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บทคัดย่อ 

 บริษัทที่ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ขนม ผลิตและจัดจ ำหน่ำยภำยใน ประเทศไทย มำ
นำนกว่ำ 40 ปีเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคภำยในประเทศคุ้นเคยเป็นอย่ำงดี ในปัจจุบันกำรคิดค ำนวณเบี้ยเลี้ยง
พนักงำนส่วนใหญ่ของบริษัทใช้ Microsoft Excel เป็นเครื่องมือในกำรคิดค ำนวณ ซึ่งใช้ระยะเวลำในกำรค ำนวณ
เป็นระยะเวลำนำน เพรำะพนักงำนของบริษัทเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ผู้จัดท ำได้รับมอบหมำยให้พัฒนำระบบค ำนวณ
เบี้ยเลี้ยงพนักงำนกระจำยสินค้ำ เพ่ือบันทึกข้อมูลกำรท ำงำนพนักงำน ลดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน และข้อมูลมี
ควำมถูกต้องและแม่นย ำสูง ซึ่งกำรพัฒนำระบบได้ใช้โปรแกรม Visual Studio 2013 ใช้ ภำษำ C# และ MySQL 
ในกำรจัดฐำนข้อมูล  
ค ำหลัก : กำรค ำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงำน / ข้อมูลกำรท ำงำนพนักงำน / ระบบค ำนวณเบี้ยเลี้ยง  

 
Abstract 
 Calculating the incentive pay and compensation of employees, using Microsoft Excel takes a lot of time and effort 
and inefficient. In this paper, we propose a solution using our software applications based on Microsoft Visual studio and 
MySQL database, which proves less time consuming and more efficient.  
Keywords:Compensation Calculation/Microsoft/Database/ 
 
บทน ำ 

บริษทั ไดม้องเห็นปัญหา ความซบัซอ้นในการจดบนัทึกการท างานและการคิดเบ้ียเล้ียงพนกังาน เน่ืองจาก
ธุรกิจของบริษทัก าลงัเติบโตอยา่งรวดเร็ว ไดมี้การขยายกิจการไปยงัพื้นท่ีต่างๆ ปริมาณพนกังานบริษทัเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆตามการเจริญเติบโตของธุรกิจ ผูจ้ดัการดา้นการดูแลเบ้ียเล้ียงพนกังานจึงมีภาระงานจ านวนมากทุกรอบ
การจ่ายเงินเดือน ท าใหก้ารท างานล่าชา้ เกิดความผดิพลาดบางส่วน และส่งผลใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆล่าชา้ตาม
ไปดว้ย  
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ดงันั้นเพื่อลดปัญหาดงักล่าวผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าระบบค านวณเบ้ียเล้ียงพนกังานกระจายสินคา้ เพื่อให้ผูใ้ช้
บนัทึกขอ้มูลการท างานของพนกังาน ลดความยุ่งยากในการท างานและสามารถค านวณเบ้ียเล้ียงพนกังานได้
รวดเร็วมากข้ึน มีความถูกตอ้งแม่นย  าและมีประสิทธิภาพ  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือค ำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงำนขำย พนักงำนขับรถ ผู้จัดกำร ผู้ฝึกสอน และผู้ตรวจสอบ 
2. เพ่ือลดปัญหำกำรซับซ้อนของกำรท ำงำน 
3. เพ่ือลดข้อผิดพลำดในกำรค ำนวณเบี้ยเลี้ยง 
4. เพ่ือลดระยะเวลำในกำรค ำนวณเบี้ยเลี้ยง 

   
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. หัวหน้ำงำนสำมำรถตรวจสอบข้อมูลพนักงำนที่ออกปฏิบัติงำน 
2. ท ำให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลกำรท ำงำนพนักงำน 
3. ท ำให้ผู้ใช้ค ำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงำนได้สะดวกมำกขึ้น 
4. ท ำให้ผู้ใช้ลดระยะเวลำและควำมยุ่งยำกในกำรท ำงำน 
5. ท ำให้ข้อมูลมีควำมถูกต้องและแม่นย ำสูง 
6. ท ำให้ข้อมูลสำมำรถหำได้ง่ำยขึ้น  

 
กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
  เก็บข้อมูลในกระดำษ                        จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

ภำพประกอบ 1  กรอบแนวคิดงำนวิจัย 
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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

คณะผู้วิจัยด ำเนินกำรวิจัยด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

1.   ส ำรวจ  ศึกษำข้อมูล และศึกษำควำมเป็นไปได้ของระบบ   

คณะผู้วิจัยศึกษำหลักกำร  แนวคิด  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบ  ตลอดจนควำมเป็นไปได้
ของระบบ โดยแบ่งเป็นกำรศึกษำจำกเอกสำร  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง  อีกทั้งเก็บข้อมูลจำกพนักงำนขับรถและ
หัวหน้ำงำน  เพ่ือน ำมำใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐำนในกำรก ำหนดเป้ำหมำย  วัตถุประสงค์  และขั้นตอนในกำรพัฒนำ
ระบบ  จำกนั้นศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนที่ระบบควรจะต้องมี  เพ่ือน ำมำจัดท ำกรอบแนวคิด  เพ่ือลดกำรใช้กระดำษ
ต่อไป 

2.   วำงแผนก ำหนดเป้ำหมำย   
คณะผู้วิจัยร่วมกันวำงแผนและก ำหนดขอบเขตของกำรพัฒนำระบบเพ่ือให้ตรงกับควำมต้องกำร

ของผู้ใช้ระบบ  ตลอดจนระยะเวลำในกำรพัฒนำระบบ  รวมถึงกำรวำงแผนในกำรทดสอบระบบและทดลองใช้งำน 

3.  วิเครำะห์และออกแบบระบบ 

 คณะผู้วิจัยน ำข้อมูลที่ได้จำกขั้นตอนที่ 1 และ 2 มำวิเครำะห์หำข้อมูลน ำเข้ำ (Input) พร้อมกับ
ออกแบบฐำนข้อมูล (Database)  เขียน ER-Diagram  DFD และออกแบบ User Interface ตลอดจนเลือกใช้
ภำษำท่ีจะพัฒนำระบบให้มีควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับกำรใช้งำนจริงในยุคปัจจุบัน 

4.  พัฒนำระบบ 

 ขั้นตอนกำรพัฒนำระบบเพ่ือให้ได้ระบบตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้  และเมื่อพัฒนำระบบเสร็จสิ้น 
ระบบจะถูกส่งให้ผู้ใช้ทดสอบและค้นหำข้อผิดพลำดที่ต้องกำรแก้ไข หลังจำกนั้นผู้พัฒนำจะต้องแก้ไขระบบตำมที่
พบข้อผิดพลำด ก่อนน ำไปใช้งำนจริง 

5.  ทดสอบและแก้ไข 

 คณะผู้วิจัยน ำระบบที่พัฒนำเรียบร้อยแล้วไปให้พนักงำนในหน่วยงำนทดลองใช้  และปรับแก้ไข
ตำมข้อเสนอแนะและค ำแนะน ำ  
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ผลกำรวิจัย 
ตัวอย่ำงหน้ำจอของโปรแกรมแสดงลักษณะกำรท ำงำนของระบบ 

 
รูปที่ 1 หน้ำเข้ำสู่ระบบ 
ผู้ใช้งำนสำมำรถเข้ำสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสที่ผู้ใช้ก ำหนดไว้ 

 
รูปที่ 2 หน้ำเมนู 
หน้ำเมนูเป็นส่วนที่แบ่งกำรท ำงำนของระบบมีทั้ง Refresh Data, Calculate และ Report ผู้ใช้งำนต้องเลือกว่ำ
ต้องกำรใช้งำนส่วนใดของระบบ 
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รูปที่ 3 หน้ำ Perform 
หน้ำ Perform นั้นผู้ใช้งำนระบบสำมำรถเลือก วัน/เดือน/ปี และศูนย์ตำมที่ต้องกำรเพ่ือดูข้อมูลทั้งหมดที่ระบบได้
ท ำกำรค ำนวณแล้วที่ถูกดึงเข้ำมำจำกระบบ Xena ได้และสำมำรถกดปุ่มดูกำรค ำนวณ พนักงำนขำย พนักงำนขับ
รถ พนักงำนฝึกสอน ผู้จัดกำร ผู้ตรวจสอบได้ 

 
รูปที่ 4 หน้ำ Incentive Sale 
หน้ำ Incentive Sales ส ำหรบัค ำนวณเบี้ยเลี้ยงของพนักงำนขำย 

 
รูปที่ 5 หน้ำ Incentive Driver 
หน้ำ Incentive Driver ส ำหรับค ำนวณเบี้ยเลี้ยงของพนักงำนขับรถ 

 
รูปที่ 6 หน้ำ Incentive Manager 
หน้ำ Incentive Manager ส ำหรับค ำนวณเบี้ยเลี้ยงของผู้จัดกำรสำขำ 
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รูปที่ 7 หน้ำ Incentive Trainer 
หน้ำ Incentive Trainer ส ำหรับค ำนวณเบี้ยเลี้ยงของพนักงำนฝึกสอน 

 
รูปที่ 8 หน้ำ Incentive Audit 
หน้ำ Incentive Audit ส ำหรับค ำนวณเบี้ยเลี้ยงของผู้ตรวจสอบสำขำ 

 
รูปที่ 9 หน้ำ Preview Incentive Sales 
หน้ำ Preview จะเป็นกำรดูภำพรวมของกำรค ำนวณ Incentive Sale โดยสำมำรถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ 
Excel และพิมพ์ข้อมูลออกมำใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
รูปที่ 10 หน้ำ Preview Incentive Driver 



กำรประชุมวิชำกำรระดับชำติและระดับนำนำชำติ เบญจมิตรวิชำกำร คร้ังท่ี 9 
The 9th BENJAMITRA Network National & International Conference 
Economics and Social Development for entering Digital Economy 

 

7 
 

 North Bangkok University, Bangkok, Thailand 
May 28th,2019 

หน้ำ Preview จะเป็นกำรดูภำพรวมของกำรค ำนวณ Incentive Driver โดยสำมำรถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ 
Excel และพิมพ์ข้อมูลออกมำใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
รูปที่ 11 Preview Incentive Trainer 
หน้ำ Preview จะเป็นกำรดูภำพรวมของกำรค ำนวณ Incentive Trainer โดยสำมำรถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ 
Excel และพิมพ์ข้อมูลออกมำใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
รูปที่ 12 หน้ำ Preview Incentive Manager 
หน้ำ Preview จะเป็นกำรดูภำพรวมของกำรค ำนวณ Incentive Manager โดยสำมำรถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ 
Excel และพิมพ์ข้อมูลออกมำใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
รูปที่ 13 หน้ำ Preview Incentive Audit 
หน้ำ Preview จะเป็นกำรดูภำพรวมของกำรค ำนวณ Incentive Audit โดยสำมำรถบันทึกเป็นไฟล์ PDF หรือ 
Excel และพิมพ์ข้อมูลออกมำใช้ประโยชน์ต่อไป 

 
รูปที่ 13 หน้ำ Report 
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หน้ำ Report จะเป็นกำรสรุปรวมกำรค ำนวณ Incentiveที่ทุกต ำแหน่งได้รับ โดยสำมำรถบันทึกเป็นไฟล์ PDF 
หรือ Excel และพิมพ์ข้อมูลออกมำใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

 
 
 
 
สรุปผลกำรวิจัย 
 กำรวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือกำรคิดค ำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงำนส่วนใหญ่ของบริษัทใช้ Microsoft 
Excel  ลดขั้นตอนในกำรบันทึกข้อมูลกำรปฏิบัติงำน  เกิดควำมสะดวกในกำรเพ่ิม ลบ แก้ไข และบันทึกข้อมูลกำร
ปฏิบัติงำน  และช่วยลดต้นทุนกระดำษในกำรบันทึกและจัดเก็บข้อมูลกำรปฏิบัติงำน  
 
อภิปรำยผล 
 หลังจำกท่ีผู้จัดท ำได้พัฒนำระบบเสร็จสิ้นและน ำส่งไปใช้งำนจริงแล้ว ระบบสำมำรถช่วยลดระยะเวลำและ
ควำมยุ่งยำกในกำรท ำงำน บันทึกข้อมูลกำรท ำงำนพนักงำน ข้อมูลที่ได้รับมีควำมถูกต้องและแม่นย ำสูง ซึ่งมีผลให้
ผู้ใช้สำมำรถค ำนวณเบี้ยเลี้ยงพนักงำนได้สะดวกมำกข้ึน 

  
ข้อเสนอแนะ  

1..  ต่อยอดกำรพัฒนำโปรแกรมเพ่ือกำรประหยัดทรัพยำกรให้ครบทุกภำคส่วนของสถำนประกอบกำร 
3.  เพ่ิมระบบกำรติดตำมและประเมินผลเพ่ือกำรน ำผลไปพัฒนำและปรับปรุงให้ทันสมัยและเกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อสถำนประกอบกำรและต่อประเทศชำติ 
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