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บทคัดย่ อ
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม (Program) การจัดการ
ข้อมูลบริ ษทั รักษาความปลอดภัยในรู ปแบบ Web-based Application มี
วัต ถุ ประสงค์เ พื่ อ ให้ ก ารจัดเก็ บข้อ มูล ของบริ ษ ัท เป็ นระบบ สามารถ
สื บค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ ว ลดความยุ่งยากในการปรั บเปลี่ ยน
ข้อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั อยูต่ ลอดเวลา พนักงานสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของเวลาการทางานและค่าจ้างผ่านทางเว็บไซต์ (Website) ได้ ช่ วย
คานวณค่าจ้าง และเพิ่มความสะดวกในการบันทึกเวลาการทางานของ
พนักงาน พบว่าการจัดเก็บข้อมูลภายในบริ ษทั เป็ นการจัดเก็บข้อมูลใน
รู ปแบบเอกสาร ทาให้ยากต่อการค้นหา ข้อมูลเกิดการสู ญหายได้ และเกิ ด
ความผิดพลาดในเรื่ องการจ่ายค่าจ้าง โครงงานนี้ ผจู ้ ดั ทาจึ งได้พฒั นาการ
จัดการข้อมูลพนักงาน การบันทึกเวลาการทางาน และค่าจ้างให้เกิดระบบ
ที่มีมาตรฐานโดยใช้ภาษา PHP ในการออกแบบและพัฒนา โปรแกรมจะ
ช่วยลดเวลาในการสื บค้นข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลเป็ นระบบ และลดความ
ผิดพลาดในเรื่ องการจ่ายค่าจ้าง
คาสาคัญ : โปรแกรม, Web-based Application, เว็บไซต์

Abstract
Design and development program to manage information
Security Company in the form Web-based Application for the purpose
of the company's storage systems. Speed Ease to modify current
information at all times. Employees can check the accuracy of time and
pay through the website. Has helped to calculate wages and to record
the working time of employees. Find store information within a
company is to store the data in the document, it can be hard to find the
information to be lost, and there is a problem in paying wages. This
project makes it to develop, manage employee information. Save time
and pay a standard system using PHP language in the design and

development. The program reduces the time to investigate Storage
systems and reducing mistakes in paying wages.
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1. บทนา
1.1 ประวัตขิ องบริษัท
บริ ษทั เอ.เอ็ม.การ์ ด แอนด์ คอมพิวเตอร์ จากัด ตั้งอยู่ที่ 534
ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหรุ เขตบางพลัด กรุ งเทพมหานคร เป็ น
บริ ษทั ที่ ให้บริ การเกี่ ยวกับการรั ก ษาความปลอดภัยในสถานที่ ต่างๆ มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยประมาณ 100 คน

1.2 ทีม่ าและรายละเอียดของปัญหา
จากการศึ ก ษาระบบการทางานของบริ ษทั พบว่าการจัดเก็ บ
ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลการมาทางานของพนักงาน และข้อมูลค่าจ้างภายใน
บริ ษทั เป็ นการจัดเก็บข้อมูลในรู ปแบบเอกสาร ทาให้ยากต่อการค้นหา
ข้อมูลเกิ ดการสู ญหายได้ และเกิ ดความผิดพลาดในเรื่ องการจ่ายค่าจ้าง
นอกจากนี้ ขอ้ มูลยังถูกจัดเก็บอย่างไม่เป็ นระบบ

1.3 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
1) พนักงานสามารถตรวจเวลาการทางานและค่าจ้างผ่าน
เว็บไซต์ได้ดว้ ยตนเอง
2) เพื่อจัดเก็บข้อมูลให้เป็ นระบบมากขึ้น
3) เพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลต่างๆ
4) ลดความยุง่ ยากในการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็ นปัจจุบนั
5) ช่วยในการคานวณค่าจ้าง
6) เพิ่มความสะดวกในการบันทึกเวลาการทางานของ
พนักงาน

1.4 ขอบเขตการศึกษา
1) ศึกษาการทาโปรแกรมการจัดการข้อมูลบริ ษทั รักษาความ
ปลอดภัยในรู ปแบบ Web-base Application โดยใช้ภาษา
PHP เชื่ อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL
2) ศึกษาเฉพาะระบบข้อมูลพนักงาน ระบบบันทึกเวลาการ
ทางาน และระบบค่าจ้าง

2. เนือ้ ความหลัก
2.1 วิเคราะห์ การทางานของโปรแกรม

2.3.2 ฟอร์มการทางานหลักสาหรับเจ้าของบริ ษทั ดังแสดง
ในรู ปที่ 2 จะสามารถมองเห็นฐานข้อมูลทั้งหมดของ
บริ ษทั และสามารถจัดการข้อมูลได้ ซึ่ งก็จะมีฟอร์ม
ทางานย่อยๆ ดังนี้
1) ระบบข้อมูลพนักงาน
2) เช็ค (Check) ชื่อพนักงาน
3) จ่ายค่าจ้างพนักงาน
4) สถานทีทางาน
5) เปลี่ยนรหัสผ่าน

โปรแกรมที่จดั ทาขึ้นนี้ น้ นั ประกอบด้วยการทางาน 3 ประการ
คือ ฐานข้อมูล ใช้ในการเก็บข้อมูล การบันทึกข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ขอ้ มูลที่
ต้องการบันทึกเข้าไปในฐานข้อมูล และการแสดงผลข้อมูล ใช้เพื่อแสดง
รายละเอียดของข้อมูลที่อยูใ่ นฐานข้อมูล

2.2 ฐานข้ อมูล
ระบบฐานข้อมู ล ของบริ ษัท รั ก ษาความปลอดภัยแบ่ ง ได้ 8
ระบบ ได้แ ก่ ระบบฐานข้อ มูล พนัก งาน ระบบบันทึ ก ความผิด ระบบ
บันทึกการทางานล่วงเวลา ระบบบันทึกเวลาการทางาน ระบบบันทึกการ
ลา ระบบบันทึกการจ่ายค่าจ้าง ระบบสถานที่ทางาน และระบบเช็คชื่อการ
มาทางาน

2.3 ประโยชน์ การใช้ งานของโปรแกรม
การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการจัดการข้อมูลบริ ษทั
รักษาความปลอดภัยในรู ปแบบ Web-based Application เป็ นการนาเอา
ข้อ มู ล มาจัด เก็บ อย่า งเป็ นระบบ ท าให้ ส ามารถสื บ ค้นข้อ มู ล ได้อ ย่า ง
รวดเร็ ว เพื่อให้ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกขึ้ น อี กทั้งยังช่ วย
คานวณค่าจ้าง และลดปัญหาข้อมูลสูญหายได้ โดยภาษา PHP
2.3.1 หน้าแรกของโปรแกรม ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 หน้าแรกของโปรแกรม

รู ปที่ 2 หน้าหลักสาหรับเจ้าของบริ ษทั
2.3.3 ฟอร์มการทางานหลักสาหรับพนักงาน ดังแสดงในรู ป
ที่ 3 จะสามารถมองเห็นข้อฐานมูลบางส่ วนของบริ ษทั
และไม่สามารถจัดการข้อมูลได้ ซึ่ งก็จะมีฟอร์ มทางาน
ย่อยๆดังนี้
1) ดูประวัติส่วนตัว
2) ตารางเวลาการทางาน
3) ดาวน์โหลด (Download) ใบลา
4) ดูสลิป (Slip) ค่าจ้าง

รู ปที่ 3 หน้าหลักสาหรับพนักงาน

3. สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
3.1 สรุปผล
จากการออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมการจัด การข้อ มู ล
บริ ษทั รักษาความปลอดภัยในรู ปแบบ Web-based Application โดยใช้
ภาษา PHP เชื่ อมต่ อกับฐานข้อมู ล MySQL ได้โปรแกรมที่ ตรงตาม
วัตถุประสงค์และขอบเขตที่ศึกษา โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลของบริ ษทั
อย่างเป็ นระบบ สามารถสื บค้นข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ ว ลดความ
ยุง่ ยากในการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั อยูต่ ลอดเวลา พนักงาน
สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเวลาการทางานและค่าจ้างผ่านทาง
เว็บไซต์ (Website) ได้ นอกจากนี้ ยงั ช่วยคานวณค่าจ้างและเพิ่มความ
สะดวกในการบันทึกเวลาการทางานของพนักงาน

3.2 ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้สามารถติดต่อกับลูกค้าได้
ส่ วนในเรื่ องการคานวณค่ าจ้างควรจะเพิ่ม ให้ มีค่าใช้จ่ายอื่ นๆ เช่ น ค่ า
เดินทาง ค่าโบนัส ประกันสังคม เป็ นต้น
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ท่านที่ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาในการทาโครงงาน ตลอดจน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้มอบทุนอุดหนุนในการทาโครงงานนี้
ท้ า ย ที่ สุ ด ผู ้ จั ด ท า ข อ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ อ ย่ า ง สู ง ต่ อ
ม.ล.พิมนิ ภา เมืองสมบัติ และพ.ต.ท.เอนก เมืองสมบัติ ซึ่ งเป็ นเจ้าของ
บริ ษทั เอ.เอ็ม.การ์ ด แอนด์ คอมพิวเตอร์ จากัด ที่ให้การสนับสนุนด้าน
ข้อมูล และการอานวยความสะดวกต่างๆ เป็ นอย่างดี ในการศึกษาข้อมูล
ของบริ ษทั เพื่อนามาใช้ในการทาโครงงานฉบับนี้
คุณประโยชน์ของโครงงานฉบับนี้ ขอมอบตอบแทนให้แก่ผมู ้ ี
พระคุณต่อผูเ้ ขียนทุกท่าน
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