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บทคัดย่อ 

               วตัถุประสงค์ในการจดัท าปริญญานิพนธ์น้ีเพื่อพฒันาระบบการลาออนไลน์ แก่บริษทั 

แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ จ ากัด ซ่ึงเป็นผูใ้ห้บริการทางด้านซอฟต์แวร์ ระบบคอมพิวเตอร์ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การด าเนินการเร่ืองการลางานของพนักงานปัจจุบันอยู่ในรูปแบบของ

กระดาษ ไม่มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศใดๆ เขา้มาช่วย จึงท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการลางาน เกิด

ขอ้ผิดพลาดในการจดัท ารายงานการลางานของพนักงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษยต์อ้งใช้เวลาในการ

คน้หาขอ้มูลและจดัท ารายงานจากขอ้มูลท่ีอยู่ในรูปแบบของกระดาษ พนกังานไม่สามารถดูประวติั

การลาหรือจ านวนวันลาท่ีได้ลาไปแล้วได้ ผู ้จัดท าจึงได้พัฒนาระบบการลาออนไลน์ โดย

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันและฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์เข้ามาใช้ เพื่อช่วยแก้ปัญหา

ดงักล่าว โดยพฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั ผูใ้ชส้ามารถใชง้านระบบไดผ้า่นโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์ 

ไม่ต้องติดตั้ งโปรแกรมใดๆ เพิ่ม ง่ายต่อการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ และจัดเก็บข้อมูลลง

ฐานขอ้มูลเพื่อง่ายต่อการบริหารจดัการและการเขา้ถึงขอ้มูล กลุ่มผูใ้ชร้ะบบแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1) พนักงานทั่วไป สามารถยื่นใบลาผ่านระบบออนไลน์ได้ สามารถดูผลการอนุมัติการลาและ

ประวติัการลาของตนเองได ้2) ผูจ้ดัการ จะไดรั้บขอ้มูลการลาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสามารถท า

การอนุมติัหรือไม่อนุมติัการลานั้นได ้และ 3) แผนกทรัพยากรมนุษย ์สามารถบริหารจดัการขอ้มูล

พนกังาน ขอ้มูลแผนก ดูขอ้มูลการลาของพนกังาน และออกรายงานได ้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา

โปรแกรม Visual Studio Code ด้วยภาษา HTML5, JavaScript, CSS และ PHP บริหารจัดการ

ฐานขอ้มูลดว้ย MySQL จากการทดสอบดว้ยผูจ้ดัท า ฟังก์ชนัต่างๆ สามารถท างานไดต้ามท่ีก าหนด

ไว ้

ค าส าคญั : การลาออนไลน์, เวบ็แอปพลิเคชนั, การบริหารจดัการทรัพยากรมนุษย  ์
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

         บริษทั แอ็บสแตรค คอมพวเตอร์ จ ำกดั เป็นองค์กรขนำดกลำงมีพนักงำน 170  คน 
ด ำเนินธุรกิจในลกัษณะเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศแบบเบ็ดเสร็จ (Turn 
Key) เป็นผูผ้ลิตและพฒันำซอฟต์แวร์ทำงดำ้นธุรกิจทั้งท่ีเป็นซอฟต์แวร์ส ำเร็จรูป (Package 
Software) และปรับเปล่ียนตำมควำมตอ้งกำรของผูใ้ช ้(Customized Software) ซ่ึงงำนบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย ์ดำ้นกำรลำงำนของพนกังำนนั้นเป็นกำรลำโดยใชใ้บลำท่ีอยูใ่นรูปแบบของ
กระดำษ  ยงัไม่มีกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศใดมำช่วย และบันทึกข้อมูลกำรลำลงใน 
Microsoft Excel ท ำให้เสียเวลำในกำรป้อนขอ้มูล กำรจดัท ำรำยงำนตอ้งใชเ้วลำ และเกิดกำร
สูญหำยขของขอ้มูลได้ พนักงำนไม่สำมำรถตรวจสอบประวติักำรลำของตนได้แบบด้วย
ตนเอง ท ำใหเ้กิดกำรลำเกินเกณฑท่ี์ก ำหนด ซ่ึงมีผลต่อกำรพิจำรณำผลกำรปฏิบติังำน 
         เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชนั (Web Application) เป็นกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน ผ่ำน

ระบบเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต (Internet) ดว้ยโปรแกรมเวบ็บรำวเซอร์ (Web Browser) โดยไม่
ตอ้งติดตั้งโปรแกรมกับคอมพิวเตอร์ สำมำรถใช้โปรแกรมได้ง่ำยจำกท่ีใดก็ได้ตลอดเวลำ 
และเทคโนโลยีฐำนข้อมูล (Database) ช่วยให้กำรจดัเก็บข้อมูลเป็นระบบระเบียบมำกขั้น 
สำมำรถแบ่งปันขอ้มูลรวมถึงสำมำรถก ำหนดสิทธ์ิกำรใชง้ำนให้กบัผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่มไดโ้ดยไม่
ขึ้นกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
         ดังนั้ นผูจ้ ัดท ำจึงได้พัฒนำระบบกำรลำออนไลน์ให้กับบริษัทฯ โดยประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชันและฐำนข้อมูล  โดยพนักงำนสำมำรถท ำกำรลำผ่ำน เว็บ
บรำวเซอร์ โดยขอ้มูลกำรลำจะถูกส่งไปตำมล ำดบัชั้นกำรบงัคบับญัชำโดยอตัโนมติั จนไปถึง
แผนกทรัพยำกรนุษย ์ขอ้มูลจะถูกจดัเก็บลงฐำนขอ้มูล และพนกังำนสำมำรถดูประวติกำรลำ 
จ ำนวนวนัลำท่ีสำมำรถลำไดด้ว้ยตนเอง ท ำให้พนกังำนสำมำรถบริหำรจดักำรกำรลำของตน
ไดมี้ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
         เพื่อพฒันำระบบกำรลำออนไลน์ ของบริษทั แอบ็สแตรค คอมพิวเตอร์ จ ำกดั 
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1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 
1.3.1 พฒันำเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 
1.3.2 จดัเก็บขอ้มูลลงฐำนขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database) 
1.3.3 ยนืยนัตวัตนของผูใ้ชด้ว้ยรหัสประจ ำตวัพนกังำนหรืออีเมลแ์ละรหสัผำ่น โดยแบ่ง

สิทธ์ิกลุ่มผูใ้ชอ้อกเป็น 3 กลุ่ม  
1.3.3.1 กลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นพนกังำน มีฟังกช์นักำรท ำงำนดงัน้ี 

     1.3.3.1.1 สำมำรถท ำกำรลำผำ่นระบบได ้ 
     1.3.3.1.2 สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรลำของตนเองได ้ 
     1.3.3.1.3 สำมำรถดูประวติักำรลำยอ้นหลงัของตนเองได ้
     1.3.3.1.4 สำมำรถดูผลอนุมติักำรลำจำกผูบ้งัคบับญัชำได ้ 
     1.3.3.1.5 สำมำรถเปล่ียนรหสัผำ่นได ้

1.3.3.2 กลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นผูจ้ดักำร มีฟังกช์นักำรท ำงำนดงัน้ี 
1.3.2.1 สำมำรถดูรำยกำรลำท่ีขออนุมติัได ้
1.3.2.2 สำมำรถท ำกำรอนุมติั /ไม่อนุมติักำรลำของพนกังำนภำยใตก้ำร

ดูแลได ้
1.3.3.2.3 สำมำรถเปล่ียนรหัสผำ่นได ้

  1.3.3.3 กลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นผูดู้แลระบบ (แผนกทรัพยำกรมนุษย)์ มีฟังกช์นักำรท ำงำน 
ดงัน้ี 

1.3.3.3.1 สำมำรถคน้หำพนกังำน 
1.3.3.3.2 สำมำรถเพิ่ม /ลบขอ้มูลพนกังำน  
1.3.3.3.3 สำมำรถแกไ้ขขอ้มูลพนกังำน  
1.3.3.3.4 สำมำรถเพิ่ม /แกไ้ข ประเภทกำรลำ  
1.3.3.3.5 สำมำรถเพิ่ม /แกไ้ข แผนกได ้
1.3.3.3.6 สำมำรถคน้หำกำรลำของพนกังำนตำมแผนกได ้
1.3.3.3.7 สำมำรถดูสถำนะกำรลำของพนกังำนได ้
1.3.3.3.8 สำมำรถตรวจสอบสถิติกำรลำตำมปีงบประมำณได ้
1.3.3.3.9 สำมำรถออกรำยงำนสถิติกำรลำประจ ำปีได ้
 

1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1.4.1 บริษทัฯจะไดร้ะบบบริหำรจดักำรกำรลำท่ีเป็นอตัโนมติั ท ำใหล้ดกำรใชก้ระดำษ 
1.4.2 กำรตรวจสอบประวติักำรลำ จ ำนวนวนัลำ ท ำไดง้่ำยและสะดวก 
1.4.3 ลดภำระงำนของแผนกทรัพยำกรมนุษย ์
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1.4.4 ขอ้มูลมีกำรจดัเก็บท่ีเป็นระบบ สำมำรถน ำกลบัมำใชง้ำนไดง้่ำยและรวดเร็ว 
 
1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำนปริญญำนิพนธ์ 

1.5.1 รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูล (Requirement Gathering) 
               ศึกษำกระบวนกำรลำของระบบงำนเดิม และรวบรวมข้อมูลจำกำรสัมภำษณ์
พนักงำนท่ีเก่ียวข้องและเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้ทรำบขั้นตอนกำรท ำงำน ปัญหำท่ี
เกิดขึ้น ควำมตอ้งกำรของผูใ้ช้ และเง่ือนไข กฎระเบียบต่ำงๆ รวมถึงศึกษำระบบงำนท่ี
ใกลเ้คียงกันจำกระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อให้ทรำบถึงฟังก์ชันท่ีตอ้งมีส ำหรับระบบกำรลำ
ออนไลน์ โดยขอ้มูลและควำมต้องกำรท่ีรวบรวมได้น้ีจะน ำไปใช้ในกำรวิเครำะห์และ
วำงแผนระบบต่อไป 

1.5.2 วิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 
                น ำขอ้มูลท่ีไดท้ ำกำรศึกษำและรวบรวมมำท ำกำรวิเครำะห์ถึงองค์ประกอบของ
ระบบ และฟังก์ชันกำรท ำงำน โดยน ำเสนอผ่ำนทำงแผนภำพต่ำง  ได้แก่ Work Flow 
Diagram แสดงขั้นตอนกำรท ำงำน , Data Flow Diagram แสดงส่วนประมวลผล (Process) 
ของระบบ และกำรไหลของขอ้มูล และ Entity Relationship Diagram แสดงควำมสัมพนัธ์
ระหวำ่งเอน็ทิต้ีในฐำนขอ้มูล ระบบใหม่จะพฒันำเป็นเวบ็แอปพลิเคชัน่ท่ีสำมำรถใชง้ำนได้
ภำยในองคก์รเท่ำนั้น (Intranet) จดัเก็บขอ้มูลลงฐำนขอ้มูล 
1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design) 

ท ำกำรออกแบบระบบตำมท่ีวิเครำะห์ไวใ้นขั้นตอนก่อนหนำ้น้ี โดยประกอบดว้ย 
1.5.3.1 ออกแบบสถำปัตยกรรมโดยเลือกใชส้ถำปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ 

(Client/Server Architecture) โดยประกอบด้วยแม่ข่ำยให้บริกำรเว็บ 
(Web Server) และฐำนข้อมูล (Database Server) ลูกข่ำยใช้บริกำรผ่ำน
โปรแกรมเวบ็บรำวเซอร์ 

1.5.3.2 ออกแบบโครงสร้ำงฐำนขอ้มูล โดยเลือกใชส้ถำปัตยกรรมฐำนขอ้มูลเชิง
สัมพนัธ์ (Relational Database Architecture)  

1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกับผู ้ใช้  (User Interface Design) โดยเน้นกำร
ออกแบบท่ีให้ผูใ้ช้สำมำรถใช้งำนไดง้่ำย สำมำรถใช้งำนไดด้ว้ยตนเอง
โดยไม่ตอ้งผำ่นกำรอบรม กำรใชสี้สรรท่ีสบำยตำ 
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1.5.4 พฒันำระบบ (System Development) 
พฒันำระบบตำมท่ีไดวิ้เครำะห์และออกแบบไว ้โดยเขียนชุดค ำสั่งดว้ยภำษำ PHP, 

HTML5, JavaScript และ CSS ในกำรพฒันำเวบ็แอปพลิเคชนั บริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลดว้ย 
MySQL   

1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 
ท ำกำรทดสอบระบบพร้อมกบัขั้นตอนกำรพฒันำระบบ โดยท ำกำรทดสอบตั้งแต่

ระบบฟังก์ชนั กำรท ำงำนร่วมกนัของฟังก์ชนั และกำรท ำงำนทั้งระบบ เพื่อหำขอ้ผิดพลำด 
แลว้ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  

1.5.6 กำรจดัท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ (Documentation) 
                  จดัท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์ เพื่อน ำเสนอต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ และ
คณะกรรมกำรสอบปริญญำนิพนธ์ เพื่อขอรับค ำแนะน ำและส ำหรับใช้เป็นเอกสำรอำ้งอิง
ส ำหรับผูท่ี้สนใจ 
 

1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินปริญญำนิพนธ์ 
ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เมษำ 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

1. รวบรวมควำมตอ้งกำรและ
ศึกษำขอ้มูล 

2. วิเครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. จดัท ำเอกสำรประกอบปริญญำ

นิพนธ์ 
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ 
             1.7.1 ฮำร์ดแวร์  

  1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ค DELL 8300 H. 
               หน่วยควำมจ ำ 8 GB. 
                       ควำมเร็วในกำรประมวลผล 2.30 GHz 
17.2 ซอฟต์แวร์ 
   1.7.2.1 ระบบปฏิบติักำรไมโครซอฟทว์ินโดว ์10 (Microsoft Windows 10)         
   1.7.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 
   1.7.2.3 โปรแกรม XAMP 
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บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าปริญญานิพน์น้ีผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษา คน้ควา้ ทฤษฎี หลกัการ และเทคโนโลยี
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาระบบใหต้รงความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยมีดงัน้ี 
 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกีย่วข้อง 

2.1.1 สิทธิการลาตามกฎหมายแรงงาน 1 
      การลาคลอด  

  ลูกจา้ง ซ่ึงเป็นผูห้ญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลงัคลอดครรภ์หน่ึงไม่เกิน 90
วนั โดยให้นับรวมวนัหยุดท่ีมีระหว่างวนัลาด้วย และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ซ่ึงลา
คลอด เท่ากบัค่าจา้งในวนัท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 วนั 

การลากจิ  
ลูกจา้งมีสิทธ์ิ ลาเพื่อกิจธุระอนัจ าเป็นไดต้ามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานการ 
ลาเพือ่รับราชการทหาร  

    ลูกจา้งมีสิทธ์ิ ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร 
หรือเพื่อทดสอบความพร่ังพร้อม โดยลาได้ท่ากับจ านวนวนัท่ีทางการทหารเรียกและได้รับ 
ค่าจา้งตลอดเวลาท่ีลาแต่ไม่เกิน 60วนัต่อปี 

วันหยุดประจ าสัปดาห์  
        ตอ้งไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วนั โดยมีระยะห่างกนัไม่เกิน 6 วนั ลูกจา้งมีสิทธ์ิ ไดรั้บ 
ค่าจา้งในวนัหยุดประจ าสัปดาห์(ยกเวน้ลูกจา้งรายวนัรายชัว่โมง หรือตามผลงานโดยค านวณ 
เป็นหน่วย) นายจา้งและลูกจา้งจะตกลงกนัล่วงหนา้ ก าหนดให้มีวนัหยุดประจ าสัปดาห์วนัใดก็ 
ด้งาน โรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในท่ีทุรกันดาร (งานประมงงานดับเพลิง) งานอ่ืน  
ตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก าหนด นายจา้งและลูกจา้งจะตกลงกนัล่วงหนา้ สะสมและเล่ือนวนัหยดุ  
ประจ าสัปดาห์ไปเม่ือไดก็ไดแ้ต่ตอ้งอยู่ในระยะเวลา ไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกนั กรณีวนัหยุด 
ประจ าสัปดาห์ ไม่แน่นอน ให้นายจา้งประกาศวนัหยุดให้ลูกจา้งทราบล่วงหน้า ไม่นอ้ยกว่า 3 
วนัและแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานตรวจแรงงานทราบภายใน 7 วนั นับแต่วนัท่ี ประกาศ
ก าหนด 

 

                                                           
1 https://lb.mol.go.th/ 
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วันหยุดตามประเพณี  
       ตอ้งไม่นอ้ยกว่าปีละ 13 วนั โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติดว้ย ถา้วนัหยุด ตามประเพณี  

ตรงกบัวนัหยุดประจ าสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยในวนัท างานถดัไป ลูกจา้งมีสิทธ์ิ ไดรั้บค่าจา้งใน
วนัหยดุตามประเพณี 

วันหยุดพกัผ่อนประจ าปี  
         ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยดุพกัผอ่นประจ าปี ไม่นอ้ยกว่าปีละ 6 

วนัทท างาน ลูกจา้งมีสิทธ์ิ ได้รับค่าจา้งในวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี ถา้ลูกจา้งท่ีท างานยงัไม่ครบ 1 ปี 
จะให้หยุดตามส่วนก็ไดใ้ห้นายจา้งเป็นผูก้  าหนดวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี ให้ลูกจา้งทราบล่วงหน้า
หรือก าหนดตามท่ีตกลงกนันายจา้งและลูกจา้งจะตกลงกนัล่วงหนา้สะสมและเล่ือนวนัหยดุพกัผ่อน
ประจ าปีไปรวมหยดุในปีอ่ืนก็ได ้

 
2.1.2   ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database)2 

           ระบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ เป็นการเก็บขอ้มูลในรูปของตาราง (Table) ในแต่ละ
ตารางแบ่งออกเป็นแถว (Row) และในแต่ละแถวจะแบ่งเป็นคอลมัน์ (Column) ซ่ึงในการ
เช่ือมโยงกนัระหว่างขอ้มูลในตารางต่างๆ จะ เช่ือมโยงโดยใช้การอา้งอิงจากขอ้มูลใน
คอลมัน์ท่ีก าหนด 

             MySQL เป็นโปรแกรมท่ีนิยมใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน 
เน่ืองจาก  MySQL เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ 
(RDBMS :  Relational Database Management System) คื อ  ส า ม า ร ถ ท า ง า น กั บ
ตารางขอ้มูลหลายตารางพร้อมๆ กนั โดยสามารถแสดงความสัมพนัธ์ของตารางเหล่านั้น
ด้วยฟิลด์ท่ีใช้ร่วมกัน MySQL เป็น Database Server ท่ีสามารถรองรับภาษาฐานขอ้มูล
มาตรฐานอย่าง ANSI SQL (Structured Queries  Language) เป็นซอฟต์แวร์ ทางด้าน
ฐานขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสูง เป็นทางเลือกใหม่จากผลิตภณัฑ์ระบบจดัการฐานขอ้มูล 
นักพฒันาระบบฐานขอ้มูลท่ีใช้ MySQL ต่างยอมรับในความสามารถความรวดเร็วการ
รองรับจ านวนผูใ้ช้และขนาดของข้อมูลจ านวนมาก ทั้ งยงัสนับสนุนการใช้งานบน
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์โอเอส/2  หรือ ไมโครซอฟท์วินโดวส์ เป็นต้น  นอกจากน้ี 
MySQL ยงัสามารถใชง้านร่วมกบัแพลตฟอร์มพฒันาเวบ็  เช่น ภาษา C, C++, Java,  PHP, 
Python หรือเทคโนโลยีเอเอชพี  ดงันั้น MySQL จึงไดรั้บความนิยมอย่างมากในปัจจุบนั 
และมีแนวโนม้สูงยิง่ขึ้นต่อๆ ไปในอนาคต 

 

                                                           
2 http://ariyakmewma.blogspot.com/p/blog-page_14.html 
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2.1.3    ภาษาที่ใช้ในการพฒันา 
2.1.3.1 HTML   

        ภาษาหลกัท่ีใชใ้นการเขียนเวบ็เพจ โดยใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล HTML 
ยอ่ มาจากค าวา่ Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อ
กันผ่านลิงก์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการ
แสดงผลส่ิงต่างๆ ท่ีแสดงอยูบ่นเวบ็เพจ 
2.1.3.2 PHP 

PHP เป็นภาษาสคริปต ์ค าสั่งจะถูกเก็บเป็นขอ้ความ (Text) อาจมีแทรกอยู่ในภาษา 
HTML หรือใช้งานอิสระก็ได ้แต่ในการใช้งานจริงส่วนมากจะใช้งานกบัภาษา HTML 
ดงันั้นการเขียนโปรแกรมน้ีตอ้งมีความรู้ดา้นภาษา HTML อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้
โปรแกรมประยุกต์มาช่วยในการสร้างงานได้ เช่น Macromedia Dreamweaver หรือ
โปรแกรมประเภท Editor โปรแกรมเหล่าน้ีจะช่วยจ าแนกค า เช่น ค าสั่ง ค  าทัว่ไป ตวัแปร 
เป็นตน้ ใหมี้สีต่างกนัเพื่อสะดวกในการสังเกต และมีตวัเลขบอกบรรทดัท าให้สะดวกใน
การแกไ้ข 
 2.1.3.3 CSS 
    CSS คือภาษาส าหรับการจดัรูปแบบการแสดงผลของ HTML ให้ดูสวยงามและ

เหมาะสม โดยท่ี CSS จะก าหนดหรือระบุรูปแบบของรายละเอียดของเอกสารเวบ็ เช่น สี
ของขอ้ความ สีพื้นหลงั ลกัษณะตวัอกัษร และการจดัวางต าแหน่งขอ้ความ ซ่ึงการก าหนด
รูปแบบน้ีใช้หลักการสร้าง Class แยกใน CSS ให้กับเน้ือหาเอกสาร HTML ออกจาก
ค าสั่งท่ีใชใ้นการจดัรูปแบบการแสดงผล เพื่อให้ง่ายต่อการจดัรูปแบบการแสดงผลของ
เอกสาร HTML           
2.1.3.4 JavaScript 

JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต 

ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างสูง JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวตัถุ (Object Oriented) 

ท่ีเรียกว่าสคริปต์ (Script) ซ่ึงมีวิธีการท างานในลกัษณะแบบ Interpreter คือท างานทีละ

ค าสั่งถา้พบว่าค าสั่งใดผิดพลาดจะให้ท าการแกไ้ขก่อนจึงท าค าสั่งถดัไป โดยมีเป้าหมาย

ในการออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับผูเ้ขียนด้วยภาษา 

HTML สามารถท างานขา้มแพลทฟอร์มได้โดยท างานร่วมกบัภาษา HTML และภาษา 

Java ไดท้ั้งทางฝ่ัง Client และ Server ลกัษณะท่ีส าคญัของ JavaScript มีดงัน้ี  

- เป็นภาษาประเภท Scripting Language 
- ไม่ตอ้งอาศยัความรู้ในการเขียนโปรแกรมในระดบัสูงมากนกั 
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- JavaScript จะช่วยในส่วนของความเป็น Interactive ต่อผูใ้ช ้
- เป็นภาษาท่ีท างานโดยอาศยัการแปลค าสั่งแบบ Interpret ดงันั้นจึงไม่ตอ้ง

ท าการ คอมไพล ์(Compile) ชุดค าสั่งแต่อยา่งใด 
- ท างานท่ีฝ่ังไคลเอนต ์(Client Side)  
- นกัพฒันาสามารถใช ้JavaScript ได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิ (License) 

 
2.1.4    สถาปัตยกรรมไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Architecture)3 

           ไคลเอนต์/ เ ซิ ร์ฟเวอร์ (client/server)  ประกอบด้วย เค ร่ืองผู ้ให้บ ริการ         

(Server) และเคร่ืองผูใ้ช้บริการ (Client) เช่ือมต่อกัน โดยเคร่ืองผูใ้ช้บริการได้มีการ

ติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผู ้ให้บริการ เคร่ืองผู ้ให้บริการจะท าการจัดการ 

(Response) ตามท่ีเคร่ืองผูข้อใช้บริการร้องขอ แล้วส่งข้อมูลกลับไปให้ผ่านระบบ

เครือข่าย ไคลเอนต/์เซิร์ฟเวอร์เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูก

ข่ายจ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลกัสิบหลกัร้อย

หรือหลกัพนั เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหน้าท่ีให้บริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมี 

ประสิทธิภาพสูง  

 

2.1.5   เว็บแอปพลเิคชัน (Web Application)4 

 Web Application (เว็บแอปพลิเคชั่น) เป็นแอปพลิเคชันท่ีถูกเขียนขึ้นมาท่ี
ท างานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์  (Web Browser) ส าหรับการใช้งานเว็บเพจ 
(Webpage) ต่างๆ ซ่ึงถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ละส่วนท่ีจ าเป็น เพื่อเป็นการลด
ทรัพยากรในการประมวลผล ท าใหโ้หลดหนา้เวบ็ไซตไ์ดเ้ร็วขึ้น 

 
2.1.6   MySQL5 

             MySQL เป็นโอเพ่นซอร์ส (Open Source) เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล ท่ีรองรับสถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิงสัมพนัธ์  (Relation Database 
Management System) โดยอาศัย Structured Query Language (SQL) เป็นภาษาในการ
ส่ือสาร และ MySQL สามารถรันไดท้ั้งบน Linux, UNIX  และ Windows                            

                                                           

3 https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 
4https://mdsoft.co.th/  
5 http://kmops.moph.go.th/ 

https://www.ktndevelop.com/web-application/
https://saixiii.com/what-is-unix/
https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network
https://mdsoft.co.th/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/359-web-application.html
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บทที ่3 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

3.1      วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน 

            3.1.1 รายละเอยีดของระบบงานปัจจุบัน (As-Is System) 

            ขั้นตอนการลางานในระบบงานปัจจุบนัของบริษทั แอบ็สแตรค คอมพิวเตอร์ จ ากดั นั้นไม่มี

ระบบการลาคอมพิวเตอร์มาใชง้าน โดยวิธีลางานนั้นจะตอ้งเขียนใบลาแลว้น าไปให้ฝ่ายบุคคลเซ็น

อนุมติัและเก็บเอกสารใบลานั้นไวเ้พื่อใช้ท าข้อมูลการลา พนักงานไม่สามารถตรวจสอบวนัลา

ยอ้นหลงัไดด้ว้ยตนเอง และไม่สามารถดูวนัลาท่ีเคยลาไปแลว้ได ้ท าให้เกิดปัญหาตอ้งให้ฝ่ายบุคคล

เป็นผูต้รวจสอบใหว้า่พนกังานคนนั้นลาอะไรไปเป็นจ านวนก่ีวนัแลว้ 

        3.1.2 ขั้นตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน (As-Is System Work Flow Diagram) 

รูปท่ี 3.1 ขั้นตอนการลาของระบบงานปัจจุบนั 

        3.1.3 ปัญหาที่พบในระบบงานเดิม  

               3.1.3.1 พนกังานไม่สามารถตรวจสอบประวติัส่วนตวัไดด้ว้ยตวัเอง 

               3.1.3.2 พนกังานไม่สามารถตรวจสอบการลาและประวติัการดว้ยตนเองได ้

               3.1.3.3 การออกรายงานท าไดย้ากและใชเ้วลาในการจดัท าเอกสารค่อนขา้งนาน 

               3.1.3.4 ขอ้มูลในการลาไม่ถูกตอ้ง และมีการผิดพลาดในการลาของพนกังานได ้ 

               3.1.3.4 เอกสารการลาอาจมีการสูญหาย  

               3.1.3.5 การคน้หาขอ้มูลและเขา้ถึงขอ้มูลท าไดย้าก 
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       3.1.4 แนวทางการแก้ไขปัญหา  

                     ทางผูจ้ดัท าไดน้ าเทคโนโลยเีวบ็แอปพลิเคชนัและฐานขอ้มูลเขา้มาประยกุตใ์ช ้ซ่ึง

ประกอบดว้ยฟังกชก์ารท างานดงัน้ี 

            3.1.4.1 การใชร้ะบบการลาตรวจสอบผูใ้ชด้ว้ยรหัสผา่นเพื่อเป็นการยนืยนับุคคลในการเขา้

ใชง้าน  

            3.1.4.2 ใชร้ะบบฐานขอ้มูลในการจดัเก็บขอ้มูลและสามารถออกรายงานใหก้บัผูดู้แลระบบ

หรือฝ่ายทรัพยากรมนุษยไ์ด ้ 

            3.1.4.3 ท าการลาหยดุงานไดผ้า่นหนา้เวบ็ 

            3.1.4.4 ผูบ้งัคบับญัชาสามารถท าการอนุมติัการลาของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดผ้า่นทางหนา้เวบ็  

 

3.2      รายละเอยีดของระบบงานใหม่ (New System Analysis) 

             ระบบการลาออนไลน์  บริษัท แอ็บสแตรคคอมพิวเตอร์ จ ากัด  ได้มีการน าระบบ 

คอมพิวเตอร์เขา้มามีบทบาทในการใชง้าน ไม่ว่าจะเป็นส่วนท่ีมีการจดัส่งประวติัของพนกังาน เก็บ

ไวเ้พื่อใชใ้นการบนัทึกประวติัของพนกังานไดร้ายบุคคลไดเ้ป็นระบบระเบียบให้มีความสะดวกต่อ

การเรียกขึ้นมาใชง้าน 

ในส่วนระบบงานน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ  

      3.2.1 ส่วนของผูใ้ชจ้ะเก่ียวกบัการตรวจสอบประวติัการลาของตวัเอง  

      3.2.2 ส่วนของผูดู้แลระบบ จะท างานจดัการขอ้มูลเพิ่ม ลบขอ้มูลการลา อนุมติัการลา 
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3.3       ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (New System Work Flow Diagram) 

แผนผังการท างาน ระบบการลาออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท แอบ็สแตรคคอมพวิเตอร์ จ ากดั 

 
พนักงาน 

 
1.ท าการเขา้สู่

ระบบ 
 
 
3.ผลการเขา้สู่

ระบบ 

 
เข้าสู่ระบบ 

 
 
 
 
 
 

4.กรอก
ขอ้มูลการลา 

 
แบบฟอร์ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.แจง้ผลการ

ลา 

 
ผู้จัดการ 

 
 
 
 
5.แจง้ผลการ
ขอการลา 

 

 
แผนก

ทรัพยากร
บุคคล 

 
  รายงานการลา 

 
 
 
 
 
 

 

7.แจง้ผลการ
ยนืยนัการลา 

 
ระบบการลา
ออนไลน์ 

 
 
 

8.รายงานการ
ลา 

 

รูปท่ี 3.2 ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ ระบบการลาออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั 

แอบ็สแตรคคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

 

 

2.เขา้สู่

ระบบ 

กรอก

ฟอร์มการ

ลา 

ขอ้มูลการ

ลา 

6.ท าการ

อนุมติั
หรือไม่

อนุมติั 

 

9.ขอ้มูล

พนกังานเ

ง่ือไขการ

ลา 
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3.4      แผนภาพการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) 

 

รูปท่ี 3.3 Context Diagram ของระบบลางานออนไลน์ บริษทั แอบ็สแตรค คอมพิวเตอร์ จ ากดั 
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รูปท่ี 3.4 Data Flow Diagram Level 1  ของระบบลางานออนไลน์บริษทั แอบ็สแตรค คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั 
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รูปท่ี 3.5 Data Flow Diagram Level 1  ของระบบลางานออนไลน์บริษทั แอบ็สแตรค คอมพิวเตอร์ 

จ ากดั (ต่อ) 
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3.5       ค าอธิบายการประมวลผล (Process Description)      

ตารางท่ี 3.1 Process Description : Process 1.0 เขา้สู่ระบบ 

SYSTEM : โปรแกรมการลาอีเลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษทั แอบ็สแตรค 

คอมพิวเตอร์ จ ากดั.  

DFD Number :  

Process Name : 

1.0 

เขา้สู่ระบบ 

Input Data Flow : ช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นเขา้สู่ระบบ 

Output Data Flow : การเขา้สู่ระบบของพนกังาน 

Data Store : ขอ้มูลพนกังาน 

Description : พนกังานกรอกขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นท่ีลงทะเบียนไว ้และ

ระบบจะตอบกลบัผลการเขา้สู่ระบบ 

 

ตารางท่ี 3.2 Process Description : Process 2.0 บนัทึกการลา 

SYSTEM : โปรแกรมการลาอีเลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษทั แอบ็สแตรค 

คอมพิวเตอร์ จ ากดั.  

DFD Number :  

Process Name : 

2.0 

บนัทึกการลา 

Input Data Flow : ขอ้มูลการลา 

Output Data Flow : ผลอนุมติัการลา 

Data Store : ขอ้มูลการลา , ขอ้มูลพนกังาน , ขอ้มูลประเภทการลา 

Description : พนกังานสามารถลางานไดด้ว้ยตนเองผา่นระบบ โดยจะตอ้งท าการ

กรอกขอ้มูลการลาเขา้ไปในแบบฟอร์ม 
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ตารางท่ี 3.3 Process Description : Process 3.0 อนุมติัการลา 

SYSTEM : โปรแกรมการลาอีเลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษทั แอบ็สแตรค 

คอมพิวเตอร์ จ ากดั.  

DFD Number : 

Process Name : 

3.0 

อนุมติัการลา 

Input Data Flow : ขอ้มูลการลา 

Output Data Flow : ผลการอนุมติัแลว้ 

Data Store : ขอ้มูลการลา , ขอ้มูลพนกังาน , ขอ้มูลประเภทการลา 

Description : หวัหนา้ท าการอนุมติัการลาใหก้บัพนกังานเท่านัน่ 

 

ตารางท่ี 3.4 แสดง Process Description : Process 4.0 จดัการขอ้มูลประเภทการลา 

SYSTEM : โปรแกรมการลาอีเลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษทั แอบ็สแตรค 

คอมพิวเตอร์ จ ากดั.  

DFD Number :  

Process Name : 

4.0 

จดัการขอ้มูลประเภทการลา 

Input Data Flow : ขอ้มูลประเภทการลา 

Output Data Flow : ขอ้มูลประเภทการลา 

Data Store : ขอ้มูลประเภทการลา 

Description : แผนกทรัพยากรบุคคลท าการกรอกขอ้มูลประเภทการลาของบริษทั 
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ตารางท่ี 3.5 แสดง Process Description : Process 5.0 จดัการขอ้มูลพนกังาน 

SYSTEM : โปรแกรมการลาอีเลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษทั แอบ็สแตรค 

คอมพิวเตอร์ จ ากดั.  

DFD Number :  

Process Name : 

5.0 

จดัการขอ้มูลพนกังาน 

Input Data Flow : ขอ้มูลพนกังาน 

Output Data Flow : ขอ้มูลพนกังาน 

Data Store : ขอ้มูลพนกังาน , ขอ้มูลแผนก 

Description : แผนกทรัพยากรบุคคลท าการกรอกขอ้มูลพนกังานแต่ละบุคคล 

 

ตารางท่ี 3.6 แสดง Process Description : Process 6.0 จดัการแผนก 

SYSTEM : โปรแกรมการลาอีเลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษทั แอบ็สแตรค 

คอมพิวเตอร์ จ ากดั.  

DFD Number :  

Process Name : 

6.0 

จดัการแผนก 

Input Data Flow : ขอ้มูลแผนก 

Output Data Flow : ขอ้มูลแผนก 

Data Store : ขอ้มูลแผนก 

Description : แผนกทรัพยากรบุคคลท าการกรอกขอ้มูลแผนกของบริษทั 
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ตารางท่ี 3.7 Process Description : Process 7.0 ออกรายงานการลา 

SYSTEM : โปรแกรมการลาอีเลก็ทรอนิกส์ กรณีศึกษา บริษทั แอบ็สแตรค 

คอมพิวเตอร์ จ ากดั.  

DFD Number :  

Process Name : 

7.0 

ออกรายงานการลา 

Input Data Flow : ค าขอรายงานสรุปขอ้มูลการลา 

Output Data Flow : รายงานสรุปขอ้มูลการลา 

Data Store : ขอ้มูลการลา , ขอ้มูลพนกังาน , ขอ้มูลประเภทการลา , ขอ้มูลแผนก 

Description : แผนกทรัพยากรบุคคลจะสามารถออกรายงานสรุปขอ้มูลการลาได้

เท่านั้น 
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3.7 ความสัมพนัธ์ระหว่างเอ็นทิตี ้(Entity Relationship Diagram)  

รูปท่ี 3.6 ความสัมพนธั์ระหว่างเอ็นทิต้ีของระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั แอบ็สแตรค 

คอมพิวเตอร์ จ ากดั 
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บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 
 

4.1     การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) 

การออกแบบฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational Database System) เป็นการจดัการขอ้มูล

ต่างๆ ให้อยู่ในรูปของตาราง 2 มิติ ประกอบด้วย แถว (Row) และคอลัมน์ (Column) และมีการ

ก าหนดความสัมพนัธ์ระหวา่งขอ้มูล (Relationship) โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

1. ช่ือของขอ้มูล ( Field Name ) 

2. ชนิดของขอ้มูล (Type ) 

3. ขนาดของขอ้มูล (Length) 

4. ค าอธิบายของขอ้มูล ( Description ) 

5. อา้งอิงขอ้มูล ( Reference ) 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอยีดของตารางข้อมูลประเภทการลา 

Table Name : tblleavetype 
Field Name Type Length Description 

id Int 11 รหสัประเภทการลา 
LeaveType VARCHAR 200 ช่ือประเภทการลา 
Description MEDIUMTEXT  รายละเอียดประเภทลา 
CreationDate TIMESTAMP  วนัท่ีเพิ่มประเภทการลา 
Primary Key : id 
Foreign Key : - 
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอยีดของตารางข้อมูลการลา 

Table Name : tblleave 
Field Name Type Length Type 

id Int 11 อนัดบัการลา 
LeaveType VARCHAR 110 ประเภทการลา 
ToDate VARCHAR 120 วนัท่ีเร่ิมการลา 
FromDate VARCHAR 120 วนัสุดทา้ยของการลา 
Description MEDIUMTEXT  รายละเอียดการขอลา 
PostingDate TIMESTAMP  วนัท่ีขอท าเร่ืองลา 
AdminRemark MEDIUMTEXT  หมายเหตุการอนุมติ

หรือไม่อนุมติั 
AdminRemarkDate VARCHAR 120 วนัท่ีท าการอนุมติั 
Status Int 1 สถานะการอนุมติั 
IsRead Int 1 หวัหนา้ท าการอ่าน

แลว้หรือไม่ 
empid Int 11 รหสัพนกังาน 
LeaveNum Int 3 เก็บจ านวนวนัลาท่ี

เลือกในหนา้จอการ
ลา 

Primary Key : id 
Foreign Key : empid References to : tblemployees.empid 
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอยีดของตารางผู้ใช้งาน 

Table Name : tblemployess 
Field Name Type Length Description 

id Int 11 ล าดบัท่ี 
EmpId VARCHAR 100 รหสัพนกังาน 
FirstName VARCHAR 150 ช่ือพนกังาน 
LastName VARCHAR 150 นามสกุล 
EmailId VARCHAR 200 อีเมล 
Password VARCHAR 180 รหสัผา่น 
Gender VARCHAR 100 เพศ 
Dob VARCHAR 100 วนั เดือน ปีเกิด 
Department VARCHAR 255 สังกดัแผนก 
Address VARCHAR 255 ท่ีอยู ่
City VARCHAR 200 เมือง 
Country VARCHAR 150 ประเทศ 
Phonenumber CHAR 11 เบอร์โทรศพัท ์
Status Int 1 สถานะภาพ 
RegDate TIMESTAMP  วนัท่ีเพิ่มขอ้มูล

พนกังาน 
Emposition VARCHAR 1 ต าแหน่ง 
Emhead VARCHAR 100 ช่ือหวัหนา้แผนก 
WorkDate VARCHAR 100 วนัท่ีเร่ิมท างาน 
Firstlogin Int 1 ลอ็กอินคร้ังแรก 
DepCode VARCHAR 10 รหสัแผนก 
Primary Key : EmpId 
Foreign Key : DepCode  References to : tbldepartment.DepartmentCode 
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอยีดของตารางเกีย่วกบัข้อมูลแผนก 

Table Name : tbldepartment 
Field Name Type Length Description 

id Int 11 อนัดบัท่ี 
DepartmentName VARCHAR 150 ช่ือแผนก 
DepartmentShortName VARCHAR 100 ช่ือยอ่แผนก 
DepartmentCode VARCHAR 50 รหสัแผนก 
CreationDate timestamp  วนัท่ีเพิ่มขอ้มูลแผนก 
Primary Key : DepartmentCode 
Foreign Key : 

 

ตารางท่ี 4.5 รายละเอยีดของตารางเกีย่วกบัข้อมูลรูปภาพ 

Table Name : tblattach 
Field Name Type Length Description 

id Int 11 ล าดบัท่ี 
leaveid Int 11 รหสัการลา 
empid Int 11 รหสัพนกังาน 
AttachName MEDIUMTEXT  ช่ือไฟลรู์ปภาพ 
AttachPath MEDIUMTEXT  Path ท่ีเก็บไฟล ์
PostingDate timestamp  วนัท่ีเพิ่มรูปภาพ 
Primary Key : id 
Foreign Key : empid Reference to : tblemployees.EmpId 
Foreign Key : leaveid Reference to : tblattach.id 
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4.2     แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ (Site Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 แผนผงัแสดงโครงสร้างของเวบ็ไซตร์ะบบการลาออนไลน์ 
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4.3     การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ (User Interface Design) 

            ในการออกแบบการแสดงขอ้มูลของเว็บไซต ์ผูพ้ฒันาจะตอ้งออกแบบการน าเขา้ของ ขอ้มูล

ซ่ึงส่วนมากแลว้จะมีการรับขอ้มูลน าเขา้ผ่านฟอร์ม ดงันั้นการออกแบบฟอร์มในการ รองรับขอ้มูล

ต่างๆ จึงเป็นส่ิงส าคญั เพราะจะท าให้เห็นกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์หลงัจาก นั้นจึงนา ขอ้มูลท่ี

ป้อนผ่านฟอร์มแลว้ท าการเก็บขอ้มูลลงฐานข้อมูล โดยสามารถป้อน ขอ้มูลได้ทั้งพนักงาน และ

แผนกทรัพยาการบุคคลโดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงหนา้จอการเขา้สู่ระบบ 

           จากรูปท่ี 4.2 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ เป็นหน้าจะหลักท่ีผูใ้ช้ทุกคนจะต้องท าการยืนยนั

ตัวตนด้วย อีเมล์หรือรหัสพนักงาน และรหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบสิทธ์ิการเข้าใช้งานระบบ 

นอกจากน้ีถา้ผูใ้ชลื้มรหสัผ่านสามารถท าการขอรหสัผา่นใหม่ไดจ้ากเมนู ลืมหรือตั้ง Password ท่ีอยู่

ขา้งล่างปุ่ มเขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี 4.3 เขา้สู่ระบบคร้ังแรกของพนกังาน 

             รูปท่ี 4.3 เขา้สู่ระบบคร้ังแรกของพนักงาน จะท าการให้พนกังานเปล่ียนรหัสผ่านใหม่เม่ือ

เขา้ระบบคร้ังแรก โดยรหัสเก่าเป็นวนัเดือนปีเกิด เปล่ียนรหัสผ่านใหม่เพื่อความปลอดภัยของ

ผูใ้ชง้าน 

 

รูปท่ี 4.4 หนา้แรกเม่ือเขา้สู่ระบบของพนกังาน 

           รูปท่ี 4.4 หนา้แรกเม่ือเขา้สู่ระบบ จะเป็นหนา้ท่ีใชล้งบนัทึกการลา โดยจะเลือกไดว้า่ตอ้งการ

ลาในประเภทใด 
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1. แสดงช่ือพนกังาน รหสัพนกังาน ระดบังาน แผนกท่ีแถบเมนูดา้นซา้ย 

2. เลือกประเภทการลาท่ีพนกังานจะท าการลา 

3. วนัท่ีเร่ิมลาและวนัท่ีส้ินสุดการลา 

4. รายละเอียดการลา 

5. เลือกใส่ไฟลรู์ปภาพ เช่น ใบรับรองแพทย ์

6. พนกังานสามารถดูประวติัการลาการแถบเมนูดา้นซา้ย 

7. สามารถตรวจสอบขอ้มูลของตนเองได ้

8. เปล่ียนรหสัผา่นของตนเองจากแถบเมนูดา้นซา้ย 

 

รูปท่ี 4.5 หนา้ขอ้มูลส่วนบุคคล 

               รูปท่ี 4.5 หนา้ขอ้มูลส่วนบุคคล แสดงรหัสพนกังาน ช่ือ นามสกุล เพศ วนัเกิด อีเมล วนัท่ี

เร่ิมงาน รหสัแผนก ท่ีอยู ่และเบอร์โทรศพัท ์
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รูปท่ี 4.6 หนา้เปล่ียนรหสัผา่น 

           รูปท่ี 4.6 พนกังานสามารถเปล่ียนรหสัผา่นใหไ้ด ้โดยป้อนรหสัผา่นเดิม และท าการป้อน

รหสัผา่นใหม่  

 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอส าหรับผูจ้ดัการหรือหวัหนา้แผนก 

          รูปท่ี 4.7 หนา้ผูจ้ดัการ ในแถบเมนูดา้นซ้ายจะมีเมนูอนุมติัการลาเพิ่มเขา้มา โดยท่ีผูจ้ดัการ

หรือหวัหนา้แผนกสามารถท าการอนุมติัการลาของพนกังานท่ีอยูใ่นสังกดัตนได ้
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รูปท่ี 4.8 หนา้รายการท่ีขออนุมติัการลา 

             รูปท่ี 4.8 เป็นหน้าท่ีหัวหน้าท าการดูว่ามีพนักงานคนไหนท าการขอลามาบา้ง แสดงช่ือ 

รหัสพนักงาน ประเภทการลา วนัท่ีขอลา สถานะ ถ้าผูจ้ ัดการจะ เข้าไปรายละเอียดและจะท า

ด าเนินการอนุมติัใหค้ลิกปุ่ มแสดง 

 

รูปท่ี 4.9 รายละเอียดการลาพนกังาน 

            รูปท่ี 4.9 หนา้น้ี แสดงประวติัพนกังาน วนัท่ีขอลา วนัท่ีจะลาถึงวนัท่ีส้ินสุด สถานะ วนัท่ี

ด าเนินการอนุมติั ถา้ผูจ้ดัการจะท าการอนุมติัจะตอ้งท าการคลิกปุ่ มการด าเนินงาน  
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รูปท่ี 4.10 หนา้ด าเนินการอนุมติัการ 

            รูปท่ี 4.10 จะมีหนา้ป๊อปอพั (Pop-up) ขึ้นมา ผูจ้ดัการจะท าการเลือกวา่จะเลือกอนุมติัหรือไม่

อนุมติั แลว้ใหเ้หตุในการอนุมติั แลว้ท าการคลิกปุ่ มตกลงจะท าการอนุมติัส าเร็จ 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้แผนกทรัพยากรบุคคล  

            รูปท่ี 4.11 หนา้จอน้ีส าหรับแผนกบุคคล โดยจะแตกต่างจากหนา้พนกังานทัว่ไปคื อจะมีเมนู

ผูดู้แลระบบเขา้มาในแถบเมนูดา้นซา้ย 
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รูปท่ี 4.12 หนา้แรกของแอดมิน 

             รูปท่ี 4.12 แสดงรายการท่ีอนุมติัแลว้ จ านวนแผนก รายการประเภทการ แสดงรายการขอ้มูล

การลาล่าสุดของพนกังาน สามารถเลือกแสดงขอการลาตามแผนกได ้

 

รูปท่ี 4.13  หนา้เพิ่มแผนก 

          รูปท่ี 4.13 แอดมินจะท าการแผนก จะใส่ช่ือแผนก ช่ือย่อแผนก รหัสแผนก แลว้ท าการคลิก

ปุ่ มเพิ่มจะท าการเพิ่มแผนกส าเร็จ 
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รูปท่ี 4.14 หนา้จดัการแผนก 

           รูปท่ี 4.14 หนา้น้ีจะแสดงช่ือแผนก ช่ือยอ่ รหสัแผนก วนัท่ีบนัทึกแผนก สามารถแกไ้ขและ

ลบแผนกได ้

 

รูปท่ี 4.15 หนา้เพิ่มประเภทการลา 

          รูปท่ี 4.15 หนา้น้ีเพิ่มประเภทการลา เพิ่มประเภทการลา รายละเอียดการลา แลว้คลิกปุ่ มเพิ่มก็

จะเพิ่มประเภทการลาส าเร็จ 
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รูปท่ี 4.16 หนา้จดัการประเภทการลา 

            รูปท่ี 4.16 แสดงประเภทการลา รายละเอียดการลา วนัท่ีบนัทึก และแกไ้ข/ลบประเภทการลา 

 

รูปท่ี 4.17 หนา้เพิ่มพนกังาน 
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          รูปท่ี 4.17 หนา้เพิ่มขอ้มูลพนกังาน โดยป้อนรหสัพนกังาน วนัท่ีเร่ิมงาน ช่ือ นามสกุล เพศ 

แผนก อีเมล รหสัผา่น ยนืยนัรหสัผา่น วนัเกิด ท่ีอยู ่เมือง/จงัหวดั ประเทศ มือถือ ระดบังาน หวัหนา้

งาน อพัโหลดไฟลพ์นกังานแต่ละคนแลว้ท าการคลิกเพิ่มพนกังาน 

รูปท่ี 4.18 จดัการพนกังาน 

         รูปท่ี 4.18 หนา้น้ีก็แสดงรหสัพนกังาน ช่ือพนกังาน แผนก สถานะ วนัท่ีบนัทึกขอ้มูลพนกังาน 

และสามารถแกไ้ข/ลบ ขอ้มูลพนกังานได ้

 

 รูปท่ี 4.19 ขอ้มูลการลา 
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      รูปท่ี 4.19 หนา้น้ีก็จะแสดง ช่ือ-นามสกุล ประวติัการลา วนัท่ีขอลา สถานะการลา 

      

รูปท่ี 4.20 หนา้รายงานการลาของพนกังาน 

 รูปท่ี 4.20 หนา้รายการของพนกังาน จะแสดงตามปีท่ีเลือก จะแสดงช่ือ แผนก ประเภทการ

ลาต่างๆ 

 

รูปท่ี 4.21 หนา้สถิติการลาประจ าปี  

          รูปท่ี 4.12 หนา้รายงานสถิติประจ าปี แสดง ช่ือ ประเภทการลา จ านวนวนัลาของพนกังาน

แต่ละคน และแสดงไฟลด์าวน์โหลดรายงานเพื่อท าการสั่งพิมพห์รือเก็บเป็นไฟล ์PDF 



 
 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1     สรุปผลปริญญานิพนธ์ 

ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั แอ็บสแตรค คอมพิวเตอร์ โดยน าเวบ็แอป
พลิเคชนัมาเพิ่มความสะดวกสบายต่อการบริหารจดัการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการลา
ในแต่ละคร้ังของพนักงาน ซ่ึงระบบน้ีสามารถใช้เพื่อให้พนักงานกรอกใบลาผ่านระบบได้
ดว้ยตนเอง และฝ่ายทรัพยากรบุคคลยงัสามารถดูรายงานการลาและขอ้มูลของพนักงานได้
ตลอดเวลา นอกจากน้ียงัสามารถแสดงรายงานไดผ้่านระบบ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารด าเนินงานของ
การลามีประสิทธิภาพ และสะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น 

 
5.2      ข้อดีของระบบ 

5.2.1 พนกังานสามารถลางานไดผ้่านระบบจึงท าใหมี้ความสะดวกสบายในการลามาก    
ขึ้น 

 5.2.2 ฝ่ายบุคคลท างานไดร้วดเร็วและถูกตอ้ง 
 5.2.4 หวัหนา้สามารถท าการอนุมติัใบลาไดง้่ายและรวดเร็ว 

5.2.5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถน าขอ้มูลในการลาไปสรุปผลออกรายงานการลาของ    
 พนกังานไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

5.3      ข้อเสนอแนะ 
 เพื่อใหร้ะบบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรพฒันาต่อยอดเพิ่มในส่วนของการแสดงจ านวน
วนัลาท่ีเหลือของพนักงานแต่ละคนโดยแยกตามประเภทการลา และสามารถแจ้งเตือนได้ถ้า
พนกังานท าการลาครบตามจ านวนวนัท่ีก าหนด และเพื่อใหก้ารบริการงานทางดา้นทรัพยากรมนุษย์
มีประสิทธิภาพควรจะพฒันาระบบบนัทึกเวลาท างานและระบบเงินเดือนต่อไปเน่ืองจากสามารถใช้
ขอ้มูลร่วมกบัระบบการลาน้ีได ้
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