูลจากนั้นส่งขอ้มูลไปแสดงผลผา่นจอมอนิเตอร์ อีกทั้งระบบยงัมี

ความสามารถตรวจจบัใบหนา้ท่ีค่อนขา้งแม่นยาํแต่พบว่ายงัมีขอ้ผิดพลาดอยูบ่างส่วนท่ีตอ้งทาํการแกไ้ข 

ถึงจะพบปัญหาของการใช้งานท่ีจาํกดัแต่ประชาชนยงัคงติดตั้งกลอ้งวงจรปิดไวทุ้กสถานท่ี บา้นเรือน 

สาํนกังาน เพ่ือความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์น และการดาํเนินชีวิต 

บริษทั EP&IT ทางดา้นผูพ้ฒันาไดเ้ลง็เห็นปัญหาของตวัระบบท่ีใชง้านไดไ้ม่เต็มประสิทธิภาพ ดว้ยตวั

ระบบท่ีมีความล่าชา้ในการตรวจจบัใบหน้า การบนัทึกขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีค่อนขา้งชา้ ความแม่นยาํ

ในการตรวจจบัภาพใบหนา้ และการแสดงผลท่ีไม่ชดัเจน ผูพ้ฒันาจึงไดคิ้ดคน้ระบบจดัการฐานขอ้มูลส่วน

บุคคลข้ึนมา เพ่ือมาทาํงานเสริมกบัโปรแกรมตรวจจบัใบหนา้ โดยการทาํงานร่วมกนัของตวัระบบทั้งสอง

ระบบ จะเขา้มาช่วยแกปั้ญหาความล่าชา้เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีทางบริษทัไดต้ั้งไว ้โดยโปรแกรม

สามารถเพ่ิมฐานขอ้มูลจาํนวนมาก ลดระยะเวลาท่ีพนักงานตอ้งบนัทึกขอ้มูลดว้ยตวัเอง เม่ือมีขอ้มูลใน

ปริมาณมากการตรวจจบัจะมีประสิทธิภาพสูงส่งผลใหโ้ปรแกรมเดิมท่ีมีขอ้เสียดา้นการตรวจจบั ดา้นการ

บนัทึกขอ้มูล ถูกแกไ้ขและพฒันาต่อเร่ือยมาจนเขา้มามีบทบาทต่อบริษทัและมีประโยชน์ต่อพนกังานและ

ผูใ้ชง้านระบบ 
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จากการท่ีไปปฏิบติัสหกิจศึกษาคณะผูจ้ดัทาํไดท้ราบถึงปัญหาและขีดจาํกดัของตวัระบบจึงไดพ้ฒันา

ระบบจดัการฐานขอ้มูลส่วนบุคคลข้ึนมาใชง้าน เพ่ือใหโ้ปรแกรมเขา้มาช่วยการทาํงานของบริษทัในด้าน

การจดัการส่วนขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูล  ลดความยุง่ยากในการบนัทึกขอ้มูล มีความสะดวกรวดเร็ว มี

ประสิทธิภาพต่อการใชง้าน ง่ายต่อการจดัการบุคลากรท่ีมีปริมาณมาก 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

 เพ่ือพฒันาระบบโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับริษทั โดยใชภ้าษา PHP ในการ

พฒันาระบบและใช ้phpMyAdmin ในการสร้างฐานขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูล 

 

1.3 ขอบเขตโครงงาน 

1.3.1  ระบบสามารถตรวจจบัใบหนา้และแสดงผลทางจอมอนิเตอร์ 

1.3.2 ระบบสามารถจดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน 

 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

ผูดู้แลระบบ 

  ซอฟตแ์วร์ 

   -  Microsoft Windows 10 

   - Xampp V.3.2.2 

   - Visual Studio Code 

   - Microsoft Excel 2013 

   - Google Chrome 

   - Adobe Photoshop CS6 

ฮาร์ดแวร์ 

   - Intel(R) Core(TM) i7-7500 CPU 

   - @3.40 GHz 3.40 GHz. 

   - Hard Disk 1 TB. 

   - Ram 8 GB. 
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ผู้ใช้งาน 

  ฮาร์ดแวร์ 

   -  Inter(R) Core(TM) i3-7500 CPU 

   - @ 3.40 GHz 3.40 GHz. หรือสูงกว่า 

   - Hard Disk 500 GB. หรือสูงกว่า 

   - Ram 4 GB. หรือสูงกว่า 

 

ซอฟตแ์วร์ 

  - Microsoft Windows XP 8,9,10 

  - Microsoft Excel 2013  

  - Google Chrome 

 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 มีระบบจดัการฐานขอ้มูลส่วนบุคคลใชง้านในบริษทัแทนระบบการทาํงานแบบเดิม โดยระบบ

จดัการฐานขอ้มูลส่วนบุคคลมีหน้าท่ีสร้างข้อมูลบุคคล บนัทึกขอ้มูล หรือแกไ้ขขอ้มูลและสามารถรับ

ขอ้มูลจากกลอ้งมาบนัทึกเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลได ้เพ่ือแสดงรายละเอียดบุคคลผา่นจอมอนิเตอร์  

 

 

 



 

บทที่ 2  

แนวคดิทฤษฎี และ งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวความคดิ 

ภาพท่ี 2.1 ระบบจดัการฐานขอ้มูลบุคคล 

ระบบจดัการฐานขอ้มูลบุคคลเป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนมาใชภ้ายในบริษทั EP & IT Solution จาํกดั 

เป็นระบบท่ีใชโ้ปรแกรม Visual Studio ในการพฒันาเว็บไซต์ นาํภาษา PHP, HTML, JavaScript เขา้มา

ช่วยพฒันาโปรแกรม ออกแบบตกแต่งหนา้เวบ็ไซตใ์หร้ะบบน่าใชง้าน โปรแกรม phpMyAdmin ใชส้ร้าง

ขอ้มูลและบนัทึกขอ้มูลของระบบ ช่วยใหร้ะบบสามารถบนัทึกขอ้มูลท่ีมีปริมาณมากลดระยะเวลาในการ

ทาํงาน ลดเวลาผูใ้ชง้านในการบนัทึกขอ้มูลบุคคล โปรแกรม Xampp โปรแกรมท่ีใชค้วบคู่กบัระบบใน

การเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลเพ่ือดึงขอ้มูลจากโปรแกรม SQL Server 2008 R2 มาใชง้าน 
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2.2 ทฤษฎเีกีย่วกบัโปรแกรม 

 2.2.1 ภาษา PHP 

  บญัชา ปะสีละเตสงั (2555) กล่าววา่ ในช่วงแรกของการทาํงานบนระบบเครือข่าย ภาษา

ท่ีใชส้ร้างเวบ็ไซตน์ั้นเป็นภาษาแบบสถิต (Static Language) ซ่ึงเป็นภาษาท่ีใชส้ร้างขอ้มูลประเภทตวัอกัษร 

ภาพ หรือออบเจ็กตท่ี์ไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดด้ว้ยตวัเองหรือเป็นขอ้มูลท่ีคงท่ี แต่ต่อมาไดมี้การพฒันา

ภาษาให้มีความสามารถเป็นแบบไดนามิก (Dynamic Language) ซ่ึงเป็นภาษาท่ีข้อมูลสามารถถูก

เปล่ียนแปลงไดโ้ดยอตัโนมติัตามเง่ือนไขต่างๆ ท่ีผูเ้ขียนไดก้าํหนดไว ้โดยเฉพาะภาษาประเภทสคริปต ์

(Script) ท่ีสามารถติดต่อ (Interaction) กบัผูใ้ชง้านไดแ้ละภาษาประเภทน้ีนิยมใชง้านอย่างมากในปัจจุบนั

คือภาษา PHP 

  ทวิร พานิชสมบติั (2556) PHP (PHP Hypertext Preprocessor) คือภาษาสาํหรับใชใ้นการ

เขียนโปรแกรมบนเวบ็ไซต ์สามารถเขียนไดห้ลากหลายโปรแกรมเช่นเดียวกบัภาษาทัว่ไป อาจมีขอ้สงสัย

ว่า ต่างจาก HTML อย่างไร คาํตอบคือ HTML นั้นเป็นภาษาท่ีใช้ในการจัดรูปแบบของเว็บไซต์ จัด

ตาํแหน่งรูปแบบตัวอกัษร หรือใส่สีสันให้กับเว็บไซต์ของเราแต่ภาษา PHP นั้นเป็นส่วนท่ีใช้ในการ

คาํนวณ ประมวลผล เก็บค่า และทาํตามคาํสัง่ อย่างเช่น รับค่าจากแบบ form ท่ีรับค่าจากช่องคาํตอบของ

เว็บบอร์ด และเก็บไวเ้พ่ือนาํมาแสดงผลต่อไปแมแ้ต่กระทัง่ใชใ้นการเขียน CMS ยอดนิยมเช่น Drupal, 

Joomla คือเว็บไซต์จะโตต้อบกบัผูใ้ชไ้ดต้อ้งมีภาษา PHP ส่วน HTML หรือ Javascript ใชเ้ป็นเพียงแค่ตวั

ควบคุมการแสดงผลเท่านั้น 
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โดยสรุปความหมายของระบบจดัการฐานข้อมูลบุคคลคือ 

 คณะผูจ้ ัดทาํได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดังมีหัวข้อต่อไปน้ีด้วยวิธีการคิดอย่างมี

เหตุผล และมีระบบ เพ่ือให้ไดผ้ลท่ีออกมานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ไดศึ้กษาระบบรักษาความปลอดภยั 

เป็นระบบท่ีมีความสําคญัและจาํเป็นต่อการดาํเนินชีวิตของมนุษยใ์นเร่ืองการรักษาความปลอดภัยใน

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบกลอ้งวงจรปิดยงัเป็นระบบหน่ึงท่ีมีความทันสมยัในด้านอุปกรณ์

ประเภทอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีถูกนาํมาใชอ้ยา่งแพร่หลายและมีแนวโน้มการผลิตท่ีสูงมากข้ึนตามจาํนวนความ

ตอ้งการของประชากร โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการจดัทาํข้ึนมาเพ่ือเฝ้าระวงัไม่ให้เกิดความอนัตรายต่อ

ชีวิตและทรัพยสิ์นของบุคลคลนั้น รวมไปถึงการเพ่ิมคุณภาพชีวิตการดาํรงอยู่ ช่วยให้สังคมน่าอยู่มาก

ยิ่งข้ึน ทั้งนั้นระบบกลอ้งวงจรปิดก็เป็นไดแ้ค่เคร่ืองมือท่ีช่วยในการสนบัสนุนให้ตวัระบบกลอ้งวงจรปิด

ทาํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพจะตอ้งประกอบไปดว้ยหลายส่วนสาํคญัในการนาํมากาํหนดแนวทางใน

การใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพสาํหรับงานรักษาความปลอดภยัโดยมีเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง

ดงัน้ี 

หลกัการกระบวนการทางความคดิ 

1. กาํหนดประเด็นสาํคญัของปัญหาใหถู้กตอ้ง เช่น ปัญหาหลกั ปัญหารอง 

2. ระบุส่ิงท่ีทาํใหเ้กิดปัญหา 

3. คิดวิเคราะห์ วิธีแกไ้ขหรือพิจารณาทางเลือกท่ีเป็นไปได ้ท่ีอาจจะมีมากกว่า 1 วิธี 

4. เปรียบเทียบวิธีแกไ้ข และประเมินดูว่ามีวิธีใดเหมาะสมท่ีจะนาํไปใชใ้นระบบปฏิบติัการเพ่ือ

บรรลุผลตามเป้าหมาย 

5. เลือกวิธีแกไ้ขท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

6. นาํไปลองใชป้ฏิบติัตามระยะเวลาท่ีกาํหนด 

7. ติดตามผลการทดลอง 

8. ปรับเปล่ียนแกไ้ขตามจุดท่ีบกพร่อง 

9. กาํหนดมาตรฐานวิธีปฏิบติังาน   
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2.3 เวบ็ไซต์ที่เกีย่วข้อง 

คณะนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดพ้ฒันาโปรแกรมข้ึนมา โดยมีการใช ้PHP เขา้มาช่วยใน

การพฒันาระบบ และไดป้ระโยชน์ในการศึกษาจากเวบ็ไซตต่์างเพ่ิมเติมดงัน้ี 

ภาพท่ี 2.2 ภาษา PHP ออกแบบหนา้จอ 

ภาษาคอมพิวเตอร์ในลกัษณะเซิร์ฟเวอร์-ไซด์ สคริปต์ โดยลิขสิทธ์ิอยู่ในลกัษณะโอเพนซอร์ส 

ภาษาพีเอชพีใชส้าํหรับจดัทาํเว็บไซต์ และแสดงผลออกมาในรูปแบบ HTML โดยมีรากฐานโครงสร้าง

คาํสัง่มาจากภาษา ภาษาซี ภาษาจาวา 
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Java Script เขา้มาช่วยในกระบวนการเรียกใชง้านโปรแกรมใหมี้ความสะดวกรวดเร็วยิง่ข้ึน 

เพ่ือใหโ้ปรแกรมเมอร์ใชง้านโดยเฉพาะ 

ภาพท่ี 2.3 ภาษา Java Script 

ภาษาคอมพิวเตอร์สาํหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีกาํลงัไดรั้บความนิยมอย่าง

สูง Java JavaScript เป็น ภาษาสคริปต์เชิงวตัถุซ่ึงในการสร้างและพฒันาเว็บไซต์ (ใชร่้วมกบั HTML) 

เพ่ือใหเ้วบ็ไซตดู์มีการเคล่ือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ชง้านไดม้ากข้ึน 
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HTML การออกแบบและตกแต่ง ดว้ยภาษาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ง่ายต่อการใชง้าน และท่ีท่ีนิยมใน

ปัจจุบนั เพราะนาํมาใชก้นัแพร่หลายดว้ยตวัภาษาท่ีง่าย ใชส้ะดวก 

ภาพท่ี 2.4 ภาษา HTML  

 HTML คือ ภาษาหลกัท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็เพจ โดยใช ้Tag ในการกาํหนดการแสดงผล HTML ยอ่

มาจากคาํว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความมีการเช่ือมต่อ (Hyperlink) 

Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการกําหนดการแสดงผลบนเว็บเพจ ดังนั้ น HTML จึง

หมายถึง ภาษาท่ีใช้ Tag ในการกาํหนดการแสดงผลเว็บเพจท่ีต่างก็เช่ือมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน 

Hyperlink  
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MySql โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ท่ีพฒันาโดยบริษทั MySQL AB มีหนา้ท่ีเก็บขอ้มูล 

ภาพท่ี 2.5 โปรแกรม MySql MyAdmin 

 โปรแกรมระบบจดัการฐานขอ้มูล ท่ีพฒันาโดยบริษทั MySQL AB มีหน้าท่ีเก็บขอ้มูลอย่างเป็น

ระบบ รองรับคาํสัง่ SQL เป็นเคร่ืองมือสาํหรับเก็บขอ้มูล ท่ีตอ้งใชร่้วมกบัเคร่ืองมือหรือโปรแกรมอ่ืนอยา่ง

บูรณาการ เพ่ือใหไ้ดร้ะบบงานท่ีรองรับ ความตอ้งการของผูใ้ช ้
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Xampp เป็นโปรแกรม Apache web server ไวจ้าํลอง web server เพ่ือไวท้ดสอบการเช่ือมต่อของ

โปรแกรม 

ภาพท่ี 2.6 โปรแกรม Xampp 

 เป็นโปรแกรม Apache web server ไวจ้าํลอง web server เพ่ือไวท้ดสอบ สคริปหรือเว็บไซต์ใน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยท่ีไม่ตอ้งเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้าย ง่ายต่อการติดตั้งและใชง้าน

โปรแกรม Xampp จะมาพร้อมกบั PHP ภาษาสาํหรับพฒันาเวบ็แอพลิเคชนัท่ีเป็นท่ีนิยม 
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2.4 งานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

คณะนกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาไดค้น้หางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการ

ดาํเนินโครงการในดา้นขอ้มูล และรูปภาพท่ีสามารถใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซต ์เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา

เพ่ิมเติมดงัน้ี 

 

ภาพท่ี 2.7 โปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลสินคา้ 

บุษกร จันทร์สมบุญ ภิญญาพชัญ์ และสุดารัตน์ เมืองท่ีรัก (2555) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัสยาม ไดพ้ฒันาระบบบริหารจดัการร้านขายตุ๊กตาข้ึน  เพ่ือเพ่ิมความสะดวกต่อผูใ้ชง้าน และ

ลดความผดิพลาดท่ีเกิดข้ึนในระบบงานปัจจุบนัสามารถเก็บขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลพนกังาน 

ขอ้มุลการขาย เป็นตน้ โดยโปรแกรม Microsoft SQL Server 2000 และโปรแกรม Microsoft Visual Studio 

2005 เป็นเคร่ืองมือในการสร้างโปรแกรมเพ่ือติดต่อกบัผูใ้ช ้
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ภาพท่ี 2.8 หนา้จอเวบ็ไซตจ์ดัการฐานขอ้มูล 

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศิริรัตน์ วณิชโยบล และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ลดัดา ปรีชาวีรกุล(2558) 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เวบ็ไซตร์ะบบสนบัสนุนการบริหารจดัการลูกคา้สัมพนัธ์

ของหน่วยเคร่ืองมือกลาง สามารถจดัการขอ้มูลพ้ืนฐานเพ่ิม แกไ้ขและลบขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล โดย

แสดงผลในรูปแบบตาราง 
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ภาพท่ี 2.9 เวบ็ไซตห์นา้จอการเพ่ิมฐานขอ้มูล 

ภทัรพงษ ์แซ่ตั้ง และศกัด์ิชยั ศิโรรัตนพาณิชย ์(2559) ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือสนบัสนุนงาน

วิชาการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ เวบ็ไซตจ์ดัการฐานขอ้มูลหลกัสูตรออนไลน์เป็น

ระบบจดัการเพ่ิมขอ้มูลรายละเอียด สามารถคน้หาขอ้มูล เพ่ิมขอ้มูล ช้ีแนะรายละเอียด ขอ้เสนอแนะต่างๆ

ลงเวบ็ไซตเ์พ่ือประเมินโดยอาจารย ์หรือนกัศึกษาท่ีเขา้มาใชง้านระบบ 

 

 



16 
 

ภาพท่ี 2.10 ภาพแสดงหนา้ Delete ขอ้มูล 

ปัทมาวดี เปรมกาศ (2561) ภาควิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร เวบ็ไซตจ์ดัการฐานขอ้มูลส่วนลบขอ้มูล ระบบแสดงรายละเอียดขอ้มูลในฐานขอ้มูล

สามารถเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการลบไดข้อ้มูลเดียวหรือหลายขอ้มูลข้ึนอยูก่บัผูใ้ชง้านกาํหนด โดยตวัระบบใช้

โปรแกรม SQL Database Server ในการเก็บบนัทึกขอ้มูล เพราะสามารถเก็บขอ้มูลไดป้ริมาณมาก ใชง้าน

ง่าย 
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ภาพท่ี 2.11 หนา้เวบ็ไซตแ์สดงรายะเอียดขอ้มูล 

วิภาวี สมศิริ (2559) ภาควิชาวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินวิโรฒ 

เวบ็ไซตร์ะบบฐานขอ้มูลสาํหรับจดัการเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี สามารถ

คน้หารายละเอียดขอ้มูลมาแสดงผล โดยตวัขอ้มูลจะบอก เวลาสถานท่ี ช่ือ-นามสกุล และค่าสถานะของ

ระบบท่ีถูกกาํหนดไว ้ไม่สามารถแกไ้ขหรือปรับเปล่ียนไดใ้นดา้นผูใ้ชง้านระบบดว้ยสิทธ์ิท่ีถูกกาํหนดไว้

ก่อนเขา้ใชง้านระบบ 



 

บทที่ 3  

รายละเอียดการปฏิบัตโิครงงานสหกิจศึกษา 

3.1 ช่ือและสถานที่ตั้งประกอบการ 

ช่ือ     : บริษทั EP&IT Solution จาํกดั 

สถานที่ตั้ง : 120,122 ถ.บางบอน 3 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 

        โทร 02-8066088 

 

ภาพท่ี 3.1 บริษทั EP & IT Solution จาํกดั 

 

ภาพท่ี 3.2 แผนท่ีตั้งบริษทั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ 

 บริษทั EP & IT Solution จาํกดั เป็นบริษทัท่ีร่วมลงทุนกบั Dell SecureWork โดยเป็นผูจ้ดัจาํหน่าย

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์พ่วงเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ และใชบุ้คลากรเป็นหลกั แต่

ดว้ยการควบคุมและบริหารงานท่ีมีความเขม้งวด และการเขา้ไปเล่นการตลาดท่ีเหมาะสมในแบรนดข์อง 

Dell ทาํใหผ้ลิตภณัฑข์องบริษทัเป็นท่ีรู้จกั และไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก เพ่ือส่งให้กบั

ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการ  

3.3 รูปแบบการจดัองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั อีพี แอนด ์ไอที โซลูชัน่ จาํกดั 

ฝ่ายจดัซ้ือ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายขาย แผนกไอที ฝ่ายการเงิน 
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3.4 ตาํแหน่งและลกัษณะงานที่นกัศึกษาได้รับมอบหมาย 

1. ทาํระบบจดัการฐานขอ้มูลบุคคล 

2. ทดสอบระบบตรวจจบัใบหนา้ (กลอ้งวงจรปิด) 

3. ติดตั้ง Windows เคร่ือง PC 

4. ติดตั้ง Windows เคร่ือง Server 

5. ติดตั้งสาย Lan และติดตั้งกลอ้งวงจรปิด 

6. งานท่ีไดรั้บมอบหมายนอกสถานท่ี 

3.5 ช่ือและตาํแหน่งพนังงานทีป่รึกษา  

 ช่ือ    : ทศพร สนัทดั 

 ตาํแหน่ง  : Development Manager Program 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิาน  

 3.6.1 ตั้งแต่วนัจนัทร์ ท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง วนัองัคารท่ี 29 เมษายน พ.ศ. 2562 

3.7 ขั้นตอนและวธิกีารดําเนนิงาน 

3.7.1     ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและอาจารยเ์พ่ือหาหวัขอ้โครงงาน เพ่ือรวบรวมรายละเอียดใน

การหาหวัขอ้การทาํโครงงาน 

3.7.2  เร่ิมการรวบรวมขอ้มูลโครงงาน จากการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และหนา้ท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

3.7.3  วิเคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลท่ีไดม้าคดักรองและทาํความเขา้ใจก่อนนาํขอ้มูลท่ีไดม้าใชใ้น

การทาํรายงาน 

3.7.4  จดัทาํรูปเล่ม เม่ือวิเคราะห์ขอ้มูลเสร็จดาํเนินการจดัทาํรูปเล่มรายงาน โดยรายละเอียด

ของรายงานท่ีไดม้านั้นจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากพนักงานท่ีปรึกษา หรือ ทางบริษัทให้นาํขอ้มูลมา

เปิดเผยได ้ 

3.7.5  นาํเสนอโครงงาน เม่ือจดัทาํรูปเล่มรายงานเรียบร้อยแลว้   ก็จะนาํขอ้มูลท่ีไดม้านาํเสนอ   



21 
 

ขั้นตอนการทาํงาน ม.ค. 62 ก.พ 62 มี.ค 62 เม.ย 62 พ.ค. 62 

1. ปรึกษาพนกังานท่ีปรึกษาและ

อาจารยท่ี์ปรึกษาเพ่ือหาหวัขอ้

โครงงาน 

     

2. รวบรวมขอ้มูลโครงงาน      

3. วิเคราะห์ขอ้มูล      

4. จดัทาํรูปเล่มรายงาน      

5. นาํเสนอโครงงาน       

 

ตารางแสดงระยะเวลาในการดาํเนินโครงงาน 

 

  

  



 

บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

4.1 ขั้นตอนการใช้โปรแกรมระบบจดัการฐานข้อมูลบุคคล 

4.1.1 การเปิดใช้งานโปรแกรม 

ก่อนใชง้านตอ้งเปิดโปรแกรม XAMPP ทุกคร้ังเพ่ือเรียกใชง้านในส่วนของ MySql และ Apache 

วิธีเปิดใชง้านโปรแกรม 

 

ภาพท่ี 4.1 หนา้จอเปิดใชง้านโปรแกรม 

1. เปิดตวัโปรแกรม XAMPP ข้ึนมา แลว้คลิก Start ท่ี MySql และ Apache 

2. จะปรากฏหนา้จอ Module เป็นสีเขียว    
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4.1.2 หน้าจอเข้าสู่ระบบ Login 

 

 

ภาพท่ี 4.2 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

1. เขา้ Url เป็น http://localhost/face-recognition-administration/ 
2.  Username = Admin  
3.  Password = 123456 จากนั้นคลิกปุ่ม Login 
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4.1.3 เมนู Dashboard 

 

ภาพท่ี 4.3 หนา้จอแสดงรายละเอียดผูเ้ขา้ใชง้านระบบ 

 

1. แสดงการเขา้ใชง้านของ User 

2. เม่ือมีผูใ้ชง้านเขา้มาใชร้ะบบ ระบบจะประมวลผลเพ่ือไปแสดงบนหนา้แผงควบคุมโดย

อตัโนมติั 

3. แสดงขอ้มูลบุคคลตามจาํนวนไฟลเ์ม่ือมีการเพ่ิมขอ้มูล หรือ แกไ้ขขอ้มูลระบบแสดงผลจะ

เปล่ียนแปลงไปตามท่ีผูใ้ชง้านกาํหนด 
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4.1.4 หน้า Manage People 

 

ภาพท่ี 4.4 หนา้จอส่วนจดัการบุคคล 

คือส่วนจดัการของบุคลากร ท่ีสามารถ เพ่ิมขอ้มูล ลบขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล และ อพัโหลดรูปภาพเขา้

ไปในระบบเพ่ือเรียกดูตามตอ้งการได ้
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4.1.5 หน้าแก้ไขข้อมูลบุคคล 

 

ภาพท่ี 4.5 หนา้จอแกไ้ขรายละเอียดส่วนบุคคล 

ใส่ขอ้มูลใหค้รบทุกหวัขอ้แลว้คลิก Save Change เพ่ือบนัทึกขอ้มูล ถา้ใส่ขอ้มูลไม่ครบระบบจะไม่

สามารถแกไ้ขได ้
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4.1.6 หน้าอพัโหลดรูปภาพ 

 

ภาพท่ี 4.6 หนา้จออพัโหลดรูปภาพ 

เม่ือตอ้งการอพัโหลดรูปภาพ คลิกเลือกไฟลท่ี์อยูใ่นโฟลเดอร์ เลือกรูปท่ีตอ้งการ จากนั้นคลิกอพั

โหลด 
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4.1.7 หน้ารายละเอยีดบุคคล 

 

ภาพท่ี 4.7 หนา้จอแสดงรายระเอียดขอ้มูลรูปภาพ 

สามารถคลิกเพ่ือดูรายละเอียดบุคคล และสามารถลบขอ้มูลรูปภาพ 
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4.1.8 หน้าอพัโหลดไฟล์ Excel 

 

ภาพท่ี 4.8 หนา้จออพัโหลดไฟลง์าน 

เม่ือตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลในปริมาณมาก ใหค้ลิกปุ่มอพัโหลดไฟล ์Excel ท่ีอยูใ่นโฟลเดอร์ และ 

เปล่ียนนามสกุลไฟลเ์ป็น csv เพ่ือใหร้ะบบรับสถานะไฟลม์าใชง้านได ้

 

 

 

 

 



30 
 

4.1.9 หน้าเพิม่บุคคล 

 

ภาพท่ี 4.9 หนา้จอเพ่ิมรายละเอียดบุคคล 

เม่ือตอ้งการเพ่ิมขอ้มูลบุคคล ตอ้งใส่รายระเอียดใหค้รบตามหวัขอ้ แลว้คลิก Add Record เพ่ือ

บนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 
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4.2.0 หน้าลบข้อมูลบุคคล 

 

ภาพท่ี 4.10 หนา้จอลบขอ้มูล 

เพ่ือลบขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการออกจากระบบและคลิกตกลง 
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4.2.1 หน้า Manage Account 

 

ภาพท่ี 4.11 หนา้จอรายละเอียดผูดู้แลระบบ 

หนา้จดัการขอ้มูล Account ทั้งหมด สามารถ เพ่ิมขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ลบขอ้มูล และคน้หาขอ้มูลได ้ 
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4.2.2 หน้าแก้ไข Account 

 

ภาพท่ี 4.12 หนา้จอแกไ้ขรายละเอียด 

ใส่ขอ้มูลใหค้รบทุกหวัขอ้แลว้คลิกบนัทึกขอ้มูล ถา้ใส่ขอ้มูลไม่ครบระบบจะไม่สามารถแกไ้ขได ้
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4.2.3 หน้าเพิม่ Account 

 

ภาพท่ี 4.13 หนา้จอเพ่ิมขอ้มูล 

เม่ือตอ้งการเพ่ิมขอ้มูล Account  ตอ้งใส่รายระเอียดใหค้รบตามหวัขอ้ แลว้คลิกเพ่ิมขอ้มูลเพ่ือ

บนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล 
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4.2.4 หน้าจอลบ Account 

 

ภาพท่ี 4.14 หนา้จอลบขอ้มูล 

เม่ือมี Account ท่ีไม่ตอ้งการใหค้ลิกปุ่มลบ Account เพ่ือลบขอ้มูลออกจากฐานขอ้มูลบุคคล 
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4.2.5 หน้า Manager Camera 

 

ภาพท่ี 4.15 หนา้จอรายละเอียดขอ้มูลกลอ้ง 

แสดงรายละเอียด IP Camera ของกลอ้งท่ีใชง้านอยู ่สามารถแกไ้ข IP Camera และลบ IP Camera ท่ี

ไม่ใชง้านได ้ 
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4.2.6 หน้าแก้ไข Camera 

 

ภาพท่ี 4.16 หนา้จอแกไ้ขรายละเอียด 

เม่ือตอ้งการเปล่ียน IP Camera ใหใ้ส่ขอ้มูลท่ีใชง้านใหม่ใหถู้กตอ้งตามหวัขอ้ แลว้คลิก Save 

Change เพ่ือบนัทึก IP Camera ลงฐานขอ้มูล 
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4.2.7 หน้าเพิม่ IP Camera 

 

ภาพท่ี 4.17 หนา้จอเพ่ิมขอ้มูลกลอ้ง 

เม่ือตอ้งการเพ่ิมจาํนวน IP Camera ใหใ้ส่ IP ใหม่ท่ีตอ้งการ แลว้คลิก Add Record เพ่ือบนัทึกขอ้มูล

ลงฐานขอ้มูล 
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4.2.8 หน้าลบ IP Camera 

. 

ภาพท่ี 4.18 หนา้จอลบขอ้มูล 

เม่ือไม่ตอ้งการขอ้มูล หรือ ตอ้งการลบขอ้มูล คลิกปุ่ม Delete และคลิกตกลงเพ่ือลบขอ้มูลออกจาก

ฐานขอ้มูล 
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4.2.9 หน้า Reset password 

 

ภาพท่ี 4.19หนา้จอเปล่ียนรหสัผูใ้ชง้าน 

เม่ือผูใ้ชง้านระบบลืมรหสัผา่นเขา้ใชง้านระบบ ใหค้ลิกปุ่ม Reset Password และกาํหนดรหสัผา่น

ใหม่ หรือแจง้ผา่น Admin เพ่ือรอรหสัผา่นใหม่เพ่ือเขา้ใชง้านระบบ 



 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลจากการจดัทําโครงงาน 

1) จากการท่ีคณะผูจ้ดัทาํไดไ้ปดาํเนินการปฏิบติังานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วนัท่ี 7 ม.ค. 2562 

ถึง 29 เม.ย. 2662 ณ บริษทั EP& IT Solution ทาํใหไ้ดรั้บประโยชน์ดงัน้ี 

2) คณะผูจ้ดัทาํไดศึ้กษาเรียนรู้ภาษา php แลว้ไดส้ร้างระบบจดัการฐานขอ้มูลบุคคลใหก้บั

บริษัทEP& IT Solution จาํกดั และทางบริษทัไดน้าํเว็บไซต์ท่ีคณะผูจ้ ัดทาํสร้างข้ึนมาต่อยอด โดยการ

นาํเอาไปใชง้านกบัระบบใหม่ท่ีทางบริษทัไดพ้ฒันาข้ึนมาต่อไป 

3) ทาํใหท้ราบถึงภาษาท่ีใชใ้นการเขียนโปรแกรมท่ีหลากหลาย นอกเหนือจากภาษาท่ีได้

เรียนรู้จากหอ้งเรียนตลอดจนมีความรู้ ความเขา้ใจในวิธีการเขียนภาษา php และสามารถสร้างออกมาเป็น

เวบ็ไซตแ์ละนาํมาใชป้ระโยชน์กบัโปรเจคได ้

5.1.2 ข้อจาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1) บริษัทฯพฒันาระบบใหม่คือระบบตรวจจับใบหน้า ทาํให้มีการปรับปรุงระบบอยู่

บ่อยคร้ัง ซ่ึงทาํใหค้ณะผูจ้ดัทาํตอ้งมีการปรับเปล่ียนขั้นตอนของระบบจดัการฐานขอ้มูลบุคคล 

2) บริษัทฯ มีการประชุมกันทุกสัปดาห์ เพ่ือพูดคุยสอบถามเก่ียวกับความก้าวหน้า 

ปรับปรุงงานในแต่ละสัปดาห์และปัญหาของระบบ ทาํให้ในบางสปัดาห์ตอ้งมีการปรับเปล่ียนระบบเพ่ือ

แกไ้ขปัญหาขอ้ผดิพลาดโดยอาจทาํใหค้ณะผูจ้ดัทาํตอ้งมีการปรับเปล่ียนฟังกช์ัน่การทาํงานบางอยา่งของ

ระบบจดัการฐานขอ้มูลบุคคล ซ่ึงทาํใหเ้กิดความสบัสนเก่ียวกบัระบบท่ีกาํลงัพฒันาอยู ่
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5.1.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 

1) ผูป้ฏิบติังานไม่ควรปรับเปล่ียนฟังกช์นัการทาํงานของระบบจดัการฐานขอ้มูลบุคคล

บ่อย เพราะอาจจะทาํใหร้ะบบเกิดการล่าชา้และลดความสบัสนของผูป้ฏิบติังาน 

2) ผูป้ฏิบติังานควรศึกษาเก่ียวกบัฟังกช์นัท่ีตอ้งเพ่ิมเขา้มาใชใ้นระบบ โดยการหาความรู้

เพ่ิมเติมก่อนจึงลงมือพฒันาระบบต่อ 

5.2 สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1) ทาํใหไ้ดเ้รียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมภาษา php เป็นภาษาใหม่ท่ียงัไม่เคยเรียนมาก่อน 

เพ่ือใชใ้นการปฏิบติังานและสร้างเวบ็ไซต ์

2) ทาํให้ไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานจริง การทาํงานเป็นทีม และนาํความรู้ท่ีเรียนมาใชง้าน

จริงไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นและสามารถปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้ม แรงกดดนัจากการ

ปฏิบติังานจริง 

5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

1) เม่ือผูป้ฏิบัติงานพฒันาโปรแกรมอาจเกิดปัญหาข้อผิดพลาดจากโปรแกรม โดย

โปรแกรมอาจเกิดขอ้ผดิพลาดในบางส่วนซ่ึงผูพ้ฒันาไม่สามารถรับรู้ได ้

2) เน่ืองจากนกัศึกษามีความรู้ไม่เพียงพอจึงตอ้งเพ่ิมพูนความรู้ จึงทาํใหเ้กิดความล่าชา้ใน

การปฏิบติังานในช่วงแรก 

3) เม่ือเพ่ิมขอ้มูลบุคคลเขา้สู่ระบบ ไม่สามารถเพ่ิมขอ้มูลจาํนวนมากได ้ผูใ้ชต้อ้งเสียเวลา

ในการบนัทึกขอ้มูลรายบุคคล จึงทาํใหล่้าชา้ต่อการใชง้าน 

5.2.3 ข้อเสนอแนะ 

1) ควรมีการจดัตั้งทีมเพ่ือทดสอบระบบตรวจหาขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนของระบบ 

2) ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากอินเทอร์เน็ต หนงัสือ หรือสอบถามพนกังานท่ีปรึกษา 

3) พฒันาระบบใหส้ามารถเพ่ิมขอ้มูลจาก Word หรือ Excel เพ่ือใหง่้ายต่อการใชง้าน 
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ภาพท่ี ก.1 E-R Diagram ภาษาไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก.2 E-R Diagram ภาษาองักฤษ 
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ตารางท่ี ก.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง คาํอธิบาย 

Camera ตารางขอ้มูลกลอ้ง 

Company ตารางขอ้มูลบริษทั 

People ตารางขอ้มูลบุคคล 

People_status ตารางขอ้มูลสถานะในการทาํงาน 

Province ตารางขอ้มูลจงัหวดั 

Users ตารางขอ้มูลผูเ้ขา้ใชง้าน 

User_group ตารางขอ้มูลกลุ่มผูเ้ขา้ใชง้าน 

 

ตารางท่ี ก.2 รายการตารางขอ้มูลกลอ้ง 

Name Type P M Refer to Description 

cm_id int(11) YES YES  รหสัเลข

กลอ้ง 

cm_username varchar(50) NO YES  ช่ือเขา้ใชง้าน 

cm_password varchar(50) NO YES  รหสัผา่น 

cm_ip varchar(100) NO YES  IP Address 

cm_name varchar(50) NO YES  ช่ือกลอ้ง 

cm_user_group tinyint(11) NO YES Ug_id , Ug_desc กลุ่มผูใ้ช ้
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ตารางท่ี ก.3 รายการตารางขอ้มูลบริษทั 

Name Type P M Refer to Description 

c_id int(11) YES YES  รหสับริษทั 

c_name varchar(50) NO YES  ช่ือบริษทั 

c_address varchar(50) NO YES  ท่ีอยู ่

c_phone_no varchar(100) NO YES  เบอร์โทรศพัท ์

 

ตารางท่ี ก.4 รายการตารางขอ้มูลบุคคล 

Name Type P M Refer to Description 

p_id int(11) YES YES  รหสับุคคล 

p_firstname varchar(50) NO YES  ช่ือจริง 

p_lastname varchar(50) NO YES  นามสกุล 

p_gender varchar(50) NO YES  เพศ 

p_email varchar(50) NO YES  อีเมล 

p_address varchar(50) NO YES  ท่ีอยู ่

p_birthday datetime NO YES  วนัเกิด 

p_company_id int(11) NO YES Cm_id รหสับริษทั 

p_province_id int(11) NO YES Pr_id รหสัจงัหวดั 

p_status int(11) NO YES Ps_id รหสัสถานะ 
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ตารางท่ี ก.5 รายการตารางขอ้มูลสถานะในการทาํงาน 

Name Type P M Refer to Description 

Ps_id int(10) YES YES  รหสัสถานะ 

ps_status varchar(50) NO YES  สถานะ 

 

ตารางท่ี ก.6 รายการตารางขอ้มูลจงัหวดั 

Name Type P M Refer to Description 

Pr_id int(10) YES YES  รหสัจงัหวดั 

Pr_name varchar(50) NO YES  จงัหวดั 

 

ตารางท่ี ก.7 รายการตารางขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

Name Type P M Refer to Description 

U_id int(11) YES YES  รหสัผูเ้ขา้ใช ้

U_username varchar(50) NO YES  ช่ือผูเ้ขา้ใช ้

U_password varchar(50) NO YES  รหสัผา่น 

U_lastname varchar(50) NO YES  นามสกุล 

U_firstname varchar(50) NO YES  ช่ือจริง 

U_group_id int(11) NO YES Ug_id  รหสักลุ่มผูใ้ช ้
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ภาพท่ี ก.3 Contect Diagram ระบบจดัการฐานขอ้มูลบุคคล 
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ภาพท่ี ก.4 Data Flow Diagram Level 0 ระบบจดัการฐานขอ้มูลบุคคล 
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ภาพท่ี ก.5 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 1: จดัการขอ้มูลพ้ืนฐาน 
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ภาพท่ี ก.6 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 2: การเขา้สู่ระบบ 



53 
 

 

ภาพท่ี ก.7 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 3: จดัการขอ้มูลระบบ 
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ภาพท่ี ก.8 Data Flow Diagram Level 1 ของ Process 4: ออกรายงาน 
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ภาคผนวก ข 

คู่มือการตดิตั้งโปรแกรม 

Install Program 

 

ภาพท่ี ข.1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Xampp 

เปิดเบราว์เซอร์พิมพ์เว็บไซต์ https://www.apachefriends.org/index.html สามารถเข้าได้ทั้ ง

เบราวเ์ซอร์ Google Chrome, Firefox, IE หลงัจากเปิดเขา้โปรแกรม Xampp เพ่ือติดตั้งโปรแกรมลงเคร่ือง 

PC 
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ภาพท่ี ข.2 หนา้จอยนืยนัการติดตั้งโปรแกรม Xampp  

ใหค้ลิกปุ่ม Next เพ่ือยนืยนัการติดตั้งโปรแกรม Zampp 
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ภาพท่ี ข.3 หนา้จอเขา้สู่การติดตั้งโปรแกรม  Incentive_Calcutor_0.001_setup 

เลือก Components ท่ีตอ้งการใชใ้นโปรแกรมหรือคลิกเลือกทั้งหมด 
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ภาพท่ี ข.4 หนา้จอเลือกพ้ืนท่ีในการติดตั้งโปรแกรม Xampp 

คลิกปุ่มรูปภาพโฟลเดอร์เพ่ือเลือกพ้ืนท่ีในการติดตั้งโปรแกรม 
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ภาพท่ี ข.5 หนา้จอยนืยนัในการติดตั้งโปรแกรม Xampp 

คลิกปุ่ม Next เพ่ือติดตั้งโปรแกรม Xampp 
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ภาพท่ี ข.6 หนา้จอยนืยนัในการติดตั้งโปรแกรม Xampp 

คลิกปุ่ม Next เพ่ือติดตั้งโปรแกรม Xampp 
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ภาพท่ี ข.7 หนา้จอติดตั้งโปรแกรม Xampp 

หนา้จอรอการติดตั้งโปรแกรม Xampp 
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ภาพท่ี ข.8 หนา้จอติดตั้งโปรแกรม Xampp เสร็จมบูรณ์ 

หลงัจากโปรแกรมติดตั้งสาํเร็จคลิกปุ่ม Finish เพ่ือปิดหนา้จอ แสดงถึงการติดตั้งโปรแกรมเสร็จ

สมบูรณ์ 
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ภาพท่ี ข.9 หนา้จอติดตั้งโปรแกรม Control Panal Xampp 

คลิก Start Apache และ Mysql ตามลาํดบัเพ่ือเปิดใชง้านโปรแกรม 
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ภาคผนวก ค 

รูปภาพในการปฏิบัตงิานสหกจิ 

 

 

ภาพท่ี ค.1 เรียนรู้การใชง้านเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
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ภาพท่ี ค.2 ติดตั้ง Windows เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

 

ภาพท่ี ค.3 ติดตั้ง VM ware เพ่ือใชง้านเคร่ือง Server 
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ภาพท่ี ค.4 ศึกษาการเขียนภาษา PHP 

 

 

ภาพท่ี ค.5 เรียนรู้วิธีการเขียนดว้ยภาษา PHP 
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ภาพท่ี ค.6 ทดลองทาํตวั Test ระบบก่อนทาํระบบจริง 

 

ภาพท่ี ค.7 หนา้จอมอนิเตอร์ (Face Interfate) 
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