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บทคัดย@อ 

 โครงงานฉบับน้ีมีวัตถุประสงคV เพ่ือพัฒนาการจัดการระบบลางานของพนักงาน บริษัท อาโอยามIา

ไทยจำกัด ไดAพัฒนาเพื่อจัดการระบบลางานของพนักงาน ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงานของ

เจAาหนAาที่ลดการใชAทรัพยากรและปริมาณในการใชAกระดาษ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความถูกตAอง

ของการจัดทำงบเงินเดือน  

 โดยผูAจัดทำไดAนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ เครือขIายอินเตอรVเน็ตและโปรแกรมคอมพิวเตอรV เขAา

มาชIวยในการพัฒนาระบบลางานของพนักงาน โดยเปลี่ยนจากระบบเดิมท่ีดำเนินงานโดยรูปแบบ

เอกสาร ใหAอยูIในรูปแบบของ Application     

 ผลที่ไดAรับจากการพัฒนาการจัดการระบบลางานของพนักงาน บริษัท อาโอยามIาไทย จำกัด เพ่ิม

ความสะดวกใหAแกIพนักงานและยังชIวยลดทรัพยากรที่ไมIจำเปHนในสIวนของการใชAเอกสาร ทำใหAพนักงาน

และเจAาหนAาที่ไดAรับความสะดวกรวดเร็ว ทันสมัย และงIายตIอการเขAาถึงขAอมูลการลา การบันทึกเวลาใชA

สูตรในโปรแกรมคอมพิวเตอรV ทำใหAมีความถูกตAองแมIนยำและมีการจัดเก็บขAอมูลตIาง ๆ ไวAในระบบทำ

ใหAลดป̂ญหาการเก็บเอกสาร ลดความผิดพลาดของขAอมูล งIายตIอการจัดเก็บ และคAนหาขAอมูลตIาง ๆ  
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กิตติกรรมประกาศ 

 ความสำเร็จของโครงงานฉบับนี้ จะไมIสามารถเกิดขึ้นไดAเลยหากไมIไดAรับความชIวยเหลือจาก 

อาจารยVสุภาวดี กัญญาภู ซึ่งเปHนอาจารยVที่ปรึกษาโครงงาน ท่ีใหAคำปรึกษาที่ดีแนวทางที่ถูกตAองและ

ขAอแนะนำขAอคิดเห็นตIาง ๆ ตลอดจนใหAความเอาใจใสIในการตรวจ แกAไข และปรับปรุงขAอบกพรIองตIาง ๆ 

มาโดยตลอดซึ่งทำใหAโครงการฉบับน้ีสามารถดำเนินไปไดAอยIางเปHนลำดับขั้นตอน ตามวัตถุประสงคVและ

ขอบเขตที ่ไดAวางเอาไวAทุกประการ และขอบคุณคณะกรรมการสอบโครงงานทุกทIาน ที ่กรุณาใหA

คำแนะนำที่เปHนประโยชนVตลอดจนคณะคุณครูทุกทIานที่ไมIไดAกลIาว ณ ที่น้ี ที่ไดAใหAกำลังใจและมีสIวน

ชIวยเหลือใหAโครงงานฉบับน้ีสำเร็จลุลIวงไปไดAดAวยดี ผูAจัดทำใครIขอบพระคุณเปHนอยIางสูง  

 ขอขอบคุณ บริษัท อาโอยามIาไทย จำกัด ที่ใหAขAอมูลในการทำโครงงาน การจัดการระบบลางาน

ของพนักงาน ไดAเอื้อเฟz{อสถานท่ีและคอยชIวยเหลือแนะนำแนวทางตIาง ๆ ใหAโครงงานนี้สำเร็จลุลIวงไปไดA

ดAวยดี ผูAจัดทำขอขอบพระคุณเปHนอยIางสูง       

 สุดทAายนี้ คุณคIาอันพึงมีจากโครงงานฉบับนี้ ผูAจัดทำขอมอบเปHนเครื่องบูชาพระคุณบิดา มารดา 

ครูอาจารยV ผูAประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูAและวางรากฐานการศึกษาแกIผูAวิจัย 
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บทที่ 1 

บทนำ 

 

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญ 

 บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด เป็นผู ้ผลิตอุปกรณ์จับยึด (Fastener) ส่งให้ OEM (TOYOTA, 

HONDA, ISUZU, FORD, MAZDA) และอื ่น ๆ ลงทุนโดยชาวญี ่ปุ ่น 100% เป็นบริษัทที ่มั ่นคงและ

ดำเนินกิจการมาแล้วกว่า 52 ปี เป็นองค์กรใหญ่ท่ีมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้นราว ๆ 1,000 คน ถือเป็น

จำนวนที่ค่อนข้างมากในการจัดการระบบการลางานของพนักงาน ทำให้เกิดปัญหาในการจัดการระบบ

การลาของพนักงาน 

 ปัญหาปัจจุบันการยื่นเรื่องการลางานของพนักงาน บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด ยังคงใช้วิธีกรอก

ข้อมูลการขอลาลงในเอกสารที่มีการลำดับขั้นตอนของการดำเนินเรื่องเอกสารท่ีซับซ้อนและล่าช้า ทำให้

การสืบค้นประวัติการลาและข้อมูลต่าง ๆ ของบุคลากรทำได้ยาก จึงเกิดข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก ทาง

ผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาท่ีจุดน้ี จึงนำมาพัฒนาต่อให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบัน 

 ในปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการใช้งาน

อย่างแพร่หลาย จึงจำเป็นต้องมีการจัดระบบของงานบุคลากรและการลางานให้อยู่ในรูปแบบของ 

Application ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในรูปแบบการพัฒนาจากระบบเอกสารมาเป็น Application เป็น

ระบบการลางาน ซึ่งผู้ใช้สามารถทำการขอลางานได้ จากนั้นจะรอการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ระบบ

สามารถเรียกดูประวัติการลางานของบุคลากรและเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของบุคลากรไว้ โดยเจ้าหน้าที่ดูแล

ระบบสามารถเรียกดูข้อมูลต่าง ๆ และสรุปรายงานจากข้อมูลของบุคลากรได้อย่างทันเวลา สะดวก

รวดเร็ว ลดขั้นตอน และความผิดพลาดในการทำงานได้ ทำให้การจัดการระบบการลาของพนักงานมี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 

1.2 วัตถุประสงค ์

 1.2.1 เพ่ือจัดการระบบลางานของพนักงาน 

 1.2.2 เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการทำงานของเจ้าหน้าท่ี   

 1.2.3 เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและลดปริมาณในการใช้กระดาษ 

 1.2.4 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องของการจัดทำงบเงินเดือน 
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1.3 นยิามศัพท์เฉพาะ 

 1.3.1 Fastener หมายถึง เป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์สำหรับจับยึดชิ้นงานสองชิ้นหรือมากกว่าเข้า

ด้วยกัน 

 1.3.2 OEM หมายถึง ผู้รับจ้างผลิตสินค้าให้กับบริษัทท่ีจะไปขายในแบรนด์ของตัวเอง  

 1.3.3 Application หมายถึง โปรแกรมที่อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่ออกแบบมาสำหรับ

โมบาย แท็บเล็ต หรืออุปกรณ์เคล่ือนท่ี 

 1.3.4 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง การนำวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการ

ส่ือสารมาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสารสนเทศทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้กว้างขวางมากข้ึน 

 1.3.5 งานบุคคล หมายถึง เป็นการบริหารทรัพยากรเพื ่อใช้คนให้เหมาะสมกับงาน โดยมี

เป้าหมายของการบริหารงานบุคคล 

 

1.4 ขอบเขตของโครงงาน 

 1.4.1 ด้านเน้ือหา 

  1.4.1.1 ข้อมูลประวัติของพนักงาน บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด 

  1.4.1.2 ข้อมูลเก่ียวกับหลักเกณฑ์ลาต่าง ๆ ของ บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด  

 1.4.2 ด้านเวลา   

  1.4.2.1 ระยะเวลาในการดำเนินการ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 

2564 

 1.4.3 ด้านสถานท่ี 

  1.4.3.1 บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด 

 

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงงานเรื่อง การจัดการระบบการลางานของพนักงาน ทั้ง 3 

ด้าน ดังน้ี 

 1.5.1 ด้านผู้ประกอบการ 

  1.5.1.1 เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางสำหรับผู้ประกอบการที่จะนำไปปรับใช้ในงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในองค์กรต่าง ๆ 

 1.5.2 ด้านหน่วยงานภาครัฐ 
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  1.5.2.1 เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลงานวิจัยไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการ

วางแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 1.5.3 ด้านการศึกษา 

 1.5.3.1 เพื่อเป็นประโยชน์แก่สถาบันต่าง ๆ ได้ใช้ข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการนำไป

ประยุกต์ใช้ในงานที ่เกี ่ยวข้องและสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื ่อเพ่ิมประสิทธิภาพงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขDอง 

 

ในการศึกษาโครงงาน เรื ่องการจัดการระบบลางานของพนักงาน ผูAจัดทำไดAศึกษาไดAคAนควAา 

รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขAอง เพ่ือเปHนแนวทางในการจัดทำโครงงาน ดังน้ี  

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห? 

 2.1.1 แนวคิดของชุลีกร เกษทอง 

2.1.2 แนวคิดของระวิ แกAวสุกใส และชัยรัตนV จุสปาโล 

2.1.3 แนวคิดของฐิติภา สัมพันธVพร 

2.1.4 แนวคิดของพิศมัย หาญมงคลพิพัฒนV 

2.1.5 ทฤษฎีสำนักงานอัตโนมัติของ Gordon 

2.1.6 ทฤษฎีสำนักงานอัตโนมัติของ เดวิด บารคอมบV 

2.1.7 ทฤษฎีสำนักงานอัตโนมัติของ ครรชิต มาลัยวงศV 

2.1.8 ทฤษฎีสำนักงานอัตโนมัติของ ชารลสV เรยV แจเน็ต ปาลVมเมอรV และเอวีโวหVล 

 

2.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวขCอง 
2.2.1 รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบลางานออนไลนV บริษัท พาณิชา จำกัด (นางสาววัชาภรณV เช้ือ

ตาพระ, 2559) 

2.2.2 รายงานวิจัยเรื ่อง ระบบการลางานออนไลนVกรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ�น 

Leave Online System Case Study of Thai-Nichi Institute of Technology (ณัฐนนทV ทัพบำรุง, 

2559) 

2.2.3 รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบลางานออนไลนV กรณีศึกษาบริษัทเอสพีการไฟฟ�าอิมปอรVต

จํากัด Online leave system, Case study SP Electric Import Company Limited (นายพรสันตV

ชัย อเนกไพบูรณV และ นายอนันตชัย คงรอด, 2561) 

2.2.4 รายงานวิจัยเร่ือง ระบบลางานออนไลนVกรณีศึกษา บริษัท เจแอนดVที จำกัด Online leave 

system as case J&T company limited (นายคณธัช บุญส.ง และ นางสาวศรัญญา คุณวรมิตร, 2561) 
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2.2.5 รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบฐานขAอมูลการลา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

Leave Database System : Case Study Songkhla Rajabhat University (ธนภัทร เจิมขวัญ, จารุ

วรรณ เพชรรักษV และสรายุทธ กูลเก้ือ, 2563) 

 

2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกับการคิดวิเคราะห? 

ผูAจัดทำโครงงานไดAรวบรวมเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับโครงงานเรื่อง การจัดการระบบการลางานของ

พนักงาน สรุปไดA 8 ขAอดังน้ี 

2.1.1 แนวคิดของชุลีกร เกษทอง 

ชุลีกร เกษทอง (2553) ไดAใหAความหมายของส่ือสังคมออนไลนV (Social Media) คือ สังคมหน่ึงใน

โลกอินเทอรVเน็ตที่ผูAเลIนสามารถแสดงความคิดเห็น ทำความรูAจักและแบIงป^นสิ่งที่นIาสนใจโดยอาศัย

รูปแบบการบริการ ที่เปHนเว็บไซตVที่ใชAในการสรAางเครือขIายสังคมสำหรับผูAใชAงานในอินเทอรVเน็ตสามารถ

ที่จะเขียนอธิบายกิจกรรมที่นIาสนใจ รวมทั้งขAอมูล บทความ รูปภาพ และแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน

ประสบการณV หรือความสนใจรIวมกันท่ีผูAใชAสามารถชIวยกันสรAางเน้ือหาข้ึนไดA 

 

2.1.2 แนวคิดของระวิ แกAวสุกใส และชัยรัตนV จุสปาโล 

ระวิ แกAวสุกใส และชัยรัตนV จุสปาโล (2556) ไดAใหAความหมายของส่ือสังคมออนไลนV (Social 

Media) หมายถึง สังคมหรือการรวมกันของกลุIมคนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งบนอินเทอรVเน็ตที่เรียกวIา

ชุมชนออนไลนV เพื่อสรAางความสัมพันธVทำใหAผูAคนสามารถทำความรูAจักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบIงป̂น

ประสบการณVรIวมกันในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งชIองทางเครือขIายที่ใชAในการติดตIอสื่อสารมีดAวยกัน

หลากหลายชIองทาง เชIน เว็บไซตV (Website) เฟสบุ£ก (Facebook) ยูทูป (YouTube) และทวิตเตอรV 

(Twitter) เปHนตAน  

 

2.1.3 แนวคิดของฐิติภา สัมพันธVพร 

ฐิติภา สัมพันธVพร (2556) ไดAใหAความหมายของสื่อสังคมออนไลนV (Social Media) เปHนสื่อที่มา

จากเครือขIายสังคมออนไลนVที่มีอยูI และเปHนสื่อที่มีการปฏิสัมพันธVระหวIางกันไดAอยIางรวดเร็วธุรกิจตIาง ๆ 

จึงนำสื่อสังคมออนไลนVมาใชAเปHนชIองทางในการสื่อสาร เชIน ขAอมูลของสินคAาหรือ บริการกิจกรรม

สIงเสริมการตลาดไมIยังกลุIมลูกคAาเป�าหมาย เปHนตAน โดยทางผูAบริโภคสามารถโตAตอบแสดงความคิดเห็น

กลับมายังธุรกิจท่ีใชAส่ือสังคมออนไลนVน้ัน ๆ ไดAอยIางรวดเร็ว 
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2.1.4 แนวคิดของพิศมัย หาญมงคลพิพัฒนV 

พิศมัย หาญมงคลพิพัฒนV (2556) ไดAใหAความหมายของสื่อสังคมออนไลนV (Social Media) เปHน

รูปแบบของเว็บไซตVในการสรAางเครือขIายสังคม สำหรับผูAใชAงานในอินเทอรVเน็ต เขียนอธิบายความสนใจ

และกิจการที่ไดAทำ เชื ่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรมของผูAอื ่น ในบริการเครือขIายสังคมมักจะ

ประกอบไปดAวย การสIงขAอความ อีเมลVวิดีโอ เพลง อับโหลดรูป และบล็อก เปHนตAน ส่ือสังคมออนไลนV 

(Social Media) เปHนสื่อที่อยูIในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสVซึ่งอยูIในรูปแบบตIาง ๆ ที่ผูAสIงสารสามารถแบIงป̂น

สารไปยังผูAรับสารผIานเครือขIายออนไลนV โดยสามารถโตAตอบกันระหวIางผูAสIงสารและผูAรับสาร หรือผูAรับ

สารดAวยกันเอง (ภิเษก ชัยนิรันดรV, 2553) สามารถแบIงออกเปHน 3 ลักษณะดังน้ี  

  1. เปHนสื่อที่แพรIกระจายดAวยปฏิสัมพันธVเชิงสังคมเปHนการสนทนากันจนเกิดสภาพ (Talk 

of the Town) เม่ือมีเร่ืองท่ีนIาสนใจถูกหยิบมาเปHนประเด็นจนสามารถเผยแพรIขIาวสารออกไปไดAงIาย ซ่ึง

อยูIในรูปแบบของเน้ือหา รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ 

2. เปHนสื่อที่เปลี่ยนแปลงจากสื่อเดิมที่แพรIกระจายแบบทางเดียว (One to Many) มี

รูปแบบการสนทนาที่สามารถมีผูAอื่นเขAารIวมไดAหลาย ๆ คน การสนทนาที่เกิดขึ้นจึงเปHนการรวมกลุIม

พูดคุยในเรื่องที่สนใจรIวมกัน โดยที่ไมIมีใครเขAามาควบคุมเนื้อหาของการสนทนา แมAกระทั่งตัวผูAสรAาง

เนื้อหาเอง เนื่องจากผูAที่ไดAรับสารมีสิทธิ์เขAารIวมในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม หรือการ

เขAาไปแกAไขเน้ือหาน้ัน ๆ 

3. เปHนสื่อที่เปลี่ยนผูAคนจากผูAบริโภคเนื้อหาเปHนผูAสรAางเนื้อหา เมื่อใครผลิตเนื้อหาไดAตรงใจ

คนหมูIมากก็จะเปHนผูAทรงอิทธิพล (Influencer) ซึ่งสามารถโนAมนAาวใหAผูAติดตามตัดสินใจซื้อสินคAาหรือ

บริการไดAโดยงIายสื่อสังคมออนไลนV เปHนสื่อที่ผูAสIงสารแบIงป^นสาร ซึ่งอยูIในรูปแบบตIาง ๆ ไปยังผูAรับสาร

ผIานเครือขIายออนไลนVโดยสามารถโตAตอบกันระหวIางผูAสIงสารและผูAรับสาร หรือผูAรับสารดAวยกันเองซ่ึง

สามารถแบIงส่ือสังคมออนไลนVออกเปHนประเภทตIาง ๆ สามารถแบIงออกไดA 4 ประเภทดังน้ี 

1. บล็อก (Blog) การจัดระบบเนื ้อหารูปแบบหนึ่ง ซึ ่งทำใหAผู AใชAสามารถเขียน

บทความที่เรียกวIา โพสตV (Post) แลAวทำการเผยแพรI เปHนการเรียงของเนื้อหา โดยจะเรียงจากเนื้อหา

ที่มาใหมIสุดกIอนลดหลั่นลงมาตามลำดับเวลา เพื่อเป¨ดโอกาสใหAผูAที่มีความสามารถดAานตIาง ๆ สามารถ

เผยแพรIความรูAดAวยการเขียนอยIางเสรี ซึ ่งจุดเดIนของบล็อก คือ การสื่อสารถึงกันอยIางเปHนกันเอง

ระหวIางผูAเขียน และผูAอIานบล็อกผIานการแสดงความคิดเห็น (Comment) 

2. ทวิตเตอรV (Twitter) รูปแบบหนึ่งของบล็อกที่จำกัดตัวอักษรของการโพสตVแตIละ

ครั้งไวAที่ 140 ตัวอักษร โดยตAองการใหAผูAใชAงานเขียนเรื่องราว (Tweet) วIากำลังทำอะไรอยูIในขณะนี้ทวิต

เตอรV (Twitter) จึงถูกนำมาใชAในทางธุรกิจ ไมIวาจะเปHนการสรAางการบอกตIอ สรAางแบรนดVหรือเปHน

เครื่องมือบริหารความสัมพันธVลูกคAา (Customer Relationship Management: CRM) และยังใชAใน

การประชาสัมพันธVไดAอีกดAวย 



  7 

 

 

3. เครือขIายสังคมออนไลนV (Social Network) เว็บไซตVที่ผูAคนสามารถติดตIอสื่อสาร

กับเพื่อนทั้งที่รูAจักมากIอน หรือรูAจักภายหลังทางออนไลนVซึ่งเว็บไซตVเครือขIายสังคมออนไลนVแตIละแหIงมี

คุณลักษณะแตกตIางกันออกไป แตIสIวนประกอบหลักที่มีเหมือนกัน คือ โปรไฟลV(Profiles) เพื่อแสดง

ขAอมูลสIวนตัวของเจAาของบัญชี การเชื่อมตIอ (Connecting) เพื่อสรAางเพื่อนกับคนที่รูAจักและไมIรูAจักทาง

ออนไลนV และการสIงขAอความ (Messaging) อาจเปHนขAอความสIวนตัว หรือขAอความสาธารณะ โดยมี

เฟสบุ£ค (Facebook) เปHนเว็บไซตVเครือขIายสังคมออนไลนVท่ีไดAรับความนิยมสูงสุดในป̂จจุบัน 

4. การแบIงป^นสื่อทางออนไลนV (Media Sharing) หมายถึง เว็บไซตVที่เป¨ดโอกาสใหA

สามารถนำรูปภาพหรือวิดีโอ มาแบIงป^นใหAเพื่อนหรือเผยแพรIตIอสาธารณะชน โดยสามารถถIายทอด

ความคิดเปHนรูปแบบวิดีโอหรือรูปภาพนาขึ้นเผยแพรI เชIน YouTube Multiply และ Slide-share เปHน

ตAน ขAอมูลหรือวิดีโอใดเปHนที่ชื่นชอบ จะทำใหAเกิดการบอกตIออยIางแพรIหลายอาจกลIาวไดAวIา สื่อสังคม

ออนไลนVหมายถึง ชIองทางๆ หนึ่งที่ผูAใชAสามารถติดตIอสื่อสารสามารถป�อนขAอมูลขIาวสาร หรือสามารถ

แสดงความคิดเห็น แลกเปลี ่ยนขAอมูล ทำากิจกรรมตIาง ๆ และแบIงป^นประสบการณVไดAตรงกับ

กลุIมเป�าหมายไดAอยIางมีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกันในระบบอินเทอรVเน็ตเพื่อสรAางความสัมพันธV

รIวมกันในสังคม 

  

 2.1.5 ทฤษฎีสำนักงานอัตโนมัติของ Gordon 

กอรVดอน บี เดวิส (Gordon 1984) “สำนักงานอัตโนมัติ คือ การประยุกตVคอมพิวเตอรVและการ

สื่อสารในงานสำนักงานงานซึ่งประกอบดAวย พนักงาน นักวิชาชีพ และผูAจัดการ” เดวิด บารคอมบV 

(Barcomb 1989: 2527) “ในภาพกวAางแลAว สำนักงานอัตโนมัติก็คือ การใชAเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน

การชIวยใหAผู Aคนจัดการสารสนเทศ สำนักงานอัตโนมัติเปHนหลักการ เปHนวิธีการใหมIสำหรับคิดและ

ดำเนินงานกับสารสนเทศ สำนักงานอัตโนมัติเปHนของจริง เปHนระบบที่ใชAงานไดAในทางปฏิบัติและมีอยูI

จริง สำนักงานอัตโนมัติไมIไดAเปHนสิ่งที่เรียกวIา “สำนักงานในอนาคต” ซึ่งยังเปHนเพียงแนวคิดผสมทฤษฎี

เทIาน้ัน” 

 

2.1.6 ทฤษฎีสำนักงานอัตโนมัติของ เดวิด บารคอมบV 

เดวิด บารคอมบV (Barcomb 1989:2532) “ในภาพกวAางแลAว สำนักงานอัตโนมัติก็คือ การใชA

เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการชIวยใหAผูAคนจัดการสารสนเทศ สำนักงานอัตโนมัติเปHนหลักการ เปHนวิธีการ

ใหมIสำหรับคิดและดำเนินงานกับสารสนเทศ สำนักงานอัตโนมัติเปHนของจริง เปHนระบบท่ีใชAงานไดAในทาง

ปฏิบัติและมีอยูIจริง สำนักงานอัตโนมัติไมIไดAเปHนสิ่งที่เรียกวIา “สำนักงานในอนาคต” ซึ่งยังเปHนเพียง

แนวคิดผสมทฤษฎีเทIาน้ัน” 
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2.1.7 ทฤษฎีสำนักงานอัตโนมัติของ ครรชิต มาลัยวงศV 

ครรชิต มาลัยวงศV (ครรชิต มาลัยวงศV 2536) “แนวคิด และวิธีการนำคอมพิวเตอรV และอุปกรณV

สำนักงานมาเชื่อมโยงกันดAวยระบบสื่อสารขAอมูล เพ่ือใหAผูAปฏิบัติงานในสำนักงานสามารถทำงานรIวมกัน

ไดAอยIางรวดเร็วและสะดวกสบาย ทั้งในดAานการผลิต การเรียกคAนเอกสาร การประมวลผลขAอมูล การ

ติดตIอสื่อสารระหวIางผูAปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน การจัดงานนัดหมาย การประชุม 

และการตัดสินใจ”สำนักงานอัตโนมัติจัดต้ังขึ้นใหAเปHนสIวนหนึ่งของสำนักงาน ทำหนAาที่สIงเสริมและ

สนับสนุนหนIวยงานใหAปฏิบัติงานไดAอยIางมีประสิทธิภาพและตรงเป�าหมายที่หนIวยงานไดAกำหนดไวA

องคVประกอบของสำนักงานอัตโนมัติ องคVประกอบของสำนักงานอัตโนมัติแบIงเปHน 5 ประเด็น 

1. บุคลากรอาจแบIงไดAหลายกลุIม เชIน ผูAบริหารนักวิชาชีพนักเทคนิคเลขานุการเสมียนและ

พนักงานอ่ืน ๆ  

2. กระบวนการปฏิบัติงาน 

2.1 การรับเอกสารและขAอมูล 

2.2 การบันทึกเอกสารและขAอมูล 

2.3 การส่ือสารเอกสารและขAอมูล 

2.4 การจัดเตรียมขAอมูลขIาวสารตIาง ๆ 

2.5 การกระจายขIาวสาร 

2.6 การขยายรูปแบบเอกสาร  

2.7 การคAนคืนและการจัดเก็บเอกสาร               

3. เอกสาร ขAอมูล สารสนเทศ 

4. เทคโนโลยี 

5. การบริหารจัดการ 

2.1.8 ทฤษฎีสำนักงานอัตโนมัติของ ชารลสV เรยV แจเน็ต ปาลVมเมอรV และเอวีโวหVล 

ชารลสV เรย V แจเน ็ต ปาล Vมเมอร V และเอว ีโวห Vล (Ray, Palmer and Wohl 1995:2546) 

“สำนักงานอัตโนมัติเปHนหลักการที่เกี่ยวขAองกับการประสานโตAตอบกันของผูAที่อยูIในสำนักงานโดยอาศัย

ระบบและเทคโนโลยี เพ่ือใหAบรรลุเป�าหมายขององคVการ” 

 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวขDอง 

2.2.1 รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบลางานออนไลนV บริษัท พาณิชา จำกัด (นางสาววัชาภรณV เช้ือ

ตาพระ, 2559) 

บริษัท พาณิชาจำกัด เปHนบริษัท ที่ผลิตและจำหนIายเหล็กในรูปแบบตIาง ๆ เชIน เหล็กรูปประ

พรรณตIาง ๆ โลหะทุกชนิด เปHนตAน โดยบริษัท มีการบริหารจดัการเกี ่ยวกับขAอมูลการลางานของ



  9 

 

 

พนักงานแบบเดิม โดยกรอกขAอมูลการลาลงในแบบฟอรVมที่เปHนเอกสาร แลAวสIงใหAหัวหนAาพนักงาน

เพื่อที่จะเซ็นอนุมัติการลา แลAวนำสIงฝ�ายทรัพยากรบุคคล เพื่อใหAฝ�ายทรัพยากรบุคคลจดัเก็บเอกสาร

ขAอมูลการลา ในการดูประวัติการลางานยังคงตAองคAนหาจากเอกสารที่บันทึกการลางานของพนักงานอีก

ท้ังพนักงานก็ไมIสามารถดูประวัติการลางานและวันท่ีเหลือไดAดAวยตนเอง ระบบลางานออนไลนV 

กรณีศึกษา บริษัท พาณิชา จำกัด ไดAมีการพัฒนาเพื่อแกAป^ญญาหาดังกลIาว มีการพัฒนาดAวย

ภาษาพีเอช พี และมีการจัดการขAอมูลโดยใชAโปรแกรมมายเอสคิวแอล และพัฒนาในรูปแบบของ

อินเทอรVเน็ต สามารถบันทึก หรือกรอกขAอมูลการลาไดAดAวยตนเอง มีการแจAงเตือนในกรณีที่หัวหนAาทำ

การอนุมัติ การลา และอำนวยความสะดวกใหAกับผูAใชAมากข้ึน 

 

2.2.2 รายงานวิจัยเรื ่อง ระบบการลางานออนไลนVกรณีศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ�น 

Leave Online System Case Study of Thai-Nichi Institute of Technology (ณัฐนนทV ทัพบำรุง, 

2559) 

ในป̂จจุบันฝ�ายงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยVเปHนฝ�ายหน่ึงท่ีอยูในฝ�ายบริหารของ สถาบัน

เทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ�น โดยทำหนAาที่ดูแลการเขAาทำงานของบุคลากร เพิ่มขAอมูลบุคลากร แกAไขขAอมูล

บุคลากร การลางาน ฯลฯ ของบุคลากรในสถาบัน รวมทั้งจัดทำและสIงรายงานสรุปวัน ลาของพนักงาน

ใหAกับผูAบังคับบัญชา โดยผูAบังคับบัญชาจะทำการอนุมัติการลาใหAแกIบุคลากร และสามารถตรวจสอบการ

ลาของบุคลากรไดA โดยระบบการลางานออนไลนVน้ันจะนำเทคโนโลยีระบบสำนักงานอัตโนมัติ, PHP และ

ระบบฐานขAอมูลมาพัฒนาเปHนระบบการลางานออนไลนVและนำมาประยุกตVใชAในฝ�ายงานบริหาร และ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยVเพื่อความสะดวกรวดเร็ว จึงที่ควรจะนำเทคโนโลยีเขAามาชIวยในการลา งานเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็วในการลางานของบุคลากรในสถาบัน และฝ�ายบริหารงานบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรมนุษยVสามารถบริหารจัดการตรวจสอบขAอมูลการลาของ บุคลากร และสามารถ

จัดทำรายงานสรุปไดAอยIางรวดเร็ว สามารถบันทึกขAอมูลลงในระบบ ฐานขAอมูลไดAยังชIวยลดการใชA

ทรัพยากรกระดาษและยังลดพ้ืนท่ีการเก็บเอกสารอีกดAวย 

 

2.2.3 รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบลางานออนไลนV กรณีศึกษาบริษัทเอสพีการไฟฟ�าอิมปอรVต

จํากัด Online leave system, Case study SP Electric Import Company Limited (นายพรสันตV

ชัย อเนกไพบูรณV และ นายอนันตชัย คงรอด, 2561) 

บริษัท เอส พี การไฟฟ�าอิมปอรVต จํากัด เปHนผูAนำธุรกิจตัวแทนจำหนIายนำเขAาอุปกรณVไฟฟ�า 

ใหAกับหAางรAาน องคVกร ตIาง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน โดยบริษัทมีการบริหารจัดการเก่ียวกับขAอมูลการลา

งานของพนักงานโดยกรอกมีการกรอกขAอมูลของพนักงานลงในแบบฟอรVมที่เปHนเอกสาร แลAวสIงใหAแผนก

ทรัพยากรบุคคลเพื่อที่จะเซ็นอนุมัติการลา จัดเก็บเอกสารขAอมูลในรูปแบบของใบลา ในการดูประวัติการ
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ลางานยังคงตAองคAนหาจากเอกสารที่บันทึกการลางานของพนักงาน อีกทั้งพนักงานไมIสามารถดูประวัติ

การลางานและวันที่เหลือไดAดAวยตนเอง ทำใหAเสียเวลาและเกิดความผิดพลาด ระบบลางานออนไลนV 

กรณีศึกษา บริษัท เอส พี การไฟฟ�าอิมปอรVต จํากัด ไดAมีการพัฒนาขึ้นเพื่อแกAไขป^ญหาดังกลIาว มีการ

พัฒนาดAวยภาษาพีเอชพี และมีการจัดการขAอมูลโดยใชAโปรแกรมมายเอสคิวแอล และพัฒนาในรูปแบบ

ของเว็บแอปพลิเคช่ัน พนักงานสามารถบันทึก หรือกรอกขAอมูลการลาไดAดAวยตนเอง ฝ�ายบุคคลสามารถ

เขAามาอนุมัติวันลาไดAผIานทางระบบ พนักงานสามารถดูประวัติการลางานของตนเองไดAเพื่อใหAทราบถึง

จำนวนวันที่ลา และจำนวนวันคงเหลือ ซึ่งทำใหAเกิดความสะดวก และมีประสิทธิภาพในการทำงานมาก

ข้ึน 

 

2.2.4 รายงานวิจัยเร่ือง ระบบลางานออนไลนVกรณีศึกษา บริษัท เจแอนดVที จำกัด Online leave 

system as case J&T company limited (นายคณธัช บุญสIง และ นางสาวศรัญญา คุณวรมิตร, 2561) 

โครงการฉบับน้ีมีวัตถุประสงคVเพ่ือสรAางระบบลางานออนไลนV กรณีศึกษา บริษัท เจแอนดVที จำกัด 

ไดAพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงาน ลดความผิดพลาดของขAอมูล สามารถคAนหาขAอมูลสะดวก

รวดเร ็ว และตรวจสอบขAอม ูลของของตนเองได Aโดยโปรแกรมที ่ ใช Aในการพัฒนาคือ Adobe 

Dreamweaver Cs6 #PHP และใชAMicrosoft SQL Server 2012 ในการจัดการฐานขAอมูลผลที่ไดAรับ

จากการนำระบบลางานออนไลนV กรณีศึกษา บริษัท เจแอนดVที จำกัด เพิ่มความสะดวกใหAแกIพนักงาน 

ทั้งระบบเขAาสูIระบบ ระบบแสดงขAอมูลการลา ระบบการลา ทำใหAพนักงานไดAรับความสะดวกรวดเร็ว 

และทันสมัยงIายตIอการเพิ่มขAอมูล ลบขAอมูล แกAไขขAอมูล และคAนหาขAอมูลการบันทึกการลาใชAสูตรใน

โปรแกรมคอมพิวเตอรV ทำใหAมีความถูกตAองและแมIนยำ และมีการจัดเก็บขAอมูลตIาง ๆ ไวAในระบบ ซึ่งลด

ความผิดพลาดของขAอมูล เพ่ืองIายตIอการจัดเก็บขAอมูลตIาง ๆ 

 

2.2.5 รายงานการวิจัยเรื่อง ระบบฐานขAอมูลการลา : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

Leave Database System : Case Study Songkhla Rajabhat University (ธนภัทร เจิมขวัญ, จารุ

วรรณ เพชรรักษV และสรายุทธ กูลเก้ือ, 2563) 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคVเพื่อวิเคราะหV ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานขAอมูลการลา กรณีศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถชIวยใหAผูAใชAงาน สามารถดำเนินงานทรัพยากร

บุคคลในสIวนของการลาไดAผIานระบบ เครื ่องมือที ่ใชAในการพัฒนาไดAแกI Bootstrap Framework, 

โปรแกรมภาษา PHP และระบบจัดการฐานขAอมูล MySQLในขั้นตอนการประเมินผลระบบที่พัฒนา จาก

การประเมินโดยผูAเชี ่ยวชาญ ระบบที่พัฒนาขึ้น สามารถนำไปใชAในการเพิ ่มประสิทธิภาพของการ

บริหารงานทรัพยากรบุคคลในสIวนของการลาไดAอยIางดี 
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ตัวแปรตาม 

2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย  

 จากการศึกษาทฤษฎี แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวขAอง ทำใหAผูAวิจัยกำหนดกรอบแนวคิดใน

การศึกษาดังน้ี 
                   

                     ตัวแปรตAน   

 

 

 

2.3.1 ป̂จจัยดAานบุคคล 

 2.3.1.1 เพศ  

 2.3.1.2 อายุ 

 2.3.1.3 สภาพรIางกาย 

2.3.2 ป̂จจัยดAานส่ิงแวดลAอม 

 2.3.2.1 สภาพอากาศ 

 2.3.2.2 มลภาวะ 

 

 

- การลางานของพนักงาน 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการ 

 

 การจัดทำโครงงานในครั้งนี้เปHนโครงงานเชิงทดลองเพื่อมุIงพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการ

พัฒนาจัดการระบบลางานของพนักงานในบริษัท อาโอยามIาไทย จำกัด โดยใชAเทคโนโลยีสารสนเทศและ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเขAามาชIวยใหAมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ดังนั้นเพื่อใหAการวิจัยครั้งน้ี 

บรรลุวัตถุประสงคVที ่ตั ้งไวA ผู AวิจัยจึงไดAกำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ซึ ่งมีรายละเอียดขั ้นตอนในการ

ดำเนินการวิจัยดังน้ี  

 3.1 ประชากรและกลุIมตัวอยIาง  

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชAในการวิจัย   

 3.3 การเก็บรวบรวมขAอมูล   

 3.4 ข้ันตอนการดำเนินงาน  

3.1 ประชากรและกลุHมตัวอยHาง  

 งานวิจัยน้ีไดAกำหนดประชากรและกลุIมตัวอยIางดังน้ี  

 3.1.1 ประชากรที่ใชAในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ คือ พนักงานประจำ บริษัท อาโอยามIาไทย 

จำกัด จำนวน 756 คน   

 3.1.2 กลุIมตัวอยIางในการจัดทำโครงงานคร้ังน้ี คือ พนักงานแผนก HR จำนวน 4 คน   

 3.1.3 การสุIมกลุIมตัวเปHนการสุIมอยIางงIาย (Simple Random Sampling) 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชCในการทำโครงงาน  

 ผูAจัดทำโครงงานไดAกำหนดลักษณะของเครื่องมือที่ใชAในการจัดทำโครงงานการจัดการระบบการ

ลางานของพนักงาน ไดAแกI เครื่องมือสารสนเทศที่ทำมาใชAจัดการระบบการลาของพนักงาน ซึ่งสรAางข้ึน

จากการเก็บขAอมูลและสถิติตIาง ๆ มีลักษณะดังน้ี  

 3.2.1 คอมพิวเตอรVฮารVดแวรV (Hardware)   

 3.2.2 โปรแกรมคอมพิวเตอรV (Software)  

  3.2.2.1 ระบบปฏิบัติการ Window 10 Home   

  3.2.2.2 Adobe Dreamweaver Cs6 #PHP   

  3.2.2.3 Microsoft SQL   

 3.2.3 ขAอมูลสถิติในการลา Report ในแตIละเดือน  
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3.3 การเก็บรวบรวมขCอมูล   

 ในการจัดทำโครงงานในครั้งน้ี ผูAจัดทำไดAดำเนินการเก็บรวบรวมขAอมูล เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

มาเปHนฐานขAอมูลในการพัฒนาระบบจัดการการลาของพนักงาน มีวิธีดังน้ี   

 3.3.1 ผูAจัดทำไดAชี้แจงถึงป^ญหาซึ่งเกิดขึ้นกับฝ�ายทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดการระบบการลางานของ 

พนักงาน ในรูปแบบของการนำสารสนเทศมาใชAในการจัดการ  

 3.3.2 ผู Aจ ัดทำนำขAอมูลสถิติป^ญหาที ่เกิดขึ ้นมานำเสนอกับผู Aจ ัดการฝ�ายทรัพยากรบุคคล  

 3.3.3 ผูAจัดทำไดAประสานแนวทางการทำโครงงานกับ แผนก IT เพื่อพัฒนาระบบโปรแกรมการลา

ออนไลนV  

3.4 วิเคราะห?ปPญหา  

 3.4.1 ป̂ญหาท่ีพบ    

  3.4.1.1 ไมIสามารถตรวจสอบและแกAไขประวัติการลาของตนเองไดAดAวยตนเอง  

  3.4.1.2 ขAอมูลไมIถูกตAองและไมIครบถAวน  

  3.4.1.3 เอกสารมีการสูญหายในระหวIางการดำเนินการลา  

  3.4.1.4 ขั ้นตอนในการลามีหลายขั้นตอน ทำใหAเกิดการลIาชAาในการตัดรอบเงินเดือน 

 3.4.2 แนวทางการแกAป̂ญหา  

  ทางผูAจัดทำไดAนำเทคโนโลยีเว็บแอพพลิเคช่ันและฐานขAอมูลที่มีเขAามาประยุกตVใชA ซ่ึง

ประกอบดAวยฟ̂งกVชันการทำงานดังน้ี   

  3.4.2.1 การใชAระบบตรวจสอบผูAใชAดAวยรหัสผIานเพื่อเปHนการยืนยันบุคคลในการเขAาใชAงาน  

   3.4.2.2 ใชAระบบการเก็บขAอมูล เอกสารตIาง ๆ และออกรายงานใหAแกIผูAดูแลระบบ 

  3.4.2.3 ใชAระบบอินเทอรVเน็ตในการเขAาใชAไดAตลอด 24 ชั่วโมง ทำใหAเกิดความสะดวกแกI

ผูAใชAงาน   
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บทที่ 4 

ผลการดำเนินงาน 

 

 ผลการดำเนินงานของระบบลางานออนไลนV ขั้นตอนในการใชAงานระบบจะมีการเขAาใชAงานตาม

สิทธิ์ที่ผู AดูแลระบบกำหนดใหAแตIละบทบาทวIามีสิทธิ์ในการเขAาใชAระบบไดAมากนAอยเพียงใด ผูAดำเนิน

โครงการจึงไดAนำรูปภาพของหนAาจอในระบบมาอธิบายประกอบการใชAงานระบบของผูAใชAงาน การ

ออกแบบระบบนั้นจะมีอยูI 2 สIวนดAวยกัน คือ สIวนของการรับขAอมูล (Input Design) และสIวนของการ

แสดงผล (Output Design) โดยในแตIละสIวนของโปรแกรมน้ัน สามารถอธิบายไดAดังตIอไปน้ี  

 4.1 การออกแบบสIวนรับเขAา (Input Design)  

 4.2 การออกแบบสIวนแสดงผล (Output Design) 

4.1 การออกแบบสHวนรับเขCา (Input Design)  

 การออกแบบสIวนรับเขAาขAอมูลนั้น เพื่อใหAผูAใชAสามารถบันทึกขAอมูลลงไปยังฐานขAอมูลไดAอยIาง

ถูกตAอง และไมIสับสน โดยในสIวนของการรับเขAาขAอมูลนั้นจะระบุขอบเขตของขAอมูลไวAอยIางชัดเจน 

เพื่อใหAผูAใชAสามารถเขAาใจไดAงIาย และไมIเกิดความสับสนในการใชAโปรแกรม ทำใหAสามารถทำงานไดAอยIาง

รวดเร็วและถูกตAองมากยิ่งขึ้น ในสIวนของการรับเขAาขAอมูลนั้นประกอบไปดAวยสIวนตIาง ๆ ดังตIอไปน้ี 

 4.1.1 เขAาสูIระบบ เพ่ือใหAผูAใชAสามารถเขAาใชAงานระบบไดA โดยมีผูAดูแลระบบ และพนักงานเทIาน้ันท่ี

สามารถเขAาใชAงานไดAดังภาพท่ี 4-1  
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ภาพท่ี 4-1 หนAาจอเขAาสูIระบบ  

 

 4.1.2 หนAาหลักของผูAดูแลระบบ ซึ่งจะประกอบดAวยเมนูหลัก 3 เมนู ไดAแกI เมนูจัดการระบบลา, 

เมนูจัดการขAอมูลพ้ืนฐาน และเมนูจัดการผูAใชAระบบ ดังภาพท่ี 4-2  

 

ภาพท่ี 4-2 หนAาจอหลักสำหรับผูAดูแลระบบ 
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  4.1.2.1 เมนูจัดการระบบลา เพ่ือใหAใชAจัดการขAอมูลระบบลา ดังภาพท่ี 4-3  

 

 

ภาพท่ี 4-3 เมนูจัดระบบการลา 

 

  4.1.2.2 เมนูระบบลาจะมีเมนูยIอย เพื ่อใหAผู AดูแลระบบใชAจัดการขAอมูลระบบลาของ

พนักงาน ซึ่งจะประกอบดAวยเมนูยIอย 3 เมนู ไดAแกI ระบบลา, อนุมัติการลา และรายงานการลา ดังภาพ

ท่ี 4-4, 4-5 และ 4-6  

 

 
       

ภาพท่ี 4-4 หนAาจอระบบการลา 
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ภาพท่ี 4-5 หนAาจออนุมัติการลา 

 

 

ภาพท่ี 4-6 หนAาจอรายงานการลา 
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  4.1.2.3 เมนูจัดการขAอมูลพื ้นฐาน เพื ่อใหAผู AดูแลระบบใชAจัดการประเภทการลาของ 

พนักงาน ดังภาพท่ี 4-7 

 

ภาพท่ี 4-7 หนAาจอจัดการประเภทการลา 

 

  4.1.2.4 เมนูจัดการผูAใชAระบบ เพื่อใหAผู AดูแลระบบใชAจัดการขAอมูลเพิ ่มผู AใชAระบบและ 

จัดการขAอมูลผูAใชAของพนักงาน ดังภาพท่ี 4-8 และ 4-9  

 

 

ภาพท่ี 4-8 หนAาจอเพ่ิมผูAใชAระบบ  
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ภาพท่ี 4-9 หนAาจอจัดการขAอมูลผูAใชA 

 

 4.1.3 หนAาหลักของพนักงาน ซึ่งจะประกอบดAวยเมนูหลัก 1 เมนู ไดAแกI เมนูจัดการระบบลา ดัง

ภาพท่ี 4-10  

 

ภาพท่ี 4-10 หนAาจอหนAาหลักสำหรับพนักงาน 
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 4.1.3.1 เมนูจัดการระบบลา เพื่อใหAพนักงานใชAจัดการระบบลาทำรายการลาและรายงาน

การลาของพนักงาน ดังภาพท่ี 4-11 และ 4-12 

 

ภาพท่ี 4-11 หนAาจอระบบลางานของพนักงาน 

 

 

ภาพท่ี 4-12 หนAาจอรายงานการลาของพนักงาน 
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4.2 การออกแบบสHวนแสดงผล (Output Design)  

 เพื ่อใหAผู AใชAระบบสามารถเรียกดูขAอมูลจากฐานขAอมูลไดAอยIางสะดวกและรวดเร็ว ทำใหA

ประหยัดเวลาในการทำงานและระบบสามารถใหAขAอมูลที่แมIนยำเปHนอยIางดี ชIวยในการจัดการขAอมูลไดA

เปHนอยIางดี สIวนประกอบของสIวนแสดงผลประกอบไปดAวยสIวนตIาง ๆ ดังน้ี  

 4.2.1 การออกแบบสIวนแสดงผลขAอมูล (Output Design) เปHนสIวนของการออกรายงานการลา 

ดังภาพท่ี 4-13  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี 4-13 หนAาจอรายงานการลา 

 

 4.2.2 การออกแบบสIวนแสดงผลขAอมูล (Output Design) เปHนสIวนของเมนูการตั้งคIาตIาง ๆ ดัง

ภาพท่ี 4-14 

  

 

 

 

 

  

  

 

ภาพท่ี 4-14 หนAาจอเมนูการต้ังคIาตIาง ๆ 
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 4.2.3 เมนูการเรียกดูขAอมูลสIวนตัว, การตั้งคIา และออกจากระบบเพื่อใหAผูAดูแลระบบ พนักงาน

สามารถเรียกดูขAอมูลสIวนตัวการต้ังคIาและออกจากระบบไดA ดังภาพท่ี 4-15, 4-16 และ 4-17 

ภาพท่ี 4-15 หนAาจอขAอมูลสIวนตัว 

 

 

ภาพท่ี 4-16 หนAาจอการต้ังคIาการเขAาสูIระบบ 
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ภาพท่ี 4-17 หนAาจอออกจากระบบ 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขDอเสนอแนะ 

 

 จากการจัดทำโครงงานเรื่อง การจัดการระบบลางานของพนักงาน บริษัท อาโอยามIาไทย จำกัด 

สามารถทำการสรุปผล ไดAดังน้ี 

5.1 สรุปผล   

 จากวัตถุประสงคVของการจัดทำโครงงานการจัดการระบบลางานของพนักงาน บริษัท อาโอยามIา

ไทย จำกัด สามารถอธิบายไดAดังน้ี  

 5.1.1 เพ่ือจัดการระบบลางานของพนักงาน        

 ผลที่ไดAรับ คือ พนักงาน บริษัท อาโอยามIาไทย จำกัด สามารถคAนหาขAอมูลการลาไดAดAวยตนเอง 

อยIางสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงข้ึน มีการจัดเก็บขAอมูลอยIางเปHนระเบียบ ปลอดภัย และงIายตIอการคAนหา 

 5.1.2 เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการทำงานของเจAาหนAาท่ี      

 ผลที่ไดAรับ คือ เจAาหนAาท่ี แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท อาโอยามIาไทย จำกัด สามารถตรวจสอบ

ขAอมูลการลาของพนักงานไดAอยIางสะดวกรวดเร็วและมีความถูกตAองมากย่ิงข้ึน    

 5.1.3 เพ่ือลดการใชAทรัพยากรและลดปริมาณในการใชAกระดาษ    

 ผลที่ไดAรับ คือ สามารถตรวจสอบการลาไดAดAวยคอมพิวเตอรVเครื่องเดียว ซึ่งชIวยลดทรัพยากรใน

การเก็บเอกสารและลดปริมาณในการใชAกระดาษจากระบบการลาเดิม     

 5.1.4 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและถูกตAองของการจัดทํางบเงินเดือน    

 ผลที่ไดAรับ คือ เจAาหนAาท่ี ฝ�ายทรัพยากรบุคคล บริษัท อาโอยามIาไทย จำกัด ที่มีหนAาท่ีรับผิดชอบ

ในสIวนการทำงบเงินเดือน สามารถดำเนินงานไดAอยIางถูกตAอง รวดเร็ว และลดความผิดพลาดในการ

จัดทำงบเงินเดือน  

5.2 อภิปรายผล   

 จากการศึกษาป^ญหากIอนการจัดทำโครงงานการจัดการระบบลางานของพนักงาน บริษัท อาโอ

ยามIาไทย จำกัด สามารถอภิปรายการจัดทำตามวัตถุประสงคVไดA ดังน้ี  

 5.2.1 เพ่ือจัดการระบบการลาของพนักงานไดAอยIางมีประสิทธิภาพ      

 การจัดการระบบลางานของพนักงานดAวยระบบการลางานออนไลนV โดยสามารถทำการลา 

ตรวจสอบและแกAไขวันลาคงเหลือไดAตลอดเวลา ดAวยสมารVทโฟนหรือคอมพิวเตอรVของตนเอง ทำใหAมี

ความสะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาดในเร่ืองเอกสารการลาสูญหาย และชIวยใหAจัดการระบบการลาไดA

อยIางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน            
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 5.2.2 เพ่ือลดข้ันตอนและระยะเวลาในการทำงานของเจAาหนAาท่ี     

 การจัดการระบบลางานเดิมใชAเอกสารในการจัดการ ทำใหAมีขึ้นตอนที่ซับซAอนและใชAระยะเวลาใน

การดำเนินการ ประมาณ 2-3 วัน ถึงจะทำการลาสำเร็จ การจัดการระบบลางานโดยการลาออนไลนV ทำ

ใหAเจAาหนAาที่สามารถดำเนินการ โดยใชAเวลาไมIถึง 1 นาที เพิ่มความสะดวกและลดความผิดพลาดในการ

ดำเนินการไดAอยIางมีประสิทธิภาพ           

 

 5.2.3 เพ่ือลดการใชAทรัพยากรและลดปริมาณในการใชAกระดาษ     

 การจัดการระบบลางานเดิมดำเนินโดยการใชAเอกสาร ซ่ึงกระดาษเปHนสIวนสำคัญ ตAองใชAในจำนวน

ที่มาก ทำใหAเกิดการสิ้นเปลืองทั้งกระดาษและสต็อกที่ตAองเก็บใบลาของพนักงานในแตIละปn เนื่องจาก

เปHนเอกสารสIวนบุคคล ทำใหAมีกฎหมายที่ไมIสามารถเผยแพรIไดAและทำใหAไมIสามารถนำไป reuse ไดA 

ระบบลางานออนไลนVจึงสามารถแกAป^ญหาการใชAทรัพยากรและลดปริมาณการใชAกระดาษไดAอยIางดี

  

 5.2.4 เพ่ือความสะดวกรวดเร็วและถูกตAองของการทำงบเงินเดือนของพนักงาน   

 การใชAระบบลางานออนไลนV ชIวยใหAทั้งการลางานของพนักงานและการทำงานของเจAาหนAาท่ี 

ทำงานไดAสะดวกมากยิ่งขึ้น เจAาหนAาที่สามารถตัดงวดเงินเดือนของพนักงานไดAทันตามวันที่จะสIงงวด

เงินเดือนและพนักงานสามารถตรวจสอบความถูกตAองไดAดAวยตนเอง  

 

5.3 ขCอเสนอแนะ    

 ในการพัฒนาระบบการจัดการลาของพนักงาน มีขAอเสนอแนะที่จะชIวยเพิ่มความสะดวกสบายใน

การทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพในการทำงานใหAดียิ่งขึ้น ขAอเสนอแนะมีดังตIอไปน้ี 

 5.3.1 ควรพัฒนาระบบใหAมีการแจAงเตือนเมื่อครบกำหนดการลาที่ไดAกำหนดไวA เพื่อใหAผูAลาไดA

รับทราบและไมIสามารถลางานไดA           

 5.3.2 ควรพัฒนาระบบใหAสามารถมีอีเมลแจAงเตือนคำขอลางานของพนักงานไดAเสร็จสิ้นสมบูรณV 

โดยไมIตAองเขAาไปดูในระบบ เพ่ือความสะดวกมากย่ิงข้ึน 
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ภาคผนวก 

คูHมือการใชCงานระบบลางานออนไลน? 
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 คูHมือการใชCงานระบบลางานออนไลน?  

 คูIมือการใชAงานระบบแบIงออกเปHน 2 สIวน คือ คูIมือการใชAงานระบบของผูAดูแลระบบและคูIมือการ

ใชAงานระบบของพนักงาน ดังตIอไปน้ี  

1. วิธีการใชCงานของผูCดูแลระบบ  

 1.1 หนAาเขAาสูIระบบ ผูAดูแลระบบลงช่ือเขAาใชAงาน เม่ือเขAาใชAจะมาหนAาเมนูหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก-1 หนAาจอเขAาสูIระบบ (ผูAดูแลระบบ) 
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 1.2 หากกรอกขAอมูลไมIถูกตAองจะมีขAอความแจAงเตือนใหAมีการตรวจสอบ Username หรือ 

Password ใหAถูกตAอง ใหAผูAใชAทราบ ดังภาพ ก-2   

 

 

 

ภาพท่ี ก-2 หนAาจอขAอความแจAงเตือน กรุณาตรวจสอบ Username & Password ไมIถูกตAอง 

 

1.3 หากไมIกรอกขAอมูลจะมีขAอความแจAงเตือนใหAมีการตรวจสอบ Username หรือ Password  

 

 
 

ภาพท่ี ก-3 หนAาจอขAอความแจAงเตือน คำเตือน กรุณากรอกขAอมูล 
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 1.4 เมนูหนAาหลัก สำหรับผูAดูแลระบบ ซ่ึงจะประกอบดAวยเมนูหลัก 3 เมนู ไดAแกI เมนูจัดการระบบ

ลา เมนูจัดการขAอมูลพ้ืนฐาน และเมนูจัดการผูAใชAระบบ ดังภาพท่ี ก-4   

 

 

ภาพท่ี ก-4 หนAาจอเมนูหลักสำหรับผูAดูแลระบบ  

 

 1.5 เมื่อผูAดูแลระบบคลิกที่เมนูจัดการระบบลา จะเขAามายังเมนูของระบบลาตIาง ๆ ซึ่งจะเปHน

หนAาที่ของผูAดูแลระบบในการจัดการระบบลา โดยมีเมนูระบบลา อนุมัติการลา และรายงานการลา ดัง

ภาพท่ี ก-5 

ภาพท่ี ก-5 หนAาจอเมนูขAอมูลพนักงาน 
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 1.6 เมื่อผูAดูแลระบบตAองการทำรายการการลาของตนเองหรือของพนักงาน ใหAคลิกที่เมนูระบบลา 

ดังภาพท่ี ก-6 

 

ภาพท่ี ก-6 หนAาจอทำรายการการลา  

 

 1.7 การทำรายการการลา จะเปHนการกรอกขAอมูลการลาและประเภทการลาตIาง ๆ โดยจะมี

แบบฟอรVมการลา แลAวคลิกท่ีเมนูบันทึก ดังภาพท่ี ก-7  
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ภาพท่ี ก-7 หนAาจอบันทึกการลา  

 

 1.8 เมื่อผูAดูแลระบบตAองการแกAไขขAอมูลการลา ใหAเลือกการลาที่ยังไมIไดAอนุมัติที่ตAองการจะแกAไข 

แลAวคลิกท่ีเมนูขAอมูล ดังภาพท่ี ก-8 

 

ภาพท่ี ก-8 หนCาจอแกCไขการลา 
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 1.9 แกAไขขAอมูลการลา จะเปHนการกรอกขAอมูลการลาหรืออธิบายการลา โดยจะมีแบบฟอรVม 

ก ารลาแลAวคลิกท่ีเมนูบันทึกขAอมูล ดังภาพท่ี ก-9 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก-9 หนAาจอแกAไขการลาและบันทึก 

 

 1.10 เมื่อผูAดูแลระบบตAองการลบขAอมูลการลา ใหAเลือกรายการการลาที่ตAองการจะลบ แลAวคลิกท่ี

เมนูลบขAอมูล ดังภาพท่ี ก-10  

 

                                         ภาพท่ี ก-10 หนAาจอลบขAอมูลการลา 
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 1.11 เมื่อผูAดูแลระบบคลิกที่เมนูลบขAอมูล จะมีขAอความแจAงเตือนวIา คุณตAองการลบขAอมูลน้ี

หรือไมI ดังภาพท่ี ก-11   

 

 
 

ภาพท่ี ก-11 หนAาจอขAอความแจAงเตือนวIา คุณตAองการลบขAอมูลน้ีหรือไมI  

 

 1.12 เมื ่อผู Aด ูแลระบบตAองการจะคAนหาขAอมูลการลา สามารถคAนหาไดAจากรหัสการลา 

สถานการณVลาและประเภทการลา คAนหา ดังภาพท่ี ก-12   

 

                                       ภาพท่ี ก-12 หนAาจอคAนหาขAอมูลการลา 
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 1.13 เมื่อผูAดูแลระบบคลิกที่เมนูอนุมัติการลา จะเขAามายังเมนูของเมนูการอนุมัติการลาของ

พนักงาน ซ่ึงจะเปHนหนAาท่ีของผูAดูแลระบบในการจัดการการอนุมัติ ดังภาพท่ี ก-13  

 

 
                ภาพท่ี ก-13 หนAาจอเมนูการอนุมัติ   

 

 1.14 เมื่อผูAดูแลระบบตAองการทำรายการการอนุมัติผูAดูแลระบบสามารถยืนยันการอนุมัติหรือไมI 

อนุมัติไดA ดังภาพท่ี ก-14  

                             ภาพท่ี ก-14 หนAาจอการยืนยันการอนุมัติการลาหรือไมIอนุมัติ 
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 1.15 เมื ่อผู Aดูแลระบบคลิกที่เมนูรายงานการลา จะเขAามายังเมนูของเมนูรายงานการลาของ

พนักงาน ซ่ึงผูAดูแลระบบสามารถพิมพVหรือออกใบรายงานการลาใหAแกAพนักงานไดA ดังภาพท่ี ก-15  

 

 
 

ภาพท่ี ก-15 หนAาจอเมนูรายงานการลา  

 

 1.16 เม่ือผูAดูแลระบบตAองการพิมพVรายงานการลาหรือออกใบรายงานการลา ผูAดูแลระบบสามารถ

คลิกปุ�ม Pause (หยุด) แลAวพิมพVใหAแกIพนักงานไดA ดังภาพท่ี ก-16  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก-16 หนAาจอพิมพVรายงานการลา  
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 1.17 เมื่อผูAดูแลระบบคลิกที่เมนูจัดการขAอมูลพื้นฐาน จะเขAามายังเมนูของเมนูจัดการประเภทการ

ลา ซ่ึงจะเปHนหนAาท่ีของผูAดูแลระบบในการจัดการ ดังภาพท่ี ก-17   

 

 

ภาพท่ี ก-17 หนAาจอเมนูจัดการประเภทการลาของผูAดูแลระบบ 

 

 1.18 เมื่อผูAดูแลระบบตAองการทำรายการเพิ่มประเภทการลา ใหAคลิกที่เมนูเพิ่มดAานขวา ดังภาพท่ี 

ก-18   

 

                                     ภาพท่ี ก-18 หนAาจอจัดการประเภทการลา  
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 1.19 การเพิ่มรายการประเภทการลา จะเปHนการกรอกขAอมูลการกำหนดวันลาและชื่อประเภท

การลา โดยจะมีแบบฟอรVมการเพ่ิมประเภทการลา แลAวคลิกท่ีเมนูบันทึก ดังภาพท่ี ก-19  

 

ภาพท่ี ก-19 หนAาจอการเพ่ิมประเภทการลา  

 

 1.20 เมื่อผูAดูแลระบบตAองการแกAไขประเภทการลา ใหAเลือกที่ประเภทการลาที่ตAองการจะแกAไข

แลAวคลิกท่ีเมนูแกAไขขAอมูล ดังภาพท่ี ก-20   

 

 

 

ภาพท่ี ก-20 หนAาจอประเภทการลา 
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 1.21 แกAไขประเภทการลา จะเปHนการกรอกขAอมูลประเภทการลา โดยจะมีแบบฟอรVมประเภท

การลา แลAวคลิกท่ีเมนูบันทึกขAอมูล ดังภาพท่ี ก-21  

 

 
 

ภาพท่ี ก-21 หนAาจอแกAไขประเภทการลา 

 

 1.22 เม่ือผูAดูแลระบบตAองการลบประเภทการลา ใหAเลือกรายการประเภทการลาท่ีตAองการจะลบ 

จากน้ันคลิกท่ีแกAไขแลAวคลิกเมนูลบ ดังภาพท่ี ก-22  

 

 

 

ภาพท่ี ก-22 หนAาจอลบประเภทการลา 
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 1.23 เมื่อผูAดูแลระบบคลิกที่เมนูจัดการผูAใชAระบบ จะเขAามายังเมนูเพ่ิมผูAใชAระบบ ซึ่งจะเปHนหนAาท่ี

ของผูAดูแลระบบในการจัดการผูAใชAระบบ ดังภาพท่ี ก-23   

                                         ภาพท่ี ก-23 หนAาจอจัดการผูAใชAระบบ 

 

 1.24 เม่ือผูAดูแลระบบตAองการเพ่ิมผูAใชAงานระบบ ใหAเลือกเมนูจัดการผูAใชAระบบ แลAวคลิกท่ีเมนูเพ่ิม

ผูAใชAระบบ ดังภาพท่ี ก-24 

 

 
ภาพท่ี 4-24 หนAาจอจัดการขAอมูลผูAใชAระบบ 
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 1.25 การเพิ่มผูAใชAระบบ ผูAดูแลระบบจะเปHนคนกรอกขAอมูลผูAใชAระบบ โดยจะมีแบบฟอรVมเพิ่มผูAใชA

ระบบ แลAวคลิกท่ีเมนูบันทึก ดังภาพท่ี ก-25  

 
 

ภาพท่ี ก-25 หนAาจอเพ่ิมผูAใชAระบบ  

 

 1.26 เม่ือผูAดูแลระบบตAองการแกAไขหรือลบผูAใชAระบบ ใหAเลือกช่ือผูAใชAระบบท่ีตAองการจะแกAไขหรือ

ลบหากตAองการแกAไขใหAแกAไขขAอมูล แลAวบันทึกหากตAองการลบใหAคลิกลบ ดังภาพท่ี ก-26  

 

 
 

ภาพท่ี ก-26 หนAาจอแกAไขขAอมูลผูAใชAระบบและลบ  
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 1.27 เม่ือผูAดูแลระบบจัดการขAอมูล ผูAใชAระบบเสร็จส้ินแลAว ใหAคลิกท่ีเมนูเพ่ิมใชAงานระบบ โดยเปHน

การกำหนดสิทธิ์และการต้ังคIารหัสผIานในการเขAาใชAงานระบบใหAแกIผูAใชAงานระบบที่เพ่ิงเพิ่มขAอมูลเขAามา

ใหมI ดังภาพท่ี ก-27  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

ภาพท่ี ก-27 หนAาจอกำหนดสิทธ์ิในการเขAาใชAงานระบบ 

 

 1.28 เม่ือผูAดูแลระบบตAองการออกจากระบบ ใหAคลิกท่ีเมนู Logout ดังภาพท่ี ก-28  

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี ก-28 หนAาจอออกจากระบบ  

  

 



  44 

 

 

 1.29 เม่ือคลิกปุ�ม Logout ระบบจะกลับไปสูIหนAา Login ดังภาพท่ี ก-29  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก-29 หนAาจอยืนยันการออกจากระบบ  

 

2. วิธีการใชCงานของพนักงาน  

 2.1 พนักงานจะสามารถเขAาสูIระบบไดAก็ตIอเมื่อผูAจัดการทำการกำหนดสิทธิ์เขAาใชAงานใหAแลAวดัง

ภาพท่ี ก-30 

 

 

 

 

 

  

  

 

ภาพท่ี ก-30 หนAาเขAาสูIระบบ  
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 2.2 เมนูหลักสำหรับพนักงานประกอบดAวย เมนูจัดการระบบลา ดังภาพท่ี ก-31   

 

ภาพท่ี ก-31 หนAาเมนูหลักสำหรับพนักงาน  

 

 2.3 เมื่อผูAดูแลระบบคลิกที่เมนูจัดการระบบการลา จะเขAามายังเมนูของระบบการลา โดยมีเมนู

ระบบการลาและรายงานการลาดังภาพท่ี ก-32 

 

ภาพท่ี ก-32 หนAาจอระบบการลาของพนักงาน  
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 2.4 เม่ือพนักงานตAองการทำรายการการลา ใหAคลิกท่ีเมนูระบบการลา ดังภาพท่ี ก-33 

 

ภาพท่ี ก-33 หนAาจอทำการลาของพนักงาน 

 

 2.5 การทำรายการการลา จะเปHนการกรอกขAอมูลการลาและประเภทการลาตIาง ๆ โดยจะมี

แบบฟอรVมการลา แลAวคลิกท่ีเมนูบันทึก ดังภาพท่ี ก-34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ก-34 หนAาจอบันทึกการลา  
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 2.6 เมื่อพนักางานตAองการแกAไขขAอมูลการลา ใหAเลือกการลาที่ยังไมIไดAอนุมัติที่ตAองการจะแกAไข 

แลAวคลิกท่ีเมนูแกAไขขAอมูล ดังภาพท่ี ก-35  

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี ก-35 หนAาจอแกAไขการลาของพนักงาน  

 

 2.7 แกAไขขAอมูลการลา จะเปHนการกรอกขAอมูลการลาหรืออธิบายการลา โดยจะมีแบบฟอรVมการ

ลาแลAวคลิกท่ีเมนูบันทึกขAอมูล ดังภาพท่ี ก-36  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ภาพท่ี ก-36 หนAาจอแกAไขและบันทึกขAอมูล 
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 2.8 เมื่อพนักงานตAองการลบขAอมูลการลา ใหAเลือกรายการการลาที่ตAองการจะลบ แลAวคลิกท่ี  

เมนูลบขAอมูล ดังภาพท่ี ก-37   

       

ภาพท่ี ก-37 หนAาจอลบขAอมูลการลาของพนักงาน 

 

 2.9 เมื่อพนักงานคลิกที่เมนูลบขAอมูล จะมีขAอความแจAงเตือนวIา คุณตAองการลบขAอมูลนี้หรือไมI ดัง

ภาพท่ี ก-38  

 

ภาพท่ี ก-38 หนAาจอขAอความแจAงเตือนวIา คุณตAองการลบขAอมูลน้ีหรือไมI  
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 2.10 เม่ือพนักงานตAองการจะคAนหาขAอมูลการลา สามารถคAนหาไดAจากรหัสการลา สถานการณVลา 

และประเภทการลา สามารถคAนหาดังภาพท่ี ก-39  

 

 
 

ภาพท่ี ก-39 หนAาจอคAนหาขAอมูลการลา  

 

 2.11 เมื่อพนักงานคลิกที่เมนูรายงานการลา จะเขAามายังเมนูของเมนูรายงานการลา ซึ่งพนักงาน

สามารถพิมพVหรือออกใบรายงานการลาไดA ดังภาพท่ี ก-40   

 

 

ภาพท่ี ก-40 หนAาจอแสดงรายงานการลา  
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 2.12 เมื่อพนักงานตAองการพิมพVรายงานการลาหรือออกใบรายงานการลา พนักงานสามารถคลิก 

ปุ�ม Report (รายงาน) แลAวพิมพVรายงานการลาไดA ดังภาพท่ี ก-41   

 

 

ภาพท่ี ก-41 หนAาจอพิมพVรายงานการลา  

 

 2.13 เม่ือพนักงานตAองการออกจากระบบ ใหAคลิกท่ีเมนู Logout ดังภาพท่ี ก-42   

 

 

ภาพท่ี ก-42 หนAาจอออกจากระบบ  

 

 

 



  51 

 

 

 

 

 2.14 เม่ือคลิกปุ�ม Logout ระบบจะกลับไปสูIหนAา Login ดังภาพท่ี ก-43  

 

 

 

ภาพท่ี ก-43 หนAาจอยืนยันการออกจากระบบ  
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                          ประวตัิผู+เขียน 

 

ช่ือ - นามสกุล  : นางสาวหทัยชนก อดกล้ัน  
วัน-เดือน-ป3เกิด  : 6 พฤศจิกายน 2543  

สถานท่ีเกิด   : จังหวัดชลบุรี  

สถานท่ีป8จจุบัน  : 54 หมูB 1 ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180            

ประวัติการศึกษา  

   : ปLการศึกษา 2564 – 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  

   : ปLการศึกษา 2561 – 2563 โรงเรียนสิงหRสมุทร  

   : ปLการศึกษา 2558 – 2560 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ  
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                           ประวัติผู+เขียน 

 

ช่ือ - นามสกุล  : วทัญUู สุภาพ   

วัน-เดือน-ป3เกิด  : 13 พฤษภาคม 2543 

สถานท่ีเกิด   : จังหวัด ชลบุรี  

สถานท่ีป8จจุบัน  : 35/4 หมูB 3 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250 

ประวัติการศึกษา  

   : ปLการศึกษา 2564 – 2565 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  

   : ปLการศึกษา 2561 – 2563 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม  

   : ปLการศึกษา 2558 – 2560 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 

 

 


