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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั นิมเบิล คอปอเรชัน่ จ ำกดั เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริกำรดำ้น IT infrastructure, 
LAN, Wireless, Network Setting, Windows Server System  และ ติดตั้ง projector เป็นตน้ 
ทำงบริษทัมีควำมตอ้งกำรให้จดัท ำเวบ็ไซตบ์ริษทัส ำหรับเช็คอินในกำรเขำ้และออกจำก
ท ำงำนของพนกังำน โดยใชส้ัญญำณGPSในกำรเช็คอินเขำ้งำน แผนกบุคคลสำมำรถ
ก ำหนดระยะทำงในกำรเช็คอินได ้ นอกจำกน้ียงัสำมำรถเช็คเวลำเขำ้ออกงำนของพนกังำน
ไดผ้ำ่นทำงเวบ็ไซต ์  และทำงบริษทัตอ้งกำรใหเ้วบ็ไซตมี์รูปแบบท่ีสวยงำมและสะดวกต่อ
กำรใชง้ำน รองรับกำรแสดงผลในทุกขนำดหนำ้จอ เน่ืองจำกปัจจุบนัอุปกรณ์ส่ือสำรท่ี
สำมำรถเขำ้ถึงเวบ็ไซตมี์หลำกหลำยรูปแบบ เช่น แทบ็เลต็  มือถือ ซ่ึงแต่ละรุ่นขนำดหนำ้จอ
ไม่เท่ำกนั ท ำใหก้ำรแสดงผลแบบเดิม(Desktop) ไม่สะดวกต่อกำรใชง้ำน 
 จำกปัญหำดงักล่ำวผูจ้ดัท ำจึงไดค้ิดจะพฒันำเวบ็ไซตเ์ป็นแบบ Responsive เพื่อ
สะดวกต่อกำรใชง้ำนและสำมำรถรองรับกำรใชง้ำนไดทุ้กขนำดหนำ้จอ ทุกอุปกรณ์ ให้
เหมำะสมกบัยคุปัจจุบนั โดยใช ้Framework ของ Bootstrap เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยใหส้ำมำรถ
พฒันำเวบ็ไซตไ์ดอ้ยำ่งรวดเร็ว สวยงำม และเป็นระบบมำกขึ้น ตำมควำมตอ้งกำรของ
บริษทั 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของปริญญำนิพนธ์ 
เพื่อพฒันำเวบ็ไซต ์ ระบบกำรบนัทึกกำรเขำ้ออก บ.นิมเบิ้ลคอปอเรชัน่ 

 
1.3 ขอบเขตของปริญญำนิพนธ์ 

1.3.1 ผูพ้ฒันำจึงไดน้ ำขอ้มูลมำวำงแผนกำรท ำงำนเพื่อท ำกำรสร้ำงเวบ็ไซตข์ึ้นมำให้
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชโ้ดยวิเครำะห์จำกขอ้มูลท่ีไดรั้บมอบหมำยมำ
วำ่ตอ้งกำรใหเ้วบ็ไซตมี์รูปแบบใดบำ้ง เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ 

1.3.2 พฒันำโดยใชส้ถำปัตยกรรมไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์(Client/Server Architecture)
โดยพฒันำเป็นเวบ็แอปพลิเคชัน่ (Web Application) 

1.3.3 จดัเก็บขอ้มูลโดยใชส้ถำปัตยกรรมฐำนขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์
(RelationalDatabase) 

1.3.4 แบ่งผูใ้ชอ้อกเป็น 2  กลุ่ม ประกอบดว้ย 
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1.3.4.1 ฝ่ำยบุคคล(Admin) 
- สำมำรถเพิ่ม/ลบและแกไ้ข ขอ้มูลพนกังำน 
- สำมำรถแกไ้ขพิกดัและรัศมีในกำรเช็คอิน 
- สำมำรถเช็คประวติักำรเขำ้ออกงำนของพนกังำน 
- ตรวจสอบกำรลำประจ ำวนัหรือ ยอ้นหลงัของพนกังำนทั้งหมด 

1.3.4.2 พนักงำนทั่วไป(User) 
- สำมำรถเช็คอินเขำ้ออกงำนในรัศมีท่ีก ำหนด 
- สำมำรถดูประวติัเขำ้งำนยอ้นหลงัได ้
- สำมำรถสร้ำงใบลำงำนได(้Online) 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ผูใ้ชส้ำมำรถเขำ้ถึงเวบ็ไซตไ์ดทุ้กขนำดหนำ้จอ และ ทุกอุปกรณ์ 
1.4.2 เพิ่มควำมสะดวกกำรตรวจเช็คกำรเขำ้ออกงำนของพนกังำนไดส้ะดวกขึ้น 
1.4.3 เพิ่มควำมสะดวกในกำรตรวจเช็คกำรลำงำนของพนกังำนไดส้ะดวกขึ้น 
1.4.4 ป้องกนักำรหลงลืมกำรแสกนน้ิวเขำ้ออกงำน 
1.4.5 กำรด ำเนินงำนสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
1.4.6 กำรจดัเก็บขอ้มูลเป็นระบบระเบียบมำกขึ้น 
1.4.7 บริษทัสำมำรถตรวจสอบขอ้มูลยอ้นหลงัไดง้่ำย 
1.4.8 สำมำรถจดัท ำใบTime Sheetไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น 
1.4.9 ผูจ้ดัท ำไดศึ้กษำกำรพฒันำโปรแกรมโดยใช ้ภำษำพีเฮชพี  

(PHP Programming Language) 
 

1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 
1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูลของโครงงำน (Detailed study) 

 เก็บรวบรวมข้อมูลศึกษำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของบริษทัโดยมีกำร
สอบถำมจำกเจำ้ของบริษทัถึงระบบงำนและศึกษำเอกสำรต่ำงๆท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนเช่น 
ใบลำงำน ใบTime Sheet เป็นตน้ รวมไปถึงกำรจดัเก็บขอ้มูลในรูปแบบใดเพื่อทรำบถึง
กระบวนกำรท ำงำนในปัจจุบนัและระบบของระบบงำนปัจจุบนั 
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1.5.2 วิเครำะห์ระบบงำน (System Analysis)  
 น ำขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมจำกกำรสอบถำมและเอกสำรต่ำงๆมำวิเครำะห์

กระบวนกำรท ำงำนเพื่อให้ไดค้วำมตอ้งกำรของระบบ (System Requirement) และ
ฟังก์ชันกำรท ำงำนของระบบ โดยน ำเสนอเป็นแผนภำพแสดงขั้นตอนกำรท ำงำน 
(Work Flow Diagram) (Data Flow Diagram)  และ (Entity Relationship Diagram) 

 
1.5.3 ออกแบบระบบ (System Design)  

   1.5.3.1 ออกแบบสถำปัตยกรรมโดยใช้สถำปัตยกรรมไคลเอนท์/
เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server   Architecture) และเวบ็แอปพลิเคชัน่ (Web Application) 

                  1.5.3.2 ออกแบบฐำนข้อมูล โดยใช้ฐำนข้อมูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational 
Database) กำรออกแบบฐำนขอ้มูลกำรพฒันำระบบเป็นกำรจัดกำรขอ้มูลให้อยู่ในรูป
ของตำรำง โดยมีกำรจดักำรและเก็บขอ้มูลไวบ้นเซิร์ฟเวอร์โดยใช ้MySQL  
                   1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อผูใ้ช้ (User Interface Design) โดยยึดหลัก 
GUI (Graphicauser  interface) ออกแบบหน้ำจอของระบบงำนท่ีใช้งำนจริง โดย
ค ำนึงถึง UI (User Interface) และ UX (User Experiences) เป็นหลกัเพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนใช้
งำนไดง้่ำยขึ้น 

                         1.5.3.4 ออกแบบเคร่ืองมือฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and 
Software Design) ฮำร์ดแวร์ท่ีใช้ในกำรพัฒนำระบบได้แก่ Notebook Windows 10 
โดยโปรแกรมท่ีใช้ในกำรพัฒนำ ประกอบด้วยโปรแกรม Sublime และติดตั้ ง
โปรแกรม XAMPP เพื่อใชจ้ ำลอง Web Server ในกำรทดสอบระบบ 

 
1.5.4 พฒันำระบบ (System Development)      

น ำรำยละเอียดทั้งหมดท่ีออกแบบมำพฒันำโดยเขียนชุดค ำสั่งดว้ยภำษำ 
PHP, HTML และ  JAVA Script จัดกำรฐำนข้อมูลด้วย  MySQL รวมถึง ติดตั้ ง
โปรแกรม XAMPP ไวจ้ ำลอง Web Server เพื่อทดสอบระบบ 

 
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing) 

มีกำรทดสอบระบบพร้อมกับกำรพฒันำระบบ เพื่อหำขอ้ผิดพลำดของ
โปรแกรมและท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้งก่อนน ำระบบไปใชง้ำนจริง 

 
 
 



4 
 

 

1.5.5.1 กำรทดสอบระดบัฟังกช์นั (Unit Testing)  
มีกำรทดสอบฟังก์ชัน่ย่อยๆ เพื่อเน้นถึงกำรตรวจสอบควำม

ถูกตอ้งและขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดขึ้นโดยผูพ้ฒันำระบบจะทดสอบในขณะท่ี
เขียนชุดค ำสั่ง 
1.5.5.2 กำรทดสอบรวมฟังกช์นั (Integration Testing) 

เป็นกำรทดสอบกำรท ำงำนของเว็บแอปพลิเคชั่นโดย
ทดสอบกำรตอบสนองของแต่ละควำมต้องกำร  แต่ละหน้ำของเว็บ
แอปพลิเคชั่นว่ำมีกำรท ำงำนท่ีสมบูรณ์และถูกตอ้ง โดยท ำกำรเช่ือมต่อ
ส่วนยอ่ย ๆ ของ Module น ำมำประกอบกนัเป็นเวบ็แอปพลิเคชัน่ 

 
1.5.6 จัดท ำเอกสำร (Documentation) 

 จดัท ำเอกสำรประกอบปริญญำนิพนธ์เพื่อแสดงวิธีกำรด ำเนินงำนและ

ขั้นตอนกำรท ำงำนของระบบ เพื่อแสดงรำยละเอียดของกำรพฒันำระบบกำรเช็คอิน

เขำ้-ออกงำนออนไลน์และเป็นคู่มือในกำรใชง้ำนระบบเช็คอินเขำ้-ออกงำนออนไลน์

อีกทั้งยงัเป็นเอกสำรส ำหรับกำรน ำระบบเช็คอินเขำ้-ออกงำนออนไลน์ไปพฒันำต่อ

ในอนำคต 

 

1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรพฒันำ 
2563 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. 
1. ศึกษำและรวบรวมขอ้มูล        
2. วิเครำะห์ระบบ        
3. ออกแบบระบบ        
4. พฒันำระบบ        
5. ทดสอบระบบ        
6. จดัท ำเอกสำร        
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1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรพฒันำระบบ   
1.7.1 ฮำร์ดแวร์    

1.7.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook HP  
Ram 8 GB  DDR3  HDD  1 TB 
1.7.1.2 สมำร์ทโฟน iPhone 6S 

1.7.2 ซอฟต์แวร์ 
1.7.2.1 ระบบปฏิบติักำร Windows 10 
1.7.2.2 โปรแกรม Chrome 
1.7.2.3 โปรแกรม Adobe Photoshop cs6   
1.7.2.4 โปรแกรม Visual Studio 
1.7.2.5 โปรแกรม XAMP 

 
1.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีรองรับระบบ 
                   1.8.1 เคร่ืองแม่ข่ำย (Server) 
                       1.8.1.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 

                                                  1.8.1.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook HP  
Ram 8 GB  DDR3  HDD  1 TB 

1.8.1.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 
1.8.1.2.1โปรแกรม XAMPP ติดตั้ง Web Server 

      1.8.2 เคร่ืองลูกข่ำย (Client) 
           1.8.2.1 ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 

1.8.2.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์รุ่น HP Intel Core i5-4460 (3.4 GHz 
Quad Core) 

                                       1.8.2.2 ซอฟตแ์วร์ (Software) 
                         1.8.2.2.1 ระบบปฏิบติักำร Windows 10 
 



 

 

บทที่ 2 
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
ในการพฒันาระบบเช็คอินเขา้-ออกงานผ่านเว็บแอปพลิเดคชั่น โดยไดมี้การประยุกต์ใช้

แนวคิด ทฤษฎี และเทคโนโลยตี่าง ๆ เพื่อใหร้ะบบนั้นตอบโจทยผ์ูใ้ชไ้ดม้ากท่ีสุดประกอบดว้ย 
 
2.1 ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพฒันา 

2.1.1 HTML1 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 สัญลกัษณ์ HTML 
เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการพฒัน าโดยใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล HTML ยอ่มาจาก

ค าวา่ Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนัผา่นลิ้งค์
(Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิงต่าง ๆ ท่ีแสดง
อยูบ่นเวบ็เพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผลเวบ็เพจท่ีต่างก็
เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink 
 

 
 

รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่งหนา้จอระบบท่ีใชภ้าษา HTML ในการพฒันา 
 

 

1 http://www.codingbasic.com/html.html 
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2.1.2 JavaScript2 

 

 
 

รูปท่ี 2.3 สัญลกัษณ์ Java Script 
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ต ท่ีไดรั้บความนิยม

อยา่งสูง JavaScript เป็น ภาษาสคริปตเ์ชิงวตัถุ (ท่ีเรียกกนัวา่ "สคริปต"์ (script) ซ่ึงในการสร้างและ
พฒันาเวบ็ไซต ์ (ใชร่้วมกบั HTML) เพื่อใหเ้วบ็ไซตดู์มีการเคล่ือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ชง้าน
ไดม้ากขึ้น ซ่ึงมีวิธีการท างานในลกัษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง" (interpret) หรือ
เรียกวา่ ออ็บเจ็กโอเรียลเต็ด (Object Oriented Programming) ท่ีมีเป้าหมายในการออกแบบและ
พฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ต สาหรับผูเ้ขียนดว้ยภาษา HTML สามารถท างานขา้ม
แพลตฟอร์มได ้โดยท างานร่วมกบั ภาษา HTML และภาษา Java ไดท้ั้งทางฝ่ังไคลเอนต ์(Client)และ 
ทางฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ (Server)  
 

 
 

รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งภาษา Java Script ท่ีน ามาใชใ้นการพฒันาระบบ 
 

 
2 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
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2.1.3 CSS3 
 

 
 

รูปท่ี 2.5 สัญลกัษณ์ CSS 
เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีเฉพาะ และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C (World 

Wide Web Consortium) เ ช่ น เ ดี ย วกับ  HTML และ  XHTML ใ ช้ส าห รับตกแต่ ง เ อกสาร 
HTML/XHTML ให้มีหน้าตา สีสัน ตวัอกัษร เส้นขอบ พื้นหลงั ระยะห่าง ฯลฯ ตามตอ้งการ ดว้ย
การก าหนดคุณสมบติัใหก้บั Element ต่าง ๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็นตน้ 
 ภาษา CSS ท่ีไดน้ ามาตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กบัสีตวัอกัษร ขนาดต่าง ๆ ของวตัถุ
รวมไปถึงท าให้วตัถุของเรานั้นสามารถเคล่ือนไหวได ้เน่ืองจากโคด้ ภาษา HTML ท่ีเขียนขึ้นมายงั
ไม่มีความสวยงาม ไม่สะดุดตา ทางผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัน้ี จึงไดน้ าCSS เขา้มาช่วยตก
แต่งหนา้เวบ็ไซต ์ปุ่ มต่างๆเพื่อท าให้ดูน่าใชง้าน เม่ือผูใ้ชเ้ขา้มาใช้งาน ในส่วนของ CSS เขา้มาช่วย
ในการควบคุมการท างานของ HTML ช่วยในการแบ่งหนา้กระดาษ และรูปร่างหนา้ตาของเวบ็ไซต์ 

 

 
 

รูปท่ี 2.6 ตวัอยา่งหนา้จอเวบ็ไซตท่ี์น าCSS มาใชใ้นการพฒันา 
 

 
3 http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html 
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 2.1.4 PHP4 

 
 

รูปท่ี 2.7 สัญลกัษณ์ PHP 
PHP ย่อมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แต่เดิมย่อมาจาก Personal Home Page Tools. 

PHP คือภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ภาษาจ าพวกน้ีค าสั่งต่างๆจะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ี
เรียกว่า script และเวลาใชง้านตอ้งอาศยัตวัแปรชุดค าสั่ง ตวัอย่างของภาษาสคริปก็เช่น JavaScript , 
Perl เป็นตน้ ลกัษณะของ PHP ท่ีแตกต่างจากภาษาสคริปตแ์บบอ่ืนๆ คือ PHP ไดรั้บการพฒันาและ
ออกแบบมา เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไ้ขเน้ือหา
ได้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงกล่าวว่า PHP เป็นภาษาท่ีเรียกว่า server-side หรือ HTML-embedded 
scripting language นั้นคือในทุกๆ คร้ังก่อนท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงใหบ้ริการเป็น Web server จะส่ง
หนา้เวบ็เพจท่ีเขียนดว้ย PHP ให้เรา มนัจะท าการประมวลผลตามค าสั่งท่ีมีอยู่ให้เสร็จเสียก่อน แลว้
จึงค่อยส่งผลลพัธ์ท่ีไดใ้หเ้รา ผลลพัธ์ท่ีไดน้ั้นก็คือเวบ็เพจท่ีเราเห็นนัน่เอง   

 

 

รูปท่ี 2.8 ตวัอยา่งภาษา PHP ท่ีน า มาใชใ้นการพฒันาระบบ 
 

 
4 https://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2127-php-คืออะไร.html 
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2.2 เทคโนโลยีท่ีใช้ในการพฒันา 
2.2.1 Client/ Server Network5 

               ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (client/ server) คือการท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (server) และ
เคร่ืองผูใ้ช้บริการ(client) เช่ือมต่อกันอยู่ และเคร่ืองผูใ้ช้บริการได้มีการติดต่อร้องขอบริการจาก
เคร่ืองผูใ้ห้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใช้บริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูล
กลบัไปให้เครือข่ายแบบ ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกับระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกับ
เคร่ืองลูกข่ายจ านวนมาก เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาทาหน้าท่ีให้บริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง เน่ืองจากถูกตอ้งออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด ( Fault Tolerance) และ
ตอ้งคอยใหบ้ริการทรัพยากร ใหก้บัเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลา 

 
รูปท่ี 2.9 ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network) 

 
เครือข่ายประเภทน้ีจะมีเคร่ืองศูนยบ์ริการท่ีเรียกวา่เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และมีเคร่ืองลูกข่ายต่างๆท่ี
เช่ือมต่อโดยเครือข่ายหน่ึงอาจมีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์มากกวา่หน่ึงตวัเช่ือมต่อภายในวงแลนเดียวกนัซ่ึง
เซิร์ฟเวอร์แต่ละตวัก็ท าหนา้ท่ีรับผิดชอบท่ีแตกต่างกนั เช่น 

1.ไฟลเ์ซิร์ฟเวอร์ (File Server) คือ เคร่ืองท่ีใหบ้ริการแฟ้มขอ้มูลใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย 
2. พรินตเ์ซิร์ฟเวอร์ (Print Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการงานพิมพใ์หแ้ก่เคร่ืองลูกข่ายโดย 
    บนัทึกงานพิมพเ์ก็บไวใ้นรูปแบบของสพูล (Spool) และดา เนินการพิมพง์านตามล าดบั1 
3. ดาตา้เบสเซิร์ฟเวอร์ (Database Server) คือ เคร่ืองท่ีบริการฐานขอ้มูลใหแ้ก่เคร่ืองลูกข่าย 
4. เวบ็เซิร์ฟเวอร์ (Web Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลดา้นเวบ็เพจขององคก์ร เพื่อให้ผู ้
    ท่องอินเทอร์เน็ตสามารถเขา้ถึงเวบ็ขององคก์รได ้
5. เมลเซิร์ฟเวอร์ (Mail Server) คือ เคร่ืองท่ีจดัเก็บขอ้มูลดา้นจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

       หรือ E-mail ท่ีมีการรับส่งระหวา่งกนัภายในเครือข่าย 
 

 
5 https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 
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2.2.2 Web application6 

          Web Application (เวบ็แอปพลิเคชนั) คือ การพฒันาระบบงานบนเวบ็ ซ่ึงมี
ระบบมีการไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ 
Global(โกลบอล) ออกไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าใหเ้หมาะสาหรับงานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ 
Realtime (เรียลไทม)์ การทางานของ Web Application นั้นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตวัอยูบ่น 
Rendering Engine (เร็นเดอริงเอนจิน) ซ่ึงตวั Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือนาเอาชุดค าสั่ง
หรือรูปแบบโครงสร้างขอ้มูลท่ีใชใ้นการแสดงผล น ามาแสดงผลบนพื้นท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ
โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยูบ่น Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงท่ี
แสดงผล จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้และการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการท างาน
หลกัๆ จะวางตวัอยูบ่นเซอร์เวอร์ ในลกัษณะ Web Application แบบเบ้ืองตน้ ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะ
ประกอบไปดว้ยเวบ็เซิร์ฟเวอร์ซ่ึงทาหนา้ท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนตต์ามโปรโตคอล HTTP/HTTPS 
(เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็ นตวัแปลภาษา เช่น 
Script Engine ของภาษา PHP หรื ออาจจะมีการติดตั้ง .NETFramework (ดอทเน็ต เฟรมเวิร์ก) ซ่ึงมีส่ 
วนแปลภาษา CLR (ซี แอล อาร์) ท่ีใชแ้ปลภาษาintermediate (อินเทอะมีดิอิท) จากโคด้ท่ีเขียนดว้ย 
VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรือ C#.NET (ซีฉาบดอทเน็ต) หรืออาจจะเป็น J2EE (เจ ทู อี อี) ท่ีมีส่วน
แปลไบตโ์คด้ของคลาสท่ีไดจ้ากโปรแกรมภาษาจาวา เป็นตน้ 

สรุป Web Application คือการเขียนโปรแกรมท่ีให้ตอบสนองต่อผูใ้ชม้ากท่ีสุด โดยรูปแบบ 
ของ Web Application จะอยูใ่นรูปแบบของเวบ็ไซต ์ คือ สามารถใชง้านไดทุ้กหนา้จอท่ีมีความ
แตกต่างของขนาดหนา้จอ เพราะสามาสรถยดืหยุน่และหดตวัไดต้ามสภาพของ UI (ย ูไอ) 
 

 
 
รูปท่ี 2.10 สถาปัตยกรรม และการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 

 

 

 
6 en.wikipedia.org/wiki/Web_application 
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2.3 ซอฟแวร์ท่ีใช้ในการพฒันา 
2.3.1 Visual Studio Code7 

 

 
 

รูปท่ี 2.11 สัญลกัษณ์ Visual Studio Code 
 

  Visual Studio Code คือ โปรแกรม Code Editor ท่ีใช้ในการแก้ไขและปรับแต่ง
โคด้ จากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพฒันาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถ
น ามาใชง้านไดแ้บบฟรี ๆท่ีตอ้งการความเป็นมืออาชีพ ซ่ึง Visual Studio Code นั้น เหมาะ
สาหรับนักพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใช้งานขา้มแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน 
Windows, MacOS และ Linux สนับสนุนทั้ งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js 
สามารถเช่ือมต่อกบั Git ได ้นามาใชง้านไดง้่ายไม่ซับซ้อน มีเคร่ืองมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้
เลือกใช้อย่างมากมาย เช่น 1.การเปิดใช้งานภาษาอ่ืน ๆ ทั้งภาษา C++, C#, Java, Python, 
PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็นตน้ 
  สาเหตุท่ีเลือกซอฟต์แวร์น้ีมาใช้เพราะ มีตวั UI ท่ีง่ายสามารถเขียนไดห้ลายภาษา
และสามารถเช่ือมต่อกบั Github ได ้มีเคร่ืองมีไม่ซบัซอ้นใชง้านง่าย 
 

 
 

 

 

 
7 http://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html 



 

 

  บทที่3 
วิเคราะห์และออกแบบระบบ 

 
3.1 วิเคราะห์ระบบงานเดิม 

3.1.1 ปัญหาระบบงานเดิม 
จากผลกระทบจากโรคระบาดไวรัส  COVID-19 ท าให้จ าเป็นต้องลดภาระค่าใช้จ่ายอนั

เน่ืองมาจากรายไดท่ี้ลดลง และจ าเป็นตอ้งป้องกนัการระบาดของโรคดว้ยการลดการสัมผสัส่ิงของ

ร่วมกัน ผูพ้ฒันาทราบถึงปัญหาของระบบการลงเวลาท างานแบบเก่าจึงได้ท าการพฒันาระบบ

สารสนเทศบริหารจดัการการลงเวลาท างาน จะเขา้ช่วยในการพฒันา บริหารจดัการขอ้มูลและท าให้

ตน้ทุนลดลง และป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพฒันา

โครงการ เพื่อการวางแผนลดความความผิดพลาด ท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัโครงงาน เพื่อให้เป็นไปตาม

เป้าหมายอยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

  
3.2 วิเคราะห์ระบบงานใหม่ 

3.2.1 รายละเอยีดของระบบ 
 ระบบแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

- ส่วนของผูใ้ชง้านเป็นส่วนท่ีใชส้ าหรับจดัการกบัขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลการ
ลงเวลา, ขอ้มูลการลา เฉพาะของตวัเองเท่านั้น 

- ส่วนของผูดู้แลเป็นส่วนท่ีใชส้ าหรับจดัการกบัขอ้มูลทั้งหมด ไดแ้ก่ ขอ้มูล
การลงเวลา, ขอ้มูลการลา, ขอ้มูลพนกังาน, จดัการระบบ ของทุกคนภายในระบบ 
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 รูปท่ี 3.1 แสดง Work Flow  Diagram ของเวบ็แอพพลิเคชัน่เช็คอินเขา้ออกงาน
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3.3 Functional  และ Non Functional Requirement ( Web Application ) 
3.3.1 Functional  

3.3.1.1 ระบบสามารถตรวจสอบสิทธิการเขา้ใชง้านระบบได ้
3.3.1.2 ระบบสามารถสามารถจดัการกบัขอ้มูลหลกัได ้
3.3.1.3 ระบบสามารถแสดงรายการต่างๆได ้
3.3.1.4 ระบบสามารถตรวจสอบและอพัเดตสถานะของขอ้มูลรายการอนุมติัได ้
3.3.1.5 ระบบสามารถเรียกดูเอกสารรายการได ้

3.3.2 Non-Functional 
3.3.2.1 ระบบสามารถค านวณสรุปรายงานประจ าเดือนได ้
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3.4 แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 
         รูปท่ี 3.2 แสดง Use Case Diagram ของเวบ็แอพพลิเคชัน่เช็คอินเขา้ออกงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

Register 

Login 

 

Manage Timestamp 

 

Manage Leave 

Manage Employee 

Setting 

Admin User 
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3.5 แสดงตารางฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 
 

ตารางท่ี 3.1 Use Case ของการท างาน Login  
Use Case Name Login 
Use Case ID UC 1 
Brief Description เขา้สู่ระบบ 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions เขา้สู่ระบบ 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 

2. ระบบจะให้ท าการใส่ ยสูเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด 
2.1. ถา้ขอ้มูลถูกตอ้ง 

2.1.1. เขา้สู่ระบบ 
2.2. ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

2.2.1. ยสูเซอร์เนม และ พาสเวิร์ด ไม่ถูกตอ้ง  
Post Conditions สามารถเขา้สู่ระบบได ้
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.2 Use Case ของการท างาน ManageTimestamp 
  Use Case Name ManageTimestamp 

Use Case ID UC 2 
Brief Description จดัการการลงเวลา 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action ผูใ้ชง้าน 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านระบบเลือกลงเวลา 

2. ถา้ผูใ้ชง้านระบบเลือกปุ่ มเพ่ิมรายการ 
2.1. ระบบตรวจสอบพิกดัต าแหน่งของอุปกรณ์ของผูใ้ชง้าน 

2.1.1. ถา้อยูภ่ายในพิกดัต าแหน่งท่ีระบุถูกตอ้ง 
2.1.1.1. ลงเวลาท างาน 

2.1.2. ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 
2.1.2.1.  จบการท างาน 

3. ถา้ผูใ้ชง้านระบบเลือกปุ่ มลบ 
3.1. ระบบจะลบรายการลงเวลา  

4. ถา้ผูใ้ชง้านระบบเลือกปุ่ มออกรายงาน 
4.1. ระบบจะออกรายงาน  

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.3 Use Case ของการท างาน ManageLeave 
  Use Case Name ManageLeave 

Use Case ID UC 3 
Brief Description จดัการขอ้มูลการลางาน 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action ผูใ้ชง้าน 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชง้านระบบเลือกลางาน 

2. ถา้ผูใ้ชง้านระบบเลือกปุ่ มเพ่ิมรายการ 
2.1. ระบบจะมีฟิลดส์ าหรับกรอกขอ้มูล ดงัน้ี 

2.1.1. จ านวนวนัลา 
2.1.2. รายละเอียด 
2.1.3. วนัท่ีลา 

2.2. สร้างรายการ 
2.2.1. บนัทึกขอ้มูลลงในระบบ 

3. ถา้ผูใ้ชง้านระบบเลือกปุ่ มลบ 
3.1. ระบบจะลบรายการลางาน  

4. ถา้ผูใ้ชง้านระบบเลือกปุ่ มออกรายงาน 
4.1. ระบบจะออกรายงาน  

5. ถา้ผูดู้แลระบบเลือกปุ่ มอนุมติั 
5.1. ระบบจะมีฟิลดส์ าหรับกรอกขอ้มูล ดงัน้ี 

5.1.1. เหตผุลของการให้ผล 
5.2. ยืนยนั 

6. ถา้ผูใ้ชง้านระบบเลือกปุ่ มไม่อนุมติั 
6.1. ระบบจะมีฟิลดส์ าหรับกรอกขอ้มูล ดงัน้ี 

6.1.1. เหตผุลของการให้ผลยืนยนั 
Post Conditions - 
Alternative Flows - 

 
 
 
 
 
 
 



20 

 

ตารางท่ี 3.4 Use Case ของการท างาน ManageEmployee 
  Use Case Name ManageEmployee 

Use Case ID UC 4 
Brief Description จดัการขอ้มูลพนกังาน 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูดู้แลงานระบบเลือกขอ้มูลพนกังาน 

2. ถา้ผูใ้ชง้านระบบเลือกปุ่ มเพ่ิมรายการ 
2.1. ระบบจะมีฟิลดส์ าหรับกรอกขอ้มูล ดงัน้ี 

2.1.1. ช่ือพนกังาน 
2.1.2. ช่ือผูใ้ชง้าน 
2.1.3. รหสัผา่น 
2.1.4. ประเภทสมาชิก 
2.1.5. กลุ่มการท างาน 

2.2. สร้างรายการ 
2.2.1. บนัทึกขอ้มูลลงในระบบ 

3. ถา้ผูใ้ชง้านระบบเลือกปุ่ มแกไ้ขรายการ 
3.1. ระบบจะมีฟิลดส์ าหรับกรอกขอ้มูล ดงัน้ี 

3.1.1. ช่ือพนกังาน 
3.1.2. ช่ือผูใ้ชง้าน 
3.1.3. รหสัผา่น 
3.1.4. ประเภทสมาชิก 
3.1.5. กลุ่มการท างาน 

3.2. แกไ้ขรายการ 
3.2.1. บนัทึกขอ้มูลลงในระบบ 

4. ถา้ผูใ้ชง้านระบบเลือกปุ่ มลบ 
4.1. ระบบจะลบขอ้มูลพนกังาน  

5. ถา้ผูใ้ชง้านระบบเลือกปุ่ มออกรายงาน 
5.1 ระบบจะออกรายงาน 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 3.5 Use Case ของการท างาน Report 
  Use Case Name Report 

Use Case ID UC 5 
Brief Description ออกรายงานสรุป 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบเลือกเมนูออกรายงาน 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 

 
 

ตารางท่ี 3.6 Use Case ของการท างาน Setting 
  Use Case Name Setting 

Use Case ID UC 6 
Brief Description ตั้งค่า 
Primary Action ผูดู้แลระบบ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบเลือกเมนูตั้งค่า 

1.1. ระบบจะมีฟิลดส์ าหรับกรอกขอ้มูล ดงัน้ี 
1.1.1. ช่ือระบบ 
1.1.2. ช่ือพิกดัต าแหน่ง 
1.1.3. รัศมีจ านวน 

1.2. แกไ้ขรายการ 
2. บนัทึกขอ้มูลลงในระบบ 

Post Conditions - 
Alternative Flows - 
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3.6 แผนภาพแสดงล าดับการท างานของระบบ (Sequence Diagram)  
 

 
 

รูปท่ี 3.3 Sequence Diagram : แสดงการเขา้สู่ระบบโดยผูดู้แลระบบ 
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รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : แผนภาพ ลงเวลา 
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รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : แผนภาพ การลา 
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รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : แผนภาพ ขอ้มูลพนกังาน 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : แผนภาพ การออกรายงาน 
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รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : แสดงการจดัการพนกังาน 
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3.7 Class Diagram 

 
 

รูปท่ี 3.9 แสดง Class Diagram ของเวบ็แอพพลิเคชัน่เช็คอินเขา้ออกงาน 
 

 

 

 

 

 



 

 

บทที่ 4 

การออกแบบทางกายภาพ 

4.1 การออกแบบฐานข้อมูล 

 ในการพฒันาฐานขอ้มูลไดใ้ชส้ถาปัตยกรรมฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ ( MySQL ) สร้างตาม 

วตัถุประสงคส์ าหรับโมเดลขอ้มูลแบบเฉพาะเจาะจงและมีแบบแผนท่ียดืหยุน่ส าหรับการสร้างเวป็

แอปพลิเคชัน่ซ่ึงโครงสร้างของฐานขอ้มูล ประกอบดว้ยตารางขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของ  Table : Employee 

Name Description Type 
e_id   รหสัพนกังาน 

 

int(11) 
 

e_fullname ช่ือ-นามสกุล varchar(64) 
e_username รหสัสมาชิก varchar(64) 
e_password รหสัผา่น varchar(64) 
e_type ประเภท enum('user', 'admin') 
e_status สถานะ enum('active', 'remove') 

 

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของ  Table : leaves 

Name Description Type 
l_id  รหสัการลา 

 

int(11)  
l_e_id รหสัพนกังาน int(11) 
l_date วนัท่ี int(11) 
l_entrydate วนัท่ีสร้าง Date 
l_startdate วนัท่ีเร่ิม Datetime 
l_status สถานะการลา enum('pending', 'approve', 'reject', 

'remove') 
 

 



30 
 

 

ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของ  Table : setting 
 

Name Description Type 
s_id รหสัพนกังาน int(11) 
s_title เวบ็ไซต ์ varchar(64) 
s_lat ละติจูด Double 
s_lng ลองติจูด Double 

s_distance ระยะรัศมี int(11) 
 

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของ  Table : Timestamp 

Name Description Description Type 
t_id  รหสัการลงเวลา 

 

int(11)  
t_e_id รหสัพนกังาน int(11) 
t_lat ละติจูด Double 
t_lng ลองติจูด Double 

t_entrydate วนัท่ีลงเวลา Datetime 
t_status สถานะการลงเวลา enum('active', 'remove') 
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4.2 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ( User Interface Design ) 

ระบบจดัการลงเวลาและยืน่ขอลาออนไลน์ ออกแบบโดยใหส้อดคลอ้งกบั lifestyle ของคน

ยคุใหม่และป้องกนัการติดเช้ือจาก covid-19 และเพื่อลดค่าใชจ่้ายในการบ ารุงรักษาฮาร์ดแวร์ แบ่ง

สิทธิการเขา้ใชง้านเป็น 2 ส่วนคือ 

 

 4.2.1 ส่วนของผูใ้ช ้

 

รูปท่ี 4.1 หนา้เขา้สู่ระบบ 

จากรูป 4.1 แสดงหนา้การท างานส าหรับการยนืยนัตวัตนเขา้สู่ระบบ ประกอบดว้ย 

1. ช่องกรอกขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

2. ปุ่ มส าหรับยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้สู่ระบบ 

3. ลิงคส์ าหรับไปยงัหนา้สมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.2 หนา้สมคัรสมาชิก 

 

จากรูป 4.2 แสดงหนา้เมนูการท างานส าหรับการสมคัรเป็นสมาชิก ประกอบดว้ย 

1. ช่องกรอกขอ้มูลสมาชิก 

2. ปุ่ มส าหรับยนืยนัการสมคัรสมาชิก 

3. ลิงคส์ าหรับไปยงัหนา้เขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี 4.3 หนา้การเช็คอินเชา้ออกงาน 

 

 
รูปท่ี 4.4 หนา้การขอลางานงาน 
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4.2.2 ส่วนของผูดู้แลระบบ 

 

 รูปท่ี 4.5 หนา้เขา้สู่ระบบ 

 

จากรูป 4.5 แสดงหนา้การท างานส าหรับการยนืยนัตวัตนเขา้สู่ระบบ ประกอบดว้ย 

1. ช่องกรอกขอ้มูลผูดู้แลระบบ 

2. ปุ่ มส าหรับยนืยนัตวัตนเพื่อเขา้สู่ระบบ 

3. ลิงคส์ าหรับไปยงัหนา้สมคัรสมาชิก 
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รูปท่ี 4.6 การจดัการ ลงเวลาการท างาน 

จากรูป 4.6 แสดงหนา้การท างานส าหรับแสดงรายการลงเวลาท างาน ประกอบดว้ย 

1. ปุ่ มออกรายงาน 

2. ปุ่ มลงเวลาการท างาน 

3. แสดงรายการการลงเวลา 

4. ปุ่ มส าหรับดูพิกดัสถานท่ีลงเวลา ( รูปท่ี 4.6 ) 

5. ปุ่ มลบรายการ  ( รูปท่ี 4.7 ) 
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รูปท่ี 4.7 หนา้แสดงต าแหน่งท่ีท าการลงเวลา 

 

 

 

 
รูปท่ี 4.8 หนา้การอนุมติัการลา 
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รูปท่ี 4.9 หนา้การไม่อนุมติัการลา 

 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้การลบรายการ 
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รูปท่ี 4.11 หนา้การจดัการ การขอลา 

จากรูป 4.11 แสดงหนา้แสดงรายการลางาน ประกอบดว้ย 

1. ปุ่ มออกรายงาน 

2. ปุ่ มขอลางาน  

3. แสดงรายการลางาน 

4. ปุ่ มอนุมติัรายการ ( รูปท่ี 4.7 ) 

5. ปุ่ มไม่อนุมติัรายการ ( รูปท่ี 4.8 ) 

6. ปุ่ มลบรายการ  ( รูปท่ี 4.10 ) 
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รูปท่ี 4.12 หนา้การจดัการขอ้มูลพนกังาน 

จากรูป 4.12 แสดงหนา้การท างานส าหรับการจดัการพนกังาน ประกอบดว้ย 

1. ปุ่ มออกรายงาน 

2. ปุ่ มเพิ่มพนกังาน ( รูปท่ี 4.13 ) 

3. แสดงรายการพนกังาน 

4. ปุ่ มแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน ( รูปท่ี 4.14 ) 

5. ปุ่ มลบรายการ  ( รูปท่ี 4.15 ) 
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รูปท่ี 4.13 หนา้การเพิ่มพนกังาน 

 

 

รูปท่ี 4.14 หนา้การแกไ้ขขอ้มูลพนกังาน 
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รูปท่ี 4.15 หนา้ลบพนกังาน 

 

 

รูปท่ี 4.16 หนา้ตั้งค่าเวป็ไซต ์

 

จากรูป 4.16 แสดงหนา้การตั้งค่าเวป็ไซต ์ประกอบดว้ย 

1. ช่ือเวป็ไซต ์

2. พิกดั 

3. รัศมี 



 
 

 

บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลปริญญานิพนธ์  
  การพฒันาระบบจดัการการเช็คอินเขา้-ออกงาน กรณีศึกษา บริษทั นิมเบิล คอปอเรชัน่ 
จ ากดั ไดพ้ฒันาระบบส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้ โดยพนกังานสามารถสมคัรเขา้เป็นบุคลากร
ในระบบ แลว้เขา้สู่ระบบเพื่อท าการ จดัการขอ้มูลต่างๆ เช่น เช็คอินเขา้-ออกงาน ดูประวติัเขา้ออก
งาน โดยระบบจดัการการเช็คอินเขา้-ออกงาน ฝ่ายบุคคล สามารถดูรายการเขา้-ออกงานของ
พนกังานได ้ดูประวติัการลาของพนกังาน ท าการตั้งค่าพิกดัการเขา้-ออกงานได ้ในส่วนของผูจ้ดัการ
สามารถเรียกดูรายงานการสรุปประวติัการลาของพนกังานทั้งหมดได ้
 
5.2 ข้อดีของการท าระบบใหม่ 

5.2.1 ช่วยใหพ้นกังานด าเนินงานไดส้ะดวก มากยิง่ขึ้น พนกังานสามารถเขา้ดูประวติั  
การเขา้งาน โดยผา่นทางระบบ ทางบริษทัยงัสามารถเก็บขอ้มูลประวติัการเขา้ออก
งานและการลาของพนกังานได ้และจดัการขอ้มูลต่างๆไดท้นัที  

5.2.2      การจดัท าเอกสารไดง้่ายมากยิง่ขึ้น สามารถเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
5.2.3 มีการจดัการขอ้มูลต่างๆ เป็นระบบระเบียบ และบริษทัสามารถเรียกดูขอ้มูล       

ยอ้นหลงัไดง้่ายขึ้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

หากทางบริษทัมีแนวคิดท่ีจะพฒันาเวบ็ไซตน้ี์ต่อควรจะพฒันาเวบ็ไซตโ์ดยการเพิ่มลูกเล่น
ใหก้บัเมนู และการเพิ่มลูกเล่นใหก้บัขอ้มูลเอกสารในเวบ็ไซต ์(Document effects) เพื่อใหมี้รูปแบบ
มีความสวยงามมากยิง่ขึ้น 
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