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บทที  

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

การลางานก็ถือเป็นสิทธิตามกฎหมายแรงงานอย่างหนึงทีให้ลูกจา้งสามารถขอลาหยุดงานได ้

ซึงบริษทั ควินท ์คอร์เปอเรชนั จาํกดั ก็ไดใ้หค้วามสาํคญักบัสิทธิในการลาหยดุของพนกังานเช่นกนั ซึง

ในการทาํงานการลาหยดุงานนนัก็ถือว่ามีความสาํคญัต่อพนกังานผูป้ฏิบติัหนา้ทีภายในองคก์ร พนกังาน

ทุกคนมีสิทธิในการขอลาหยุดงานอาทิ การลาป่วย การลากิจ การลาพกัร้อน การลาคลอด เป็นตน้ ซึง

ขนัตอนในการขอลาหยดุงานของบริษทัควินท ์คอร์เปอเรชนั จาํกดั นนัจะใชว้ิธีการยนืแบบฟอร์มใบลา

ทีเป็นกระดาษโดยมีวิธีการดังนี เมือพนักงานต้องการจะขอทาํเรืองการลาหยุดงานพนักงานจะนาํ

แบบฟอร์มใบลาไปยืนขอลาหยุดกบัผูพ้ิจารณานันคือหัวหนา้ฝ่ายหรือหัวหนา้แผนกเซ็นอนุมติัการลา

หยุด เมือผูพ้ิจารณาเซ็นอนุมติัลาหยุดแลว้พนักงานก็ตอ้งนาํใบแบบฟอร์มใบลาไปยืนให้ผูอ้นุมติัคือ

ผูบ้ริหารเซ็นอนุมติัการลาหยุดดว้ยจึงจะสามารถส่งแบบฟอร์มใบลาให้แก่ฝ่ายบริหารบุคลากรได ้จะ

เห็นไดว้่าจากวิธีการขนัตน้นนัเป็นวิธีการดาํเนินงานทีซบัซอ้น และใชเ้วลาเป็นอย่างมากในการขอยนื

วนัลา 

 จากปัญหาขา้งตน้คณะผูจ้ดัทาํไดพ้ฒันาระบบบริหารจดัการการลาหยดุของพนกังานเพือเขา้มา

ช่วยแกไ้ขปัญหาใหก้บัพนกังาน โดยพนกังานสามารถทีจะลางานผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้ซึงเป็น

เว็บไซต์ออนไลน์ไม่ว่าพนักงานจะอยู่ทีใดก็สามารถทาํเรืองขอลาหยุดงานได้โดยไม่จาํเป็นต้องใช้

แบบฟอร์มใบลาทีเป็นกระดาษอีกต่อไป และผูพ้ิจารณาทีเป็นหัวหน้างานและผูอ้นุมติัทีเป็นผูบ้ริหาร

รวมถึงฝ่ายบริหารบุคลากรก็สามารถรับแจง้เจตจาํนงถึงความตอ้งการในการขอลาไดผ้า่นทางอีเมล เมือ

ผูล้ายนืส่งใบลาผา่นเวบ็ไซตอ์อนไลน์แลว้ระบบจะทาํการส่งอีเมลแจง้เตือนไปยงัผูพ้ิจารณาหรือหวัหน้า

ฝ่ายหรือหัวหน้าแผนกเมือไดรั้บการอนุมติัการลาแลว้ระบบจะทาํการส่งอีเมลต่อไปยงัผูอ้นุมติัหรือ

ผูบ้ริหารเมือไดรั้บการอนุมติัแลว้ระบบจะทาํการส่งอีเมลตอบกลบัไปยงัผูล้า และส่งอีเมลไปแจง้ยงัฝ่าย

บริหารบุคลากรเพือแจง้ในทราบถึงการอนุมติัการลาแลว้ นอกจากนีผูล้ายงัสามารถตรวจสอบติดตาม

เรืองไดว้่าผา่นการอนุมติัหรือไม่ รวมถึงผูพ้ิจารณาและผูอ้นุมติัก็สามารถตรวจสอบยอ้นหลงัไดว้่าอนุมติั

หรือไม่อนุมติัใครบา้ง และยงัสามารถดูรายงานสรุปผลการลาของพนักงานในแต่ละเดือนได้ และยงั

สามารถตรวจสอบวนัลาของตนไดว้่าเหลือวนัลาเท่าใดเพือไม่ใหส่้งผลกระทบต่อการประเมินผลงาน 
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1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.2.1 เพือพฒันาระบบบริหารจดัการการลาหยุดของพนักงานบริษทั ควินท์ คอร์เปอเรชนั 

จาํกดั 

1.2.2 เพืออาํนวยความสะดวกใหก้บัพนกังานภายในองคก์ร 

1.2.3 เพือลดความซบัซอ้นของขนัตอนการลา 

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1.3.1 คุณสมบติัในส่วนของผูใ้ชร้ะบบในส่วนของพนกังานทวัไป มีความสามารถ ดงันี 

1.3.1.1 สามารถทาํคาํร้องขอลาหยดุได ้

1.3.1.2 ตรวจสอบคาํร้องการลาหยดุของตนเองได ้
1.3.1.3 ตรวจสอบสิทธิการลาหยดุของตนเองได ้

1.3.2     คุณสมบติัในส่วนของผูใ้ชร้ะบบในส่วนของหวัหนา้แผนกหรือผูจ้ดัการ มีความสามารถ 

ดงันี 

1.3.2.1 สามารถทาํคาํร้องขอลาหยดุได ้

1.3.2.2 ตรวจสอบคาํร้องการลาหยดุของตนเองได ้

1.3.2.3 ตรวจสอบสิทธิการลาหยดุของตนเองได ้

1.3.2.4 สามารถอนุมติัหรือไม่อนุมติัคาํร้องขอลาหยุดของผูใ้ช้ระดบัพนังงานทวัไป

ภายใตส้งักดัความดูแลของตนเองได ้

1.3.3     คุณสมบติัในส่วนของผูใ้ชร้ะบบในส่วนของผูบ้ริหาร มีความสามารถ ดงันี 

1.3.3.1 สามารถอนุมติัหรือไม่อนุมติัคาํร้องขอลาหยุดของผูใ้ช้ระดบัพนังงานทวัไป 

ภายใตส้งักดัความดูแลของตนเองได ้

1.3.3.2 สามารถเรียกดูรายงานการลาหยุดของผูใ้ช้ระดับพนังงานทั วไป ผูใ้ช้ระดับ

หวัหนา้แผนกหรือผูใ้ชร้ะดบัผูจ้ดัการ ภายใตส้งักดัการดูแลของตนเองได ้

1.3.4     คุณสมบติัของการจดัการพนืฐานในส่วนของผูดู้แลระบบ มีความสามารถในการเพิม 

แกไ้ข ลบ เรียกดูขอ้มูล ดงันี 

. . .  ขอ้มูลพนกังาน 

. . .  ขอ้มูลผูบ้ริหาร 

. . .  ขอ้มูลฝ่าย 

1.3.4.5 ขอ้มูลแผนก 



  3

 

. . .  ขอ้มูลตาํแหน่งงาน 

1.4 ประโยชน์ทีได้รับ 

1.4.1 ระบบทีช่วยในการจดัการการลาของพนกังานบริษทัควินท ์คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

1.4.2 ผูใ้ชง้านทาํการลางานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และช่วยลดงานของฝ่ายบริหารงานบุคลากร 

1.4.3 ผูใ้ชส้ามารถตรวจสอบจาํนวนคงเหลือวนัลาของตนเองได ้



บทที 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมทีเกยีวข้อง 

2.1 ทฤษฏีทีเกียวข้อง 

การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object-Oriented Programming : OOP) คือการเขยีนโปรแกรม

โดยการมองวา่ส่วนประกอบของโปรแกรมเป็นเสมือนวตัถุชินหนึงทีประกอบไปดว้ยคุณสมบัติซึง

จะสามารถอธิบายไดว้่าวตัถุนีคืออะไรและวิธีการซึงจะสามารถอธิบายพฤติกรรมของวตัถุนันว่า

สามารถทาอะไรไดก้ารเขียนโปรแกรมแบบ OOP เป็นการแบ่งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมออกเป็น

ส่วน ๆ เรียกว่า คลาส โดยการนิยาม คลาส (Class) และ ออปเจ็ค (Object) ก็เพือทาํให้สามารถนํา

ส่วนของซอฟตแ์วร์หรือโปรแกรมส่วนนนักลบัมาเรียกใช้งานไดอ้ีก เพือลดความซาํซ้อนและเวลา

ในการพฒันาโปรแกรมลงการทาํงานของคลาสจะถูกกาํหนดโดยส่วนอินเตอร์เฟส (Interface) ของ 

เมธอด (Method) ส่วนการทาํงานของส่วนทีเป็นการเขยีนโปรแกรมจะไม่ถกูคาํนึงถงึมากนกัในการ

ออกแบบ OOP สนใจเฉพาะขอ้มูลทจีะถูกประมวลผลมากกวา่ฟังก์ชนัทีทาํการประมวลขอ้มูลนนั ๆ 

ออปเจค็ (Object) 

 คอื สิงใด ๆ กต็าม ซึงมีคณุลกัษณะ (State) บ่งบอกถึงความเป็นตวัของมนัเองในขณะนนัและ

สามารถแสดงพฤติกรรม (Behavior) ของตวัเองออกมาได ้ เช่น รถยนต์สีนาํเงิน: มีความหมายคือ 

วตัถุประเภทรถยนต ์มีคุณลกัษณะของสีเป็นสีนาํเงิน และมีพฤติกรรมทีแสดงถึงการเคลือนที และ

หยุดไดห้รือกล่าวไดว้่า ออปเจ็ค ก็คือขอ้มูลของ คลาส (เป็น เอนทิตี ของ คลาส) ซึงทุกๆอย่างจะ

จดัเป็นออปเจค็ โดยตอ้งประกอบไปดว้ย 

  1) ชือ (Identity) 

  2) สถานะ (State) คณุสมบติั หรือค่าของขอ้มูล ซึงแทนดว้ย Value 

3)        พฤติกรรม (Behavior) ทีระบุวา่สามารถทาํอะไรไดบ้า้ง ซึงแทนดว้ย เมธอด 

เมธอด (Method) 

 คอื ฟังก์ชนัทีบ่งบอกพฤติกรรมของ ออปเจค็ ว่าทาํอะไรไดบ้า้ง กาํหนดไวใ้น คลาส โดยตอ้ง

ประกอบดว้ย ชือของ เมดตอด เรียกวา่ Identifier ตามดว้ยเครืองหมายวงเลบ็ () โดยในวงเลบ็อาจมี 

พารามิเตอร์ อยูห่รือไม่ก็ได ้เช่น 

 1) equals() 

 2) PrintIn(“TRUE”,”FALSE”) 

ขอ้ความ 

 คือคาํสั งหรือขอ้ความทีจะใหข้ ้อมูลหรือตวัแปรใดทาํงาน ก็คือ พารามิเตอร์ ในภาษาอืนที

ไม่ใช่ OOP คอืใชเ้พือนาํส่งค่าขอ้มูลระหวา่ง ออปเจค็ โดยใน ขอ้ความ นนัตอ้ง ประกอบดว้ย 

 1) Destination กค็ือชือของ ออปเจค็ 
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 2) เมดตอด 

 3) พารามเิตอร์ (Parameter) 

Accessibility ประกอบไปดว้ย 

 1) public : เขา้ถงึไดใ้นทุกที 

 2) private : เขา้ถงึไดเ้ฉพาะภายใน คลาส เท่านนั ไมร่วม คลาสย่อย 

 3) protected : เขา้ถงึไดเ้ฉพาะภายใน คลาส และ คลาสย่อยทีสืบทอดกนัมา 

 4) default : ถา้ไมร่ะบุจะเขา้ถงึขอ้มูลภายใน คลาส และอยู่เพก็เกจ็เดียวกนั 

การทาํใหข้อ้ความอนัหนึงสามารถส่งใหอ้อปเจ็คแต่ละตวัในคลาส และ คลาสย่อย ตอบสนองต่อ

ขอ้ความ อนัเดียวกนั ในลกัษณะทีเหมาะสบกับคลาส ของตวัเอง ยกตวัอย่างเช่น Method Print นี

สามารถส่งใหทุ้ก ออปเจ็ค ของคลาส และคลาสย่อย ทีทาใหอ้อปเจค็ นนัรู้จกั Method Print และแต่

ละออปเจ็ค ทีต่างกนัจะตอบสนองต่อ ขอ้ความนีต่างกนัออกไป (รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ 

คณาวฒันไชย) 

Polymorphism 

 การพอ้งรูปคือการถ่ายทอดคุณสมบติัจากคลาสแม่ไปยงัคลาสลูก โดยเมือคลาสลูกนาํไปใช้

แลว้ไม่ตอ้งเขียนโปรแกรมใหม่ทงัหมด มีการกาํหนดการทาํงานใหม่ให้ก ับเมธอดให้ตรงกับ

วตัถุประสงคข์องคลาสนนั 

Encapsulation 

 เป็นคุณสมบติัในการห่อหุม้ขอ้มูล เพือปกป้องขอ้มูลของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ เป็น

การกาํหนดความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลของออปเจ็คจากภายนอกคลาส เพือความปลอดภยัของ

ขอ้มูล (อานนท ์หลงหนั, 2558) 

Inheritance 

 เป็นคุณสมบติัของการสืบทอดในการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ โดยการสืบทอดจากสมาชิก

ในคลาสหลัก (Super Class) ไปยงัคลาสย่อย (Delivered Class) ได ้ซึงจะสืบทอดทังคุณสมบัติ 

(Property) และเมธอดไปใชง้าน (ธมนวรรณ มณีจนัทร์, 2560) 
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เวบ็ไซต์ทเีกียวขอ้ง  

 คณะผูจ้ดัทาํได้ทาํการค้นหาเว็บไซต์ทีเกียวข้องกับการสอนเขียนโปรแกรมภาษา PHP 

เนืองจากมีประโยชน์ต่อการดาํเนินโครงการและช่วยในการแกปั้ญหา ลดขอ้ผดิพลาด รวมถึงมีการ

ให้คาํแนะนาํจากโปรแกรมเมอร์มืออาชีพทีประสบการณ์และผ่านข้อผิดพลาดมามากมายคอย

แนะนาํ 

 
 

ภาพที .1 http://www.thaicreate.com/php.html 

 

เป็นเวบ็ไซตที์สอนเกียวกบัการเขียนโปรแกรมหลากหลายภาษา เช่น PHP,C#,Java อีกทงั

ยงัมีหนา้ทีสามารถเขียนถึงปัญหาต่างๆทีพบ โดยจะมีโปรแกรมเมอร์มืออาชีพหรือบุคคลทีเคยผ่าน

เหตุการณ์เหล่านนัมาช่วยกนัตอบและแกปั้ญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.thaicreate.com/php.html
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ภาพที 2.2 https://www.w3schools.com 

 

เป็นเวบ็ไซตส์ําหรับการเรียกใชค้ลาสตา่งๆฟรี สําหรับการตกแต่งเพือความสวยงาม รวมถึง

เป็นแหลง่รวบรวม CSS ไวม้ากมายใหเ้ลือกใช้ได ้ทงัขนัตอนการใชง้าน การสร้าง CSS ดว้ยตนเอง

รวมถงึการใช ้CSS สาํเร็จรูป 

 

 
 

ภาพที 2.3 https://stackoverflow.com 

 

เป็นเวบ็ไซตที์ผูจ้ดัทาํใชห้าขอ้มูลเกียวกบัการพฒันาโปรแกรมการส่งอีเมล์ดว้ยภาษา PHP 

เพือใชใ้นการพฒันาเวบ็ไซต ์  

https://www.w3schools.com
https://stackoverflow.com
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ภาพที 2.4 https://github.com 

 

เป็นเวบ็ไซต์ทีคณะผูจ้ดัทาํไดใ้ช้ในการเก็บสํารองข้อมูลไฟลง์าน ในระหวา่งการพฒันา

เวบ็ไซต ์

 

 
 

ภาพที 2.5 https://cpanel.com/ 

 

เป็นเวบ็โฮสติง (Web Hosting) ทีคณะผูจ้ดัทาํใชใ้นการฝากเว็บไซต์ขึนให้บริการบนเซิฟ

เวอร์ 

 

 

 

 

https://github.com
https://cpanel.com/
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งานวจิยัทีเกียวขอ้ง 

โครงงานของระบบบริหารการลาหยุดงานของบริษทั ควินทค์อเปอเรชั น จาํกดั มีการศึกษา

งานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาเป็นประโยชน์ในการดาํเนินโครงงานและพฒันาโครงงาน เพือจะ

นาํมาประยกุตใ์ชป้ระโยชน์ในการดาํเนินการโครงงาน  

 
 

ภาพที 2.6 ระบบลางานออนไลน์ บริษทั พาณิชา จาํกดั 

 

 วชัาภรณ์ เชือตาพระ (2559) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสยาม ระบบนีพฒันาโดย Sublime Text 3, Adobe Dreamweaver CS3 ในการเขียน

โปรแกรม และ Phpmyadmin ในการจดัการฐานขอ้มูล ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั 

พาณิชา จาํกดั ไดมี้การพฒันาขึนเพือแกปั้ญหาดงักล่าว สามารถบนัทึก หรือกรอกขอ้มูลการลาได้

ดว้ยตนเอง มีการแจง้เตือนในกรณีทีหวัหนา้ทาํการอนุมติัการลาและอาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้

มากขนึ 
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ภาพที 2.7 ระบบเวบ็ไซตแ์นะนาป่าชายเลนเขตบางขนุเทียน 

 

วรพล พุ่มพยุง และ ศรกฤช ลิปิธร และ ธนัวา กฐิสมิตร(2559) ภาควชิาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม พฒันาระบบโดย Visual Studio 2015 และใช้ 

Microsoft Access ในการจัดการฐ านข้อมูล  ทางคณะ ผู ้จัดทํา ได้ทํา การ สร้างเว็บไ ซต์เ พือ

ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลป่าชายเลน สามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารของสํานกังานเขตบางขนุเทียนได้

ทางเว็บไซต์ และสามารถเพิมขอ้ มูลการลบข้อมูล อพัเดตขอ้มูลและการเชือมต่อเว็บไซต์ของ

สาํนกังานเขตบางขนุเทียน 
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ภาพที 2.8 การพฒันาระบบเวบ็ไซตข์ายสินคา้ไอทีออนไลน์ 

 

 ธนกร  สุวรรณโสภณ และ ศราวุธ  มีธรรม และธนบตัร  จูจนัทร์ (2559) คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม พฒันาโดยโปรแกรม Visual Studio 2015 ในการพฒันาระบบ และ

ใชโ้ปรแกรม SQL Server Management Studio 17.1 ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยการออกแบบนนั

ไดใ้ช ้CSS ในการออกแบบ ในการทาํเวบ็ไซตเ์บืองหลงัหรือ Back Office นนัสร้างขนึเพือให้ง่ายต่อ

การดูแลแกไ้ข อพัเดทขอ้มูลและสามารถปรับเปลียนไดต้ามความตอ้งการ มีการบนัทึกช่วงเวลาที

เขา้สู่ระบบ และ ทาํการแกไ้ขขอ้มูลไดง่้ายยิงขึน สามารถแสดงข้อมูลสินคา้ เลือกส่วนประกอบ

อปุกรณ์ไดด้ว้ยตนเอง 
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ภาพที 2.9 การพฒันาเวบ็ไซตเ์พือองคก์ร 

 

อิทธิพทัธ์ ห้วยหงส์ทอง (2559) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสยาม พัฒนาโดยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010 ในการพัฒนาระบบ 

PhotoScape ในการตดัต่อและตกแต่งใหส้วยงาม เพือเป็นทางเลือกให ้สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย 

ไดมี้ขอ้เปรียบเทียบระหวา่งเวบ็ไซตส์าํเร็จรูป และ เวบ็ไซตที์ทางองคก์รเป็นผูจ้ดัการ 
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ภาพที 2.10 เวบ็ไซต์จดัการขอ้มูลบุคลากรฝ่ายสือสารองคก์ารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) 

 

อานันท์ มะลิชยั และ แก้วตา เกตุแก้ว และสุรางค์ ไพกะเพศ (2557) สาขาเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันาระบบโดยใชโ้ปรแกรม Adobe Dreamweaver CS 6 

PhpMyAdmin 3.5.5 ในการจดัการฐานขอ้มูล เพือใหส้ะดวกแก่การใชง้าน ภายในองคก์ร ปรับปรุง

และแกไ้ขใชง้านบน อินเตอร์เนต็ ได ้สามารถใชข้อ้มูลร่วมกนั สามารถแกไ้ขขอ้มูลพืนฐานได ้ โดย

การจดัเกบ้ขอ้มูลรวมไวด้ว้ยกนั 

 

 



 

 

บทที 3 

รายละเอยีดการปฏิบตังิาน 

3.1 ชือและทีตังของสถานประกอบการ 

  บริษทั ควนิท ์คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

   24,26,28 พหลโยธิน ซอย11 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  

   กรุงเทพมหานคร 10400 

 

รูปที 3.1 แผนทีบริษทั ควินท์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั 

3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลักขององค์กร 

 บริษทัควนิท ์ คอร์เปอเรชนั จาํกดั เป็นบริษทัทีให้คาํปรึกษาทางธุรกิจหลายประเภท เช่น 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ธุรกิจกองทุนในบริษทัเครือข่ายหรือ E-Money เป็นตน้ ซึงมีสํานกังานใหญ่

ตงัอยู่ทีประเทศสิงคโปร์ (QUiNT Pte.) และมีสาขาอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศไทย และ

ฮ่องกง โดยทีบริษทั ควนิท์ คอร์เปอเรชนั ไทยแลนด์ จะทาํหนา้ทีเป็นเอาทซ์อร์ซให้กบับริษทัใน

เครือ เช่น ระบบงานเครือข่าย, System Development  เป็นตน้ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

รูปที .  แผนผงัการบริหารงานขององคก์ร 

3.4 ตาํแหน่งและลักษณะงานทีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

 ตาํแหน่ง Developer 

 ลกัษณะงานทีได้รับมอบหมาย คือ สํารวจและสอบถามถึงปัญหาของระบบโดยเก็บ

รวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช้ทงัจากการสัมภาษณ์และรวบรวมเอกสารทีใช้อยู่ ณ ปัจจุบนัเพือ

นาํมาวิเคราะห์ ออกแบบระบบและฐานขอ้มูล เขยีนโปรแกรม และทดลองใชร้วมถงึประเมินความ

พึงพอใจการใชง้านระบบ นอกเหนือจากระบบบริหารจดัการการลาหยุดของพนกัแลว้คณะผูจ้ดัทาํ

ยงัไดพ้ฒันาระบบสมคัรงาน และเขียนโปรแกรมในส่วนของการเรียกดูขอ้มูลลูกค้า ขอ้มูลสินคา้ที

ลกูคา้ซือ และการตรวจสอบสญัญาซือขอ้มูลรายละเอยีดผ่านทางเวบ็ไซต ์

3.5 ชือและตําแหน่งงานของพนักงานทีปรึกษา 

นางสาวปุณยภสัร์ ชวรัตนธ์นรังษี ตาํแหน่ง ผูจ้ดัการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศ 

3.6 ระยะเวลาทีปฏบัิติงาน 

14 สัปดาห์ ตงัแต่วนัที 8 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2561 
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3.7 ขันตอนและการดําเนินงาน 

ตารางที 3.1 แสดงระยะเวลาและขนัตอนในการดาํเนินงาน 

ขนัตอนการดาํเนินงาน ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 

1. รวบรวมความต้องการและศึกษาความตอ้งการ

ของโครงงานโดย การสัมภาษณ์ ฝ่ายบุคคลและ

รวบรวมเอกสารทีใชอ้ยู่ในปัจจุบนั 

2. วิเคราะห์ระบบงานจากปัญหาทีเกิดขึนภายใน

องค์กรเพือนาํไปสู่การแก้ไขปัญหาทีตรงจุดและ

เหมาะสมกบัผูใ้ชง้านระบบ 

3. ออกแบบระบบงานโดยคาํนึงถึงผูใ้ช้มากทีสุด 

และง่ายตอ่การใช้งาน สะดวก และใชง้านออนไลน์

ได ้

4. จดัทาํหรือพฒันาระบบไดจ้ดัทาํเวบ็ไซตโ์ดยเขียน

โปรแกรมดว้ยภาษา PHP 

5. ทดสอบและสรุปผล โดยนาํเวบ็ไซต์ใหฝ่้ายบุคคล

ทดลองใช้งานสอบถามถึงความพึงพอใจและนํา

กลบัมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามคาํแนะนํา 

เมือทาํการปรับปรุงแกไ้ขแลว้และผ่านการพิจารณา

จากพนกังานทีปรึกษาแลว้จึงทาํการอพัโหลดขึน

เซิร์ฟเวอร์ 

6. จดัทาํคูมื่อการใชง้านระบบ 

7. จดัอบรมการใชง้านผูใ้ช ้สอนวธีิการใชง้านระบบ

ใหแ้ก่พนกังานภายในบริษทั 

    

   

3.8 อุปกรณ์และเครืองมือทีใช้ 

1. คณุสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

1.1 ฮาร์ดแวร์สําหรับผูพ้ฒันาระบบ 

1.1.1 CPU Intel® core™ i7 CPU 860 @2.80 GHz 

1.1.2 Hard Disk 1 TB 

1.1.3 RAM 8 GB 

mailto:@2.80
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1.2 ฮาร์ดแวร์สําหรับผูใ้ชร้ะบบ 

 1.2.1 เครืองคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่น Pentium(R) Dual-Core CPU 

Ram 3 GB 

.  ฮาร์ดแวร์สําหรับเครืองเซิร์ฟเวอร์ 

 1.3.1 เครืองคอมพิวเตอร์ Notebook รุ่น Pentium(R) Dual-Core CPU 

Ram 3 GB 

. คุณสมบตัิของซอฟตแ์วร์ 

 2.1 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

 2.1.1 ระบบปฏิบตักิาร Windows 10 pro 

  2.1.2 Apache Web Server Version 2.4.25 

  2.1.3 PHP Script Language Version 5.6.30 & 7.1.1 

  2.1.4 MySQL Database Version 5.7.17 

  2.1.5 phpMyAdmin Database Manager Version 4.6.6  

 2.2 ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

 2.2.1 ระบบปฏิบตักิาร Windows 10 pro 

 2.2.2 โปรแกรม Web Browser Google Chrome 

2.3 ซอฟตแ์วร์สาํหรับเครืองเซิร์ฟเวอร์ 

 2.3.1 ระบบปฏิบตักิาร Windows 10 pro 

 2.3.2 Appserv Version 2.5.10 

2.3.3 phpMyAdmin Database Manager Version 4.6.6 

 

  

 



บทที  

ขนัตอนการปฏิบตัิงานและทดสอบโปรแกรม 

ขันตอนการปฏิบัติงาน 

 เวบ็ไซต์บริหารการลางานของพนกังาน บริษทั ควินทค์อเปอร์เรชนั จาํกดั มีขนัตอนการ

ทาํงานดงัต่อไปนี 

 

ภาพที .  หนา้จอเวบ็ไซต ์quintorg.com 

หนา้จอแรกสาํหรับการเขา้ใชร้ะบบ คือหนา้จอหลกัของเวบ็ไซต ์quintorg.com  ซึงจะ

ประกอบไปดว้ย เมนูดงันี 

1. HOME 

2. MEETING ROOM RESERVATION 

3. REQUEST OF ABSENCE 

4. CONTACT US 

1 

2 3 4 
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ภาพที 4.2 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

หนา้จอแรกสาํหรับการเปิดใชร้ะบบ คือหนา้จอการเขา้สู่ระบบเวบ็ไซต์บริหารการลางานของ

พนกังาน บริษทั ควินทค์อร์เปอร์เรชนั จาํกดั ซึงมีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. กรอกชือผูใ้ช  ้

2. กรอกรหสัผา่น 

3. ปุ่มเขา้สู่ระบบ 

4. ปุ่มยอ้นกลบัไปยงั เวบ็ไซต ์quintorg.com 

 

 

 

 

1 

2 

3 3 
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ภาพที 4.3 หนา้จอหลกั (ผูใ้ชร้ะดบัพนกังานทวัไป) 

หลงัจากทีผูใ้ชท้าํการเขา้สู่ระบบแลว้จะปรากฏหนา้จอหลกั ซึงหนา้จอหลกัจะแบ่งออกเป็น 

3 รูปแบบเปลียนแปลงตามผู้ใช้ทีทําการล็อกอิน  โดยยึดตามระดับหน้าทีของตําแหน่งงาน 

ประกอบดว้ย ผูใ้ชที้อยู่ในระดบัพนกังานทวัไป ผูใ้ชที้อยูใ่นระดบัหวัหนา้แผนกหรือผูจ้ดัการ ผูใ้ชที้

อยู่ในระดบัผูบ้ริหาร ตวัอย่างการเข้าสู่ระบบแบบทีหนึง จะเป็นการเขา้สู่ระบบโดยผูใ้ช้ระดับ

พนกังานทวัไป จะประกอบไปดว้ยเมนูดงันี 

1. REQUEST OF ABSENCE  

2. CHECK REQUEST OF ABSENCE 

3. Logout 

 

1 

2 

3 
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ภาพที 4.4 หนา้จอ REQUEST OF ABSENCE 

 แสดงขอ้มูล ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง รหสัพนกังาน กลุ่ม ฝ่าย แผนก เบอร์โทรศพัทข์อง

แผนก สิทธิในการลากิจ สิทธิในการลาพกัร้อน สิทธิในการลาป่วย สิทธิในการลาอืนๆ 
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 ภาพที 4.5 หนา้จอ REQUEST OF ABSENCE (ต่อ) 

 ส่วนของ Form absence จะเป็นการกรอกขอ้มูลเพือทาํการลาหยุด มีขนัตอนดงันีเลือก

ประเภทการลาหยุด ประกอบดว้ย ลากิจ ลาป่วย ลาพกัร้อน เป็นตน้ 

1. ระบุเหตุผลทีทาํการลา 

2. เลือกวนัทีเริมลาหยดุ 

3. เลือกวนัสินสุดการลาหยุด 

4. กดส่งเพือทาํการส่งแบบฟอร์ม 

 

 

 

1 

2 

3 

5 

4 
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ภาพที .6 หนา้จอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (รอการอนุมติั) 

 หลังจากทีผู ้ใช้กรอก Form absence ครบถ้วนและกดส่งแล้ว ระบบจะนํามาสู่หน้า 

ตรวจสอบใบแบบฟอร์มใบลา ซึงจะแสดงขอ้มูลการลาของผูใ้ชที้ทาํการส่งถึงขนัตอนใดแลว้ ทาํให้

ผูใ้ชส้ามารถติดตามใบลาของตนเองได ้

 

ภาพที .7 หนา้จอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (ผา่นการอนุมติัแลว้) 

 หลงัจากทีคาํขอลาของผูใ้ช้ไดรั้บการอนุมติัทงัหมดจาก หวัหน้าแผนกและผู้จดัการ จะ

ปรากฏปุ่ม Reject ขนึเพือยกเลกิการลาทีผูใ้ชท้าํการขอลาและไดร้ับการอนุมติัทงัหมดแลว้ 
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ภาพที .8 หนา้จอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (ยกเลิกแลว้) 

หลงัจากทีผูใ้ชก้ดปุ่ม Reject จะแสดงขอ้มูลเกียวกบัการลาของผูใ้ชที้ไดท้าํการยกเลกิ 
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ภาพที .9 หนา้จอหลกั (ผูใ้ชร้ะดบัหวัหนา้แผนกและผูจ้ดัการ) 

หลงัจากทีผูใ้ชท้าํการเขา้สู่ระบบแลว้จะปรากฏหนา้จอหลกั ซึงหนา้จอหลกัจะแบ่งออกเป็น 

3 รูปแบบเปลียนแปลงตามผู้ใช้ทีทําการล็อกอิน โดยยึดตามระดับหน้าทีของตําแหน่งงาน 

ประกอบดว้ย ผูใ้ชที้อยู่ในระดบัพนกังานทวัไป ผูใ้ชที้อยูใ่นระดบัหวัหนา้แผนกหรือผูจ้ดัการ ผูใ้ชที้

อยู่ในระดบัผูบ้ริหาร ตัวอย่างการเข้าสู่ระบบแบบทีสอง จะเป็นการเข้าสู่ระบบโดยผูใ้ช้ระดับ

หวัหนา้แผนกและผูจ้ดัการ จะประกอบไปดว้ยเมนูดงันี 

1. REQUEST OF ABSENCE  

2. CHECK REQUEST OF ABSENCE 

3. CHECK APPROVE 

4. HISTORY 

5. Logout 

1 

2 

3 

4 

5 
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ภาพที 4.10 หนา้จอ REQUEST OF ABSENCE 

 แสดงขอ้มูล ชือ-นามสกุล ตาํแหน่ง รหสัพนกังาน กลุ่ม ฝ่าย แผนก เบอร์โทรศพัทข์อง

แผนก สิทธิในการลากิจ สิทธิในการลาพกัร้อน สิทธิในการลาป่วย สิทธิในการลาอืนๆ 
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ภาพที .11 หนา้จอ REQUEST OF ABSENCE (ต่อ) 

ส่วนของ Form absence จะเป็นการกรอกขอ้มูลเพือทาํการลาหยุด มีขนัตอนดงันี 

1. เลือกประเภทการลาหยุด ประกอบดว้ย ลากิจ ลาป่วย ลาพกัร้อน เป็นตน้ 

2. ระบุเหตผุลทีทาํการลา 

3. เลือกวนัทีเริมลาหยดุ 

4. เลือกวนัสินสุดการลาหยุด 

5. กดส่งเพือทาํการส่งแบบฟอร์ม 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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ภาพที .12 หนา้จอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (รอการอนุมติั) 

 หลังจากทีผู ้ใช้กรอก Form absence ครบถ้วนและกดส่งแล้ว ระบบจะนํามาสู่หน้า 

ตรวจสอบใบแบบฟอร์มใบลา ซึงจะแสดงขอ้มูลการลาของผูใ้ชที้ทาํการส่งถึงขนัตอนใดแลว้ ทาํให้

ผูใ้ชส้ามารถติดตามใบลาของตนเองได ้

 

ภาพที .13 หนา้จอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (ผา่นการอนุมติัแลว้) 

 หลงัจากทีคาํขอลาของผูใ้ชไ้ดรั้บการอนุมติัจาก ผูบ้ริหารจะปรากฏปุ่ม Reject ขึนเพือ

ยกเลิกการลาทีผูใ้ชท้าํการขอลาและไดรั้บการอนุมตัิจาก ผูบ้ริหารแลว้ 
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ภาพที 4.14 หนา้จอ CHECK REQUEST OF ABSENCE (ยกเลิกแลว้) 

 หลงัจากทีผูใ้ชก้ดปุ่ม Reject จะแสดงขอ้มูลเกียวกบัการลาของผูใ้ชที้ไดท้าํการยกเลกิ 

 

ภาพที .15 หนา้จอ CHECK APPROVE 

 ผูใ้ช้ระดบัหวัหนา้แผนก ผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร จะมีอาํนาจในการอนุมตัิการลาหยุดให้แก่

ผูใ้ช้ระดบัพนกังานทวัไป หลงัจากทีผูใ้ช้ระดบัพนกังานทวัไปทาํการส่งคาํขอลาหยุด ผูใ้ชร้ะดบั

หวัหนา้แผนก ผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร จะเห็นคาํขอลาหยุดของพนกังานระดบัผูใ้ช้ทวัไปภายใต้สังกดั

ทีตนเองดูแลอยู่เท่านนั จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดแบบฟอร์มการลาหยุดทีร้องขอมาได ้

1 
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ภาพที .16 หนา้จอตรวจสอบรายละเอียดแบบฟอร์มการลาหยุด 

 หลังจากกดดูข้อมูลเพิมเติมของคาํร้องขอลาหยุด จะปรากฏข้อมูลของผู้ร้องขอและ

แบบฟอร์มของผู้ร้องขอ ผูใ้ช้ระดบัหัวหน้าแผนก ผู ้จดัการและผู้บริหาร สามารถเลือกได้ว่า จะ

อนุมติัใหล้าหยุด หรือไม่อนุมตัใิหล้าหยดุ 

 

ภาพที .17 หนา้จอ HISTORY 

 แสดงประวติัการอนุมติัหรือไมอ่นุมติัคาํร้องขอลาหยุด ทีมีการร้องขอมายงัผูใ้ชเ้อง 

2 
1 



32 
 

 

ภาพที .18 หนา้จอหลกั (ผูใ้ชร้ะดบัผูบ้ริหาร) 

หลงัจากทีผูใ้ชท้าํการเขา้สู่ระบบแลว้จะปรากฏหนา้จอหลกั ซึงหนา้จอหลกัจะแบ่งออกเป็น 

3 รูปแบบเปลียนแปลงตามผู้ใช้ทีทําการล็อกอิน โดยยึดตามระดับหน้าทีของตําแหน่งงาน 

ประกอบดว้ย ผูใ้ชที้อยู่ในระดบัพนกังานทวัไป ผูใ้ชที้อยูใ่นระดบัหวัหนา้แผนกหรือผูจ้ดัการ ผูใ้ชที้

อยู่ในระดบัผูบ้ริหาร ตัวอย่างการเข้าสู่ระบบแบบทีสอง จะเป็นการเข้าสู่ระบบโดยผูใ้ช้ระดับ

หวัหนา้แผนกและผูจ้ดัการ จะประกอบไปดว้ยเมนูดงันี 

1. CHECK APPROVE 

2. HISTORY 

3. REPORT 

4. Logout 

 

 

1 

2 

3 

4 
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ภาพที .19 หนา้จอ CHECK APPROVE 

 ผูใ้ช้ระดบัหวัหนา้แผนก ผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร จะมีอาํนาจในการอนุมตัิการลาหยุดให้แก่

ผูใ้ช้ระดบัพนกังานทวัไป หลงัจากทีผูใ้ช้ระดบัพนกังานทวัไปทาํการส่งคาํขอลาหยุด ผูใ้ชร้ะดบั

หวัหนา้แผนก ผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร จะเห็นคาํขอลาหยุดของพนกังานระดบัผูใ้ช้ทวัไปภายใต้สังกดั

ทีตนเองดูแลอยู่เท่านนั จะสามารถตรวจสอบรายละเอียดแบบฟอร์มการลาหยุดทีร้องขอมาได ้
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ภาพที .20 หนา้จอตรวจสอบรายละเอียดแบบฟอร์มการลาหยุด 

 หลังจากกดดูข้อมูลเพิมเติมของคาํร้องขอลาหยุด จะปรากฏข้อมูลของผู้ร้องขอและ

แบบฟอร์มของผู้ร้องขอ ผูใ้ช้ระดบัหัวหน้าแผนก ผู ้จดัการและผู้บริหาร สามารถเลือกได้ว่า จะ

อนุมติัใหล้าหยุด หรือไม่อนุมตัใิหล้าหยดุ 

 

ภาพที .21 หนา้จอ HISTORY 

แสดงประวติัการอนุมติัหรือไมอ่นุมติัคาํร้องขอลาหยุด ทีมีการร้องขอมายงัผูใ้ชเ้อง 
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ภาพที .22 หนา้จอ REPORT 

แสดงขอ้มูลการลาหยุดทีเสร็จสมบรูณ์ผ่านการอนุมตัิทงัหมด ของผูใ้ชร้ะดบัพนกังาน

ทวัไป ระดบัหวัหนา้แผนกและผูจ้ดัการ ทีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของตนเองทงัหมด สามารถกดคน้หา

ขอ้มูลแบบวนัตอ่วนัหรือ วนัทีตอ้งการได ้

1. เลือกวนัทีตอ้งการเริมดรูายงาน 

2. เลือกวนัทีตอ้งการสินสุดการดูรายงาน 

3. กดปุ่มเพือคน้หาขอ้มูลรายงานทตีอ้งการ ตามวนัทีเลือกไว ้

 

 

1 
2 

3 
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ภาพที .23 หนา้จอเข้าสู่ระบบ 

หนา้จอแรกสาํหรับการเปิดใชร้ะบบ คือหนา้จอการเขา้สู่ระบบเวบ็ไซต์บริหารการลางานของ

พนกังาน บริษทั ควินทค์อเปอร์เรชนั จาํกดั ซึงมีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1.กรอกชือผูใ้ช ้

2.กรอกรหสัผา่น 

3.ปุ่มเขา้สู่ระบบ 

4.ปุ่มยอ้นกลบัไปยงั เวบ็ไซต ์quintorg.com 
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2 
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ภาพที .24 หนา้จอหลกั (ผูดู้แลระบบ) 

หนา้จอหลกัของผูดู้แลระบบ ของเวบ็ไซตบ์ริหารการลางานของพนกังาน บริษทั ควนิท์  

คอเปอร์เรชนั จาํกดั ซึงมีเมนูตา่งๆ ดงันี 

1. ADD 

-ADD EMPLOYEE 

-ADD POSITION 

-ADD DEPARTMENT 

-ADD COTTON 

-ADD GROUP 

-ADD COMPANY 

2. UPDATE 

-UPDATE EMPLOYEE 

-UPDATE POSITION 

-UPDATE DEPARTMENT 

-UPDATE COTTON 

-UPDATE GROUP 

-UPDATE COMPANY 

-UPDATE LEAV ENITITLE 
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3. REPORT 

-WAIT FOR APPROVE 

-APPROVE 

-REJECT 

4. Logout 
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ภาพที .25 หนา้จอ ADD EMPLOYEE 

หนา้จอเพิมขอ้มูลพนกังาน มขีนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. กรอกรหสัพนกังานทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

2. เลือกคาํนาํหนา้ชือภาษาไทยทีตอ้งการจะเพิมขอ้มลู 

3. กรอกชือภาษาไทยทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

4. กรอกนามสกลุภาษาไทยทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

5. เลือกคาํหนา้ชือภาษาองักฤษทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

6. กรอกชือภาษาองักฤษทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

7. กรอกนามสกลุภาษาองักฤษทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

 

 

1 
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ภาพที .26 หนา้จอ ADD EMPLOYEE (ต่อ) 

8. กรอกอเีมลข์องพนกังานทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

9. หมายเลขโทรศพัทข์องพนกังานทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

10. เลือกบริษทัทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

11. เลือกตาํแหน่งทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

12. เลือกแผนกทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

13. เลือกฝ่ายทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

14. เลือกกลุ่มทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

15. กดปุ่มเพือทาํการบนัทึก 
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ภาพที .27 หนา้จอ ADD POSITION 

หนา้จอเพิมขอ้มูลตาํแหน่ง มีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. กรอกรหสัตาํแหน่งทีต้องการจะเพิมขอ้มูล 

2. กรอกชือตาํแหน่งภาษาไทยทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

3. กรอกชือตาํแหน่งภาษาองักฤษทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

4. กดปุ่มเพือบนัทึกตาํแหน่ง 
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ภาพที .28 หนา้จอ ADD DEPARTMENT 

หนา้จอเพิมขอ้มูลแผนก มขีนัตอนการปฏิบตั ิดงันี 

1. กรอกรหสัแผนกทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

2. กรอกชือแผนกภาษาไทยทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

3. กรอกชือแผนกภาษาองักฤษทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

4. กรอกอกัษรยอ่ของแผนกทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

5. เลือกหวัหนา้แผนกทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

6. เลือกฝ่ายทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

7. กดปุ่มเพือบนัทึก 
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ภาพที .29 หนา้จอ ADD COTTON 

หนา้จอเพิมขอ้มูลฝ่าย มีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. กรอกรหสัฝ่ายทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

2. กรอกชือฝ่ายภาษาไทยทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

3. กรอกชือฝ่ายภาษาองักฤษทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

4. กรอกอกัษรยอ่ของฝ่ายทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

5. เลือกผูจ้ดัการฝ่ายทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

6. เลือกกลุ่มทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

7. กดปุ่มเพือบนัทึก 
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ภาพที .30 หนา้จอ ADD GROUP 

หนา้จอเพิมขอ้มูลกลุ่ม มีขนัตอนการปฏิบติั ดงัน ี

1. กรอกรหสักลุ่มทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

2. กรอกชือกลุ่มภาษาไทยทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

3. กรอกชือกลุ่มภาษาองักฤษทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

4. เลือกผูบ้ริหารสาํหรับดูแลกลุม่ทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

5. กดปุ่มเพือบนัทึก 
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ภาพที .31 หนา้จอ ADD COMPANY 

หนา้จอเพิมขอ้มูลบริษทั มีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. กรอกชือบริษทัภาษาไทยทีตอ้งการจะเพิมขอ้มลู 

2. กรอกชือบริษทัภาษาองักฤษทีตอ้งการจะเพิมขอ้มูล 

3. กดปุ่มเพือบนัทึก 
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ภาพที .32 หนา้จอเลอืก UPDATE EMPLOYEE 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน มีขนัตอนการปฏิบตั ิดงันี 

1. คน้หาชือพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

2. กดไอคอนเพือเลือกพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพที .33 หนา้จอ UPDATE EMPLOYEE 

หลงัจากเลอืกพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลไดแ้ลว้ จะมีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. เลือกคาํนาํหนา้ชือภาษาไทยของพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

2. กรอกชือภาษาไทยของพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลู 

3. กรอกนามสกลุภาษาไทยของพนกังานทตีอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

4. เลือกคาํหนา้ชือภาษาของพนกังานองักฤษทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลู 

5. กรอกชือภาษาองักฤษของพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

6. กรอกนามสกลุภาษาองักฤษของพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

 

 

1 2 

3 

4 
5 

6 



48 
 

 

ภาพที .34 หนา้จอ UPDATE EMPLOYEE( ตอ่) 

7. กรอกอเีมลข์องพนกังานทีตอ้งการจะแก้ไขขอ้มูล 

8. กรอกหมายเลขโทรศพัท์ของพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

9. กรอกชือผูใ้ชข้องพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

10. กรอกรหสัผา่นของพนกังานทีตอ้งการจะแก้ไขขอ้มลู 

11. เลือกบริษทัของพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

12. เลือกตาํแหน่งของพนักงานทีตอ้งการจะแก้ไขขอ้มลู 

13. เลือกแผนกของพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

14. เลือกฝ่ายของพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลู 

15. เลือกกลุ่มของพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

16. กดปุ่มเพือบนัการแกไ้ขขอ้มูล 

17. กดปุ่มเพือลบพนกังานออกจากระบบ 
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ภาพที .35 หนา้จอเลอืก UPDATE POSITION 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลตาํแหน่ง มีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. คน้หาชือตาํแหน่งทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

2. กดไอคอนเพือเลือกตาํแหน่งทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพที .36 หนา้จอ UPDATE POSITION 

หลงัจากเลอืกตาํแหน่งทีตอ้งการจะแก้ไขขอ้มลูไดแ้ลว้ จะมีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. กรอกชือตาํแหน่งภาษาไทยทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

2. กรอกชือตาํแหน่งภาษาองักฤษทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

3. กดปุ่มเพือบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพที .37 หนา้จอเลอืก UPDATE DEPARTMENT 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลแผนก มีขนัตอนการปฏิบตั ิดงันี 

1. คน้หาชือแผนกทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

2. กดไอคอนเพือเลือกแผนกทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพที .38 หนา้จอ UPDATE DEPARTMENT 

หลงัจากเลอืกแผนกทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลไดแ้ลว้ จะมีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. กรอกชือแผนกภาษาไทยทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

2. กรอกชือแผนกภาษาองักฤษทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

3. กรอกอกัษรยอ่ของแผนกทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

4. เลือกหวัหนา้แผนกของแผนกทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

5. เลือกฝ่ายของแผนกทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลู 

6. กดปุ่มเพือบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพที .39 หนา้จอเลอืก UPDATE COTTON 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลฝ่าย มีขนัตอนการปฏิบติั ดงัน ี

1. คน้หาชือฝ่ายทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

2. กดไอคอนเพือเลือกฝ่ายทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพที 4.40 หนา้จอ UPDATE COTTON 

หลงัจากเลอืกฝ่ายทีต้องการจะแกไ้ขขอ้มูลไดแ้ลว้ จะมีขนัตอนการปฏิบติั ดงัน ี

1. กรอกชือฝ่ายภาษาไทยทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

2. กรอกชือฝ่ายภาษาองักฤษทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

3. กรอกอกัษรยอ่ของฝ่ายทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

4. เลือกผูจ้ดัการฝ่ายของฝ่ายทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

5. เลือกกลุ่มของฝ่ายทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

6. กดปุ่มเพือบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพที 4.41 หนา้จอเลอืก UPDATE GROUP 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลกลุ่ม มีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. คน้หาชือกลุม่ทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลู 

2. กดไอคอนเพือเลือกกลุ่มทีตอ้งการจะแก้ไขขอ้มูล 
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ภาพที 4.42 หนา้จอ UPDATE GROUP 

หลงัจากเลอืกกลุ่มทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลไดแ้ลว้ จะมีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. กรอกชือกลุ่มภาษาไทยทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลู 

2. กรอกชือกลุ่มภาษาองักฤษทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลู 

3. เลือกผูบ้ริหารสาํหรับดูแลกลุม่ทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

4. กดปุ่มเพือบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพที 4.43 หนา้จอเลอืก UPDATE COMPANY 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลบริษทั มขีนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. คน้หาชือบริษทัทีต้องการจะแกไ้ขขอ้มูล 

2. กดไอคอนเพือเลือกบริษทัทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลู 

 

 

 

 

 

1 

2 



58 
 

 

ภาพที 4.44 หนา้จอ UPDATE COMPANY 

หลงัจากเลอืกบริษทัทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลไดแ้ลว้ จะมีขนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. กรอกชือบริษทัภาษาไทยทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูล 

2. กรอกชือบริษทัภาษาองักฤษทีตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มลู 

3. กดปุ่มเพือบนัทึกการแกไ้ขขอ้มูล 
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ภาพที 4.45 หนา้จอเลอืก UPDATE LEAV ENTITLEMENT 

หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลสิทธิการลาหยุด มขีนัตอนการปฏิบติั ดงันี 

1. คน้หาชือพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขสิทธิการลาหยุด 

2. กดไอคอนเพือเลือกพนกังานทีตอ้งการจะแกไ้ขสิทธิการลาหยุด 

3. กดปุ่มเพือเลอืกพนกังานทุกคนเพือจะแกไ้ขสิทธิการลาหยุด 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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ภาพที 4.46 หนา้จอ UPDATE LEAV ENTITLEMENT 

หลงัจากเลือกพงังานทีตอ้งการจะแก้ไขสิทธิการลาหยุดไดแ้ลว้ จะมีขนัตอนการปฏิบติั 

ดงันี 

1. กรอกจาํนวนวนัของสิทธิการลากิจทีต้องการแก้ไข 

2. กรอกจาํนวนชวัโมงของสิทธิการลากิจทีตอ้งการแกไ้ข 

3. กรอกจาํนวนวนัของสิทธิการลาพกัร้อนทีตอ้งการแกไ้ข 

4. กรอกจาํนวนชวัโมงของสิทธิการลาพกัร้อนทีตอ้งการแกไ้ข 

5. กรอกจาํนวนวนัของสิทธิการลาป่วยทีตอ้งการแกไ้ข 

6. กรอกจาํนวนชวัโมงของสิทธิการลาป่วยทีตอ้งการแกไ้ข 

7. กรอกจาํนวนวนัของสิทธิการลากิจทีต้องการแก้ไข 

8. กรอกจาํนวนชวัโมงของสิทธิการลาป่วยทีตอ้งการแกไ้ข 

9. กดปุ่มเพือบนัทึกการแกไ้ข 

 

 

1 
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7 
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ภาพที .47 หนา้จอ REPORT (Wait for approve) 

หนา้จอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ชร้ะดบัพนกังานทวัไป ผูใ้ชร้ะดบัหวัหนา้แผนกหรือ

ผูใ้ช้ระดบัผูจ้ดัการทีอยู่ขนัตอนรอการอนุมตัิมาแสดง สามารถเรียกดูไดแ้บบวนัต่อวนัหรือวนัทีที

ตอ้งการถงึวนัทีทีตอ้งการได ้

 

 

ภาพที .48 หนา้จอ REPORT (Approve) 

หนา้จอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ชร้ะดบัพนกังานทวัไป ผูใ้ชร้ะดบัหวัหนา้แผนกหรือ

ผูใ้ช้ระดบัผูจ้ดัการทีอยู่ขนัตอนอนุมตัิเสร็จสมบูรณ์แลว้มาแสดง สามารถเรียกดูไดแ้บบวนัต่อวนั

หรือวนัทีทีตอ้งการถึงวนัทีทีตอ้งการได ้
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ภาพที .49 หนา้จอ REPORT (Reject) 

หนา้จอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ชร้ะดบัพนกังานทวัไป ผูใ้ชร้ะดบัหวัหนา้แผนกหรือ

ผูใ้ช้ระดบัผูจ้ดัการทียกเลิกคาํร้องขอลาหยุดมาแสดง สามารถเรียกดูไดแ้บบวนัต่อวนัหรือวนัทีที

ตอ้งการถงึวนัทีทีตอ้งการได ้
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ทดสอบโปรแกรม 

 

ภาพที 4.50 หนา้เขา้สู่ระบบ 

ผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์ตอ้งทาํการกรอกชือผูใ้ช ้และรหสัผ่านเพือเขา้สู่ระบบ 

 

ภาพที 4.51 หนา้เขา้สู่ระบบ (Please fill username and password)  

ผูใ้ช้งานเวบ็ไซต์จะต้องทาํการกรอกชือผู้ใช้ และรหัสผ่าน ก่อนทีจะกดปุ่มเข้าสู่ระบบ มิ

เช่นนนัระบบจะแจง้เตือน “Please fill username and password” 
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ภาพที 4.52 หนา้เขา้สู่ระบบ (Username or password incorrect Please try again)  

ผูใ้ชง้านเวบ็ไซตจ์ะตอ้งทาํการกรอกชือผูใ้ช ้และรหสัผา่นให้ถูกตอ้งก่อนทีจะกดปุ่มเขา้สู่

ระบบ มิเช่นนนัระบบจะแจง้เตอืน “ Username or password incorrect Please try again” 

 

ภาพที 4.53 หนา้เขา้สู่ระบบ (Welcome ตามดว้ยชือผูใ้ช้ทีทาํการเขา้สู่ระบบ)  

เมือผูใ้ชง้านเวบ็ไซตก์รอกชือผูใ้ช้ และรหสัผ่านถกูตอ้งและกดปุ่มเขา้สู่ระบบ ระบบจะแจง้

เตือน “Welcome ตามดว้ยชือผูใ้ช้ทีทาํการเขา้สู่ระบบ” 

 

ภาพที 4.54 หนา้จอหลกั 

หลงัจากทีผูใ้ชก้รอกชือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านไดอ้ย่างถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ จะพบกบัหนา้จอหลกั 
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ภาพที 4.55 หนา้จอหลกั (Confirm logout)  

เมือผูใ้ชง้านเวบ็ไซตต์อ้งการจะออกจากระบบ กดปุ่มออกจากระบบ ระบบจะแจง้เตือน 

“Confirm logout” 

 

ภาพที 4.56 หนา้จอ REQUEST OF ABSENCE  

เมือผูใ้ชง้านเวบ็ไซตต์อ้งการจะทาํคาํร้องขอลาหยุด ผูใ้ชจ้ะตอ้งไปทีเมนู REQUEST OF 

ABSENCE จากนนัทาํการกรอกขอ้มูลลงใน Form absence เมือกรอกขอ้มูลครบถว้นแลว้ กดปุ่ม 

SEND 

 

ภาพที 4.57 หนา้จอ REQUEST OF ABSENCE (Send Successfully) 

เมือผูใ้ชง้านเวบ็ไซตก์ดปุ่ม SEND แลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Send Successfully” 
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ภาพที 4.58 หนา้จอ CHECK APPROVE 

เมือผูใ้ชง้านเวบ็ไซตร์ะดบัพนกังานทวัไป ระดบัหวัหนา้แผนกหรือระดบัผูจ้ดัการ ทาํการส่ง

คาํร้องขอลาหยุดแลว้ ผูใ้ชร้ะดบัผูบ้ริหารจะมีหนา้ทีในการตรวจสอบและเลือกวา่จะอนุมติัหรือไม่

อนุมติัใหค้าํขอลาหยุด 

 

ภาพที 4.59 หนา้จอ CHECK APPROVE (Approve) 

เมือผูใ้ชร้ะดบัผูบ้ริหารตรวจสอบและเลอืกว่าจะอนุมติัใหค้าํขอลาหยุดนี ผา่นการอนุมติั 

ระบบจะแจง้เตือน “You want to approve ตามดว้ยชือของผูใ้ชที้ร้องขอลาหยุด Yes or No” 
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ภาพที 4.60 หนา้จอ CHECK APPROVE (Not approve) 

เมือผูใ้ชร้ะดบัผูบ้ริหารตรวจสอบและเลอืกว่าจะอนุมติัใหค้าํขอลาหยุดนี ไม่ผา่นการอนุมตัิ 

ระบบจะแจง้เตือน “You do not want to approve ตามดว้ยชือของผูใ้ชที้ร้องขอลาหยดุ Yes or No” 

 

ภาพที 4.61 หนา้เขา้สู่ระบบ 

ผูดู้แลระบบตอ้งทาํการกรอกชือผูใ้ช้ และรหสัผ่านเพือเขา้สู่ระบบ 

 

ภาพที 4.62 หนา้เขา้สู่ระบบ (Please fill username and password)  

ผูดู้แลระบบจะตอ้งทาํการกรอกชือผูใ้ช้ และรหสัผ่าน ก่อนทีจะกดปุ่มเขา้สู่ระบบ มิเช่นนนั

ระบบจะแจง้เตือน “Please fill username and password” 
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ภาพที 4.63 หนา้เขา้สู่ระบบ (Username or password incorrect Please try again)  

ผูดู้แลระบบจะตอ้งทาํการกรอกชือผูใ้ช ้และรหสัผา่นใหถู้กตอ้งก่อนทีจะกดปุ่มเขา้สู่ระบบ มิ

เช่นนนัระบบจะแจง้เตือน “Username or password incorrect Please try again” 

 

ภาพที 4.64 หนา้เขา้สู่ระบบ (Welcome Admin)  

ผูดู้แลระบบกรอกชือผูใ้ช ้และรหสัผา่นถูกตอ้งและกดปุ่มเขา้สู่ระบบ ระบบจะแจง้เตือน  

“ Welcome Admin” 
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ภาพที 4.65 หนา้จอหลกั 

หลงัจากทีผูดู้แลระบบกรอกชือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่านไดอ้ย่างถูกตอ้งเรียบร้อยแลว้ จะพบกบั

หนา้จอหลกั 

 

ภาพที 4.66 หนา้จอหลกั (Confirm logout)  

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะออกจากระบบ กดปุ่มออกจากระบบ ระบบจะแจง้เตอืน “Confirm 

logout” 
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ภาพที 4.67 หนา้จอ ADD EMPLOYEE  

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะเพิมขอ้มูลพนกังาน เขา้ใชร้ะบบจะตอ้งกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น 

หลงัจากนนักดปุ่ ม Save 

 

ภาพที 4.68 หนา้จอ ADD EMPLOYEE (Insert Employee Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Save เพือบนัทึกการเพิมพนกังานแลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Insert 

Employee Success” 
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ภาพที 4.69 หนา้จอ ADD POSITION  

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะเพิมขอ้มูลตาํแหน่ง กรอกขอ้มูลใหค้รบถ้วน หลงัจากนนักดปุ่ม 

Save 

 

ภาพที 4.70 หนา้จอ ADD POSITION (Insert Position Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Save เพือบนัทึกการเพิมตาํแหน่งแล้ว ระบบจะแจง้เตอืน “Insert 

Department Success” 
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ภาพที 4.71 หนา้จอ ADD COTTON 

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะเพิมขอ้มูลฝ่าย กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น หลงัจากนนักดปุ่ม Save 

 

ภาพที 4.72 หนา้จอ ADD COTTON (Insert Cotton Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Save เพือบนัทึกการเพิมฝ่ายแลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Insert Cotton 

Success” 
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ภาพที 4.73 หนา้จอ ADD DEPARTMENT 

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะเพิมขอ้มูลแผนก กรอกขอ้มูลให้ครบถว้น หลงัจากนนักดปุ่ม Save 

 

ภาพที 4.74 หนา้จอ ADD DEPARTMENT ( Insert Department Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Save เพือบนัทึกการเพิมแผนกแลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Insert 

Department Success” 
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ภาพที 4.75 หนา้จอ ADD GROUP 

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะเพิมขอ้มูลกลุ่ม กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น หลงัจากนนักดปุ่ม Save 

 

ภาพที 4.76 หนา้จอ ADD GROUP( Insert Group Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Save เพือบนัทึกการเพิมกลุ่มแลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Insert Group 

Success” 
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ภาพที 4.77 หนา้จอ ADD COMPANY 

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะเพิมขอ้มูลบริษทั กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น หลงัจากนนักดปุ่ ม 

Save 

 

ภาพที 4.78 หนา้จอ ADD COMPANY (Insert Company Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Save เพือบนัทึกการเพิมบริษทัแลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Insert 

Company Success” 
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ภาพที 4.79 หนา้จอ UPDATE EMPLOYEE 

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน ใหท้าํการเลอืกพนกังานทีตอ้งจะแกไ้ข

ขอ้มูล หลงัจากทีแกไ้ขขอ้มูลเสร็จสินแลว้ กดปุ่ม Update 

 

ภาพที 4.80 หนา้จอ UPDATE EMPLOYEE (Update Employee Success) 

เมือผูด้แูลระบบกดปุ่ม Update เพือบนัทึกการแกไ้ขพนกังานแลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Update 

Employee Success” 

 

 

 

 



77 
 

 

ภาพที 4.81 หนา้จอ UPDATE POSITION 

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลตาํแหน่ง ใหท้าํการเลอืกตาํแหน่งทีตอ้งจะแกไ้ขขอ้มูล 

หลงัจากทีแกไ้ขขอ้มูลเสร็จสินแลว้ กดปุ่ม Update 

 

ภาพที 4.82 หนา้จอ UPDATE POSITION( Update Position Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Update เพือบนัทึกการแกไ้ขตาํแหน่งแลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Update 

Position Success” 
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ภาพที 4.83 หนา้จอ UPDATE DEPARTMENT 

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลแผนก ใหท้าํการเลือกแผนกทีตอ้งจะแกไ้ขขอ้มูล 

หลงัจากทีแกไ้ขขอ้มูลเสร็จสินแลว้ กดปุ่ม Update 

 

ภาพที 4.84 หนา้จอ UPDATE DEPARTMENT ( Update Department Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Update เพือบนัทึกการแกไ้ขแผนกแลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Update 

Department Success” 
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ภาพที 4.85 หนา้จอ UPDATE COTTON 

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลฝ่าย ใหท้าํการเลอืกฝ่ายทีตอ้งจะแกไ้ขขอ้มูล หลงัจาก

ทีแกไ้ขขอ้มูลเสร็จสินแลว้ กดปุ่ม Update 

 

ภาพที 4.86 หนา้จอ UPDATE COTTON( Update Cotton Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Update เพือบนัทึกการแกไ้ขฝ่ายแลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Update 

Department Success” 
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ภาพที 4.87 หนา้จอ UPDATE GROUP 

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลกลุ่ม ใหท้าํการเลือกกลุ่มทีตอ้งจะแก้ไขขอ้มูล 

หลงัจากทีแกไ้ขขอ้มูลเสร็จสินแลว้ กดปุ่ม Update 

 

ภาพที 4.88 หนา้จอ UPDATE GROUP ( Update Group Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Update เพือบนัทึกการแกไ้ขกลุ่มแลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Update 

Group Success” 
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ภาพที 4.89 หนา้จอ UPDATE COMPANY 

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลบริษทั ใหท้าํการเลือกบริษทัทีตอ้งจะแกไ้ขขอ้มูล 

หลงัจากทีแกไ้ขขอ้มูลเสร็จสินแลว้ กดปุ่ม Update 

 

ภาพที 4.90 หนา้จอ UPDATE COMPANY (Update Company Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Update เพือบนัทึกการแกไ้ขบริษทัแลว้ ระบบจะแจง้เตือน “Update 

Company Success” 
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ภาพที 4.91 หนา้จอ UPDATE LEAV ENTITLEMENT 

เมือผูดู้แลระบบตอ้งการจะแกไ้ขขอ้มูลสิทธิการลาหยุด ใหท้าํการเลอืกสิทธิการลาหยุดทีตอ้ง

จะแกไ้ขขอ้มูล หลงัจากทีแกไ้ขขอ้มูลเสร็จสินแลว้ กดปุ่ม Update 

 

ภาพที 4.92 หนา้จอ UPDATE LEAV ENTITLEMENT (Update Leav entitlement Success) 

เมือผูดู้แลระบบกดปุ่ม Update เพือบนัทึกการแกไ้ขสิทธิการลาหยุดแลว้ ระบบจะแจง้เตือน 

“Update Leav entitlement Success” 
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ภาพที .93 หนา้จอ REPORT (Wait for approve) 

หนา้จอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ชร้ะดบัพนกังานทวัไป ผูใ้ชร้ะดบัหวัหนา้แผนกหรือ

ผูใ้ช้ระดบัผูจ้ดัการทีอยู่ขนัตอนรอการอนุมตัิมาแสดง สามารถเรียกดูไดแ้บบวนัต่อวนัหรือวนัทีที

ตอ้งการถงึวนัทีทีตอ้งการได ้
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ภาพที .94 หนา้จอ REPORT (Approve) 

หนา้จอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ชร้ะดบัพนกังานทวัไป ผูใ้ชร้ะดบัหวัหนา้แผนกหรือ

ผูใ้ช้ระดบัผูจ้ดัการทีอยู่ขนัตอนอนุมตัิเสร็จสมบูรณ์แลว้มาแสดง สามารถเรียกดูไดแ้บบวนัต่อวนั

หรือวนัทีทีตอ้งการถึงวนัทีทีตอ้งการได ้

 

 

 

 



85 
 

 

ภาพที .95 หนา้จอ REPORT (Reject) 

หนา้จอรายงานจะแสดงรายงานของผูใ้ชร้ะดบัพนกังานทวัไป ผูใ้ชร้ะดบัหวัหนา้แผนกหรือ

ผูใ้ช้ระดบัผูจ้ดัการทียกเลิกคาํร้องขอลาหยุดมาแสดง สามารถเรียกดูไดแ้บบวนัต่อวนัหรือวนัทีที

ตอ้งการถงึวนัทีทีตอ้งการได ้

 

 

 

 

 



บทที  

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

.  สรุปผลโครงงาน 

 5.1.1 สรุปโครงงาน 

 ระบบบริหารจดัการการลาหยดุของพนกังานไดเ้ขา้มาช่วยในการบริหารจดัการของฝ่ายบริหาร

บุคลากรในเรืองของการขาดลางานของพนักงานช่วยลดระยะเวลาและลดปัญหาต่าง ๆ  ทีเกิดขึน เช่น 

การตามเรืองในการขออนุมติัการลา การทาํแบบฟอร์มใบลาสูญหายหรือชาํรุด เป็นตน้ จะเห็นไดว้่า

ระบบบริหารจดัการการลาหยุดของพนักไดเ้ข้ามาช่วยลดความซับซ้อน และลดปัญหาทีเกิดขึน ซึง

ระบบเขา้มาช่วยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่พนกังานบริษทัควินท ์คอร์เปอเรชนั จาํกดั โดยระบบบริหาร

จดัการการลาหยดุของพนกังานไดถู้กออกแบบใหส้ามารถใชไ้ดใ้นระยะยาวมีการจดัเกบ็ฐานขอ้มูล และ

การจดัการขอ้มูลพืนฐานทีดี ผูดู้แลระบบสามารถบริหารจดัการไดง่้ายรวมถึงผูใ้ชห้รือพนกังานภายใน

บริษทัก็สามารถใชง้านไดง่้าย สะดวกรวดเร็ว โดยใชง้านผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงไดพ้ฒันาระบบบริหารจดัการการลาหยดุของพนกังานเพือเขา้มาช่วยให้การ

ดาํเนินงานภายในบริษทัสะดวกรวดเร็วมากยิงขึน ลดปัญหาทีเกิดขึนและแกไ้ขให้ถูกจุดเพือเขา้มาช่วย

ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามระบบของบริษทั 

. .  ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

หลงัจากทีพนกังานส่งคาํขอลาไปยงัหวัหนา้แผนกนนั จะส่งผา่นทางอีเมลการทีหวัหนา้แผนก

จะอนุมติัหรือไม่อนุมติันัน หัวหน้าจะตอ้งล็อกอินเขา้สู่ระบบทุกครัง ไม่สามารถเลือกอนุมติัหรือไม่

อนุมติัผา่นทางอีเมลทีส่งไปได ้

 . .  ขอ้เสนอแนะ 

 ใหผู้อ้นุมติัทีเป็นหวัหนา้แผนกหรือผูจ้ดัการและผูบ้ริหาร สามารถอนุมติัคาํร้องขอลาหยุดผ่าน

ทางอีเมลทีส่งไปได้ทันที โดยไม่ต้องทาํการล็อกอินเข้าสู่ระบบจะเพิมความสะดวกสบายและลด

ขนัตอนการใชง้านไดเ้ป็นอยา่งมาก 

   

 



86 

 

.  สรุปผลการปฏิบัตงิานสหกจิศึกษา 

 5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  5.2.1.1 ไดป้ฏิบติังานจริง เรียนรู้การทาํงานอยา่งมืออาชีพ 

  . . .  ไดน้าํความรู้ทีเรียนมาใชง้าน 

  . . .  เรียนรู้การเขา้สงัคม การอยูร่่วมกนัในสงัคม 

  . . .  ไดเ้รียนรู้ทาํสิงใหม่ ทดลองทาํสิงใหม่ 

  . . .  ไดพ้ฒันาทกัษะฝีมือใหเ้พิมมากขึน 

 . .  ปัญหาทีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

  . . .  ขาดทกัษะในการเขียนโปรแกรม 

  . . .  รู้จกัภาษาทีใชใ้นการเขียนโปรแกรมนอ้ยมาก 

 . .  ขอ้เสนอแนะ 

  . . .  ควรศึกษาเพิมเติมในเรืองของภาษาทีใชใ้นการเขียนโปรแกรม 

  . . .  ศึกษาทกัษะดา้นการสือสาร เพราะสาํคญัมากในการสือสารกบัผูใ้ชง้านระบบ 
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ภาคผนวก ก 

การออกแบบพฒันาระบบ 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ก.1 Program Map

ระบบบริหารจดัการการลาหยุดพนกังาน 

หนา้หลกั 

การจดัการขอ้มูล 

ขอ้มูลพนกังาน 

ขอ้มูลตาํแหน่ง 

ขอ้มูลแผนก 

ขอ้มูลฝ่าย 

ขอ้มูลกลุ่ม 

หนา้จอรายงานคาํ

ร้องขอลาหยดุของ

พนกังานทีถึง

ขนัตอนรอการ

อนุมติั 

หนา้จอตรวจสอบ

สถานะ 

หน้าจอฟอร์มใบลา หนา้จอรายงานคาํ

ร้องขอลาหยดุของ

พนกังานทีเสร็จ

สมบูรณ์ หนา้จอประวติัการ

อนุมตัิ 

หน้าจอรายชือผูย้นื

คาํร้อง 

รายงาน ตรวจสอบคาํร้อง คาํร้องขอลาหยดุ 

หนา้จอรายงานการ

ยกเลิกคาํร้องของ

พนกังาน 
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ภาพที ก.  E-R Diagram  (ภาษาไทย)  

พนักงาน

คําร้องขอลาหยุด

กลุ่ม

ฝ่าย

ตําแหน่ง

แผนก

สถานะ

รหัสพนกังานPK

คาํนําหน้าชือ

ภาษาองักฤษ

ชือภาษาองักฤษ

รหัสคาํร้องPK

ประเภทการลา

รหัสพนักงาน

รหัสกล ุ่มPK

ชือกลุ่มภาษาอ ังกฤษ

รหัสฝ่ายPK

ชือฝ่ายภาษาอังกฤษ

ชือฝ่ายภาษาไทย

นามสกุล

ภาษาองักฤษ

คาํนําหน้าชือ

ภาษาไทย

ชือภาษาไทย

นามสกุล

ภาษาไทย

อีเมล์

อกัษรย่อฝ่าย

วนัทีเขียนใบลา

วนัทีเริมลา

เบอร์ดทรศัพท์

ชือผ ู้ใช้

รหัสผ่าน

สิทธิการลากิจ

สิทธิการลาพกั

ร้อน

สิทธิการลาป่วย

สิทธิการลาอืนๆ

รหัสตาํแหน่ง

รหัสแผนก

รหัสฝ่าย

รหัสกลุ่ม

รหัสตาํแหน่งPK

ชือตาํแหน่ง

ภาษาองักฤษ

ชือตาํแหน่ง

ภาษาไทย

วนัทีสินสุดการลา

จาํนวนวันทีลา

จาํนวนชัวโมงทีลา

เหตุผลการลา

รหัสสถานะ

รหัสหัวหนา้แผนก

รหัสผูด้ ูแลกลุ่ม

รหัสผูจ้ดัการฝ่าย

ชือกลุ่มภาษาไทย

รหัสผ ู้ดูแลกลุ่ม

รหัสผูจ้ดัการฝ่าย

รหัสกลุ่ม

รหัสแผนกPK

ชือแผนกภาษาองักฤษ

ชือแผนกภาษาไทย

อกัษรย่อแผนก

รหัสหัวหนา้แผนก

รหัสฝ่าย

รหัสสถานะPK

ชือสถานะ
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ภาพที ก.3 E-R Diagram  (ภาษาองักฤษ)  

employee

formdepartment

accept

department

posi

cotton

status

eidPK

titleemg

ename

fhidPK

fhname

eid

aidPK

aname

didPK

dname

dnameth

esername

titlename

enameth

esernameth

em

ddragonym

fhdate

fhstart

etel

username

password

kkday

hhday

ssday

ooday

positionid

cid

did

aid
positionidPK

poname

ponameth

fhend

fhday

fhhour

fhdesc

staid

cid

pid

mid

anameth

pid

mid

aid

cidPK

cname

cnameth

cdragonym

cottonid

did

staidPK

staname
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ตารางที ก.  รายการตารางขอ้มูล 

ชือตาราง คาํอธิบาย 

Accept 

Cotton 

Department 

Employee 

Formdepartment 

Posi 

Status 

ตารางกลุ่ม 

ตารางแผนก 

ตารางฝ่าย 

ตารางพนกังาน 

ตารางคาํร้องขอลาหยุด 

ตารางตาํแหน่ง 

ตารางสถานะ 

 

ตารางที ก.  ตารางผูดู้แลระบบ (Accept)  

Name Type P M Refer to Description 

aid varchar (10) Yes Yes  รหสักลุ่ม 

aname varchar (50)  No Yes  ชือกลุ่มภาษาองักฤษ 

anameth varchar (50)  No Yes  ชือกลุ่มภาษาไทย 

pid varchar (10) No Yes Employee.eid รหสัผูดู้แลกลุ่ม 

 

ตารางที ก.3 ตารางแผนก (Cotton)  

Name Type P M Refer to Description 

cid varchar (10) Yes Yes  รหสัแผนก 

cname varchar (50) No Yes  ชือแผนกภาษาองักฤษ 

cnameth varchar (50) No Yes  ชือแผนกภาษาไทย 

cdacronym varchar (4) No Yes  อกัษรยอ่ของแผนก 

cottonid varchar (10)  No Yes Employee.eid รหสัหวัหนา้แผนก 

did varchar (10) No Yes Department.did รหสัฝ่าย 
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ตารางที ก.4 ตารางฝ่าย (Department)  

Name Type P M Refer to Description 

did varchar (10) Yes Yes  รหสัฝ่าย 

dname varchar (50) No Yes  ชือฝ่ายภาษาองักฤษ 

dnameth varchar (50) No Yes  ชือฝ่ายภาษาไทย 

ddracronym varchar (4) No Yes  อกัษรยอ่ของฝ่าย 

mid varchar (10)  No Yes Employee.eid รหสัผูจ้ดัการฝ่าย 

aid varchar (10) No Yes Accept.aid รหสักลุ่ม 

 

ตารางที ก.5 ตารางพนกังาน (Employee)  

Name Type P M Refer to Description 

eid varchar (10) Yes Yes  รหสัพนกังาน 

aid varchar (10) No Yes Accept.aid รหสักลุ่ม 

cid varchar (10) No Yes Cotton.cid รหสัแผนก 

did varchar (10) No Yes Department.did รหสัฝ่าย 

ename varchar (50)  No Yes  ชือภาษาองักฤษ 

enameth varchar (50)  No Yes  ชือภาษาไทย 

esername varchar (50)  No Yes  นามสกุลภาษาองักฤษ 

esernameth varchar (50)  No Yes  นามสกุลภาษาไทย 

em varchar (50) No Yes  อเีมลข์องพนกังาน 

etel varchar (10) No Yes  เบอร์โทรศพัทข์องพนกังาน 

hhday int(4) No Yes  สิทธิการลาพกัร้อน 

kkday int(4) No Yes  สิทธิการลากิจ 

ooday int(4) No Yes  สิทธิการลาอืนๆ 

positionid varchar (10) No Yes  รหสัตาํแหน่ง 

password varchar (20) No Yes  รหสัผ่านของพนกังาน 

titleeng varchar (20) No Yes  คาํนาํหนา้ชือภาษาองักฤษ 

titlename varchar (20) No Yes  คาํนาํหนา้ชือภาษาไทย 

ssday int(4) No Yes  สิทธิการลาป่วย 

username varchar (50) No Yes  ชือผูใ้ชข้องพนกังาน 
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ตารางที ก.6 ตารางคาํร้องขอลาหยุด (Formdepartment)  

Name Type P M Refer to Description 

fhid int (4) Yes Yes  รหสัคาํร้องขอลาหยุด 

cid varchar (10) No Yes Cotton.cottonid รหสัแผนก 

eid varchar (10) No Yes Employee.eid รหสัพนกังาน 

fhname varchar (50) No Yes  ประเภทการลาหยุด 

fhdate date  No Yes  วนัทีเขียนคาํร้อง 

fhstart date No Yes  วนัทีเริมลาหยุด 

fhend date No Yes  วนัทีสินสุดการลาหยดุ 

fhday int (4) No Yes  จาํนวนวนัทีลาหยุด 

fhhour int (4) No Yes  จาํนวนชวัโมงทีลาหยุด 

mid varchar (10) No Yes Department.mid รหสัผูจ้ดัการฝ่าย 

pid varchar (10) No Yes Accept.pid รหสัผูดู้แลกลุ่ม 

staid int(4) No Yes Status.staid รหสัสถานะ 

 

ตารางที ก.7 ตารางตาํแหน่ง (Position)  

Name Type P M Refer to Description 

positionid varchar (10) Yes Yes  รหสัตาํแหน่ง 

poname varchar (50) No Yes  ชือตาํแหน่งภาษาองักฤษ 

ponameth varchar (50) No Yes  ชือตาํแหน่งภาษาไทย 

 

ตารางที ก.8 ตารางสถานะ (Status)  

Name Type P M Refer to Description 

staid int (4) Yes Yes  รหสัสถานะ 

staname varchar (50) No Yes  ชือสถานะ 

หมายเหตุ  

P = Primary Key  

M = Mandatory 
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ภาพที ก.4 Dataflow Diagram Context Diagram 
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ภาพที ก.5 Dataflow Diagram Level 0 : ระบบบริหารการลาหยุดของพนกังาน 
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ภาพที ก.6 Dataflow Diagram Level 1 Process 1 : การลา 
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ภาพที ก.7 Dataflow Diagram Level 1 Process 2 : ตอบกลบัคาํขอลาหยุด 
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ภาพที ก.8 Dataflow Diagram Level 1 Process 3 : ออกรายงาน 
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ภาพที ก.9 Dataflow Diagram Level 1 Process 4 : เพิม แก้ไข ขอ้มูลพืนฐาน 
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ภาคผนวก ข 

ขนัตอนการติดตงั 

 

วิธีการติดตังฐานข้อมูล มีขันตอนดงันี 

1. ใส่แผ่นติดตงัทาง DVD-Drive 

2. จะปรากฏ โฟลเดอร์ Email และ ไฟลฐ์านขอ้มูล holidaydb.sql 

 

ภาพที ข.  รายละเอียดไฟลข์อ้มูลใน DVD-Drive 

 เขา้ C-panel กรอก Username และ Password กดปุ่ม Log in เพือเขา้สู่ระบบ C-panel 

 

ภาพที ข.2 หนา้เขา้สู่ระบบเวบ็ไซต์ C-panel 

หลกัจากเขา้สู่ระบบ C-panel แลว้จะเจอหนา้จอหลกัของ C-panel 
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ภาพที ข.3 หนา้จอหลกั C-panel 

จากนนัเลอืกทีเมนู MySQL Database Wizard  > จากนนัตงัชือ Database ตามทีตอ้งการ

และกด Next Step 

 

ภาพที ข.4 หนา้จอ MySQL Database Wizard 

หลงัจากกดปุ่ม Next Step แลว้ ระบบจะนาํพากลบัสู่หนา้จอหลกัของ C-panel ใหท้าํการ

เลือกเมนู phpMyAdmin 
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ภาพที ข.5 หนา้จอ phpMyAdmin 

จะปรากฏ Database ทีไดท้าํการสร้างไวก่้อนหนา้นี 

 

ภาพที ข.6 phpMyAdmin quintorg_holidaydb 

จากนนัใหก้ดเลือกที quintorg_holidaydb > Import > เลือกไฟล ์
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ภาพที ข.7 phpMyAdmin ( Import) 

ทาํการเลือกไฟลจ์าก DVD-Drive จะปรากฏไฟลฐ์านขอ้มูล holidaydb.sql เลือกไฟล์ กด

เปิด และกด Go 

 

ภาพที ข.8 หนา้จอเลือกไฟลฐ์านขอ้มลู 

เพียงเท่านีก็ทาํการติดตงั Database เสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพที ข.9 ติดตงัเสร็จสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

วิธีการติดตังเว็บไซต์ มขัีนตอนดังนี 

1. ใส่แผ่นติดตงัทาง DVD-Drive 

2. จะปรากฏ โฟลเดอร์ Email และ ไฟลฐ์านขอ้มูล holidaydb.sql 

 

ภาพที ข.10 รายละเอียดไฟลข์อ้มูลใน DVD-Drive 

 เปิดโปรแกรม FileZilla จากนนัเลอืก แฟ้ม > ตวัจดัการทีตงั > ทีตงัใหม่ 

 

ภาพที ข.11 หนา้จอโปรแกรม FileZilla 

 จากนนักรอกขอ้มูลเกียวกบัทีตงั Server ครบถว้น จากนนักดเชือมต่อ จะปรากฏขอ้มลู

ของคอมพิวเตอร์ทางดา้นซา้ย และขอ้มูลของ  Server  ทางดา้นขวาให้ทาํการเลือก ไฟล ์Email จาก 

DVD-Drive ทางดา้นซ้าย คลิกขวา > อพัโหลด 
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ภาพที ข.12 หนา้จอโปรแกรม FileZilla ( อพัโหลด) 

เมือทาํการอพัโหลดเสร็จแลว้ระบบจะแจง้เตือน “การถา่ยโอนเสร็จสิน” 

 

ภาพที ข.13 การถา่ยโอนเสร็จสิน 

จากนนัใหท้าํการทดสอบโดยการ เขา้เวบ็เบราวเ์ซอร์ http://quintorg.com/ เพือทาํการทดสอบ 

 

http://quintorg.com/
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ภาพที ข.14 http://quintorg.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

http://quintorg.com/
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ภาคผนวก ค 
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รูปที ค.  การนาํเสนอผลงานใหก้บัพนกังานทีปรึกษา 
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