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บทท่ี 4                                                                                  
การออกแบบหนาจอแสดงผล 

 

จากการสัมภาษณเพ่ือใหความตองการท้ังหมดในการพัฒนาระบบบันทึกการลงเวลาและ

บริหารงานบุคคลโดยใชการตรวจสอบลายนิ้วมือไดขอสรุปการทํางานออกมาเปน 3 สวน ดังตอไปนี ้
4.1 ผลการวิเคราะหและสรุปความตองการของผูใช 

4.1.1 สวนของการจัดเก็บขอมูลประวัตินักเรียนและบุคลากร 

- การจัดเก็บขอมูลประวัตินักเรียนและบุคลากร 

- การจัดเก็บรูปภาพนักเรียนและบุคลากรโดยใชกลองเว็บแคม 

- การจัดเก็บภาพลายนิ้วมือของนักเรียนและบุคลากรโดยใชเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ 

4.1.2 สวนของการเปรียบเทียบลายนิ้วมือของนักเรียนและบุคลากร 

-     เปรียบเทียบลายนิ้วมือท่ีไดจากเคร่ืองสแกนกับภาพท่ีถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูล 

4.1.3     สวนของการจัดสงรายงานสรุปจํานวนผูมาปฏิบัติงานผานทางอีเมล 

 -      รายงานจํานวนนักเรียนท่ีมาเรียน 

 -      รายงานจํานวนนักเรียนท่ีไมมาเรียน 

 -      รายงานจํานวนบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานประจําวัน/เดือน/ป 

 -      รายงานจํานวนบุคลากรท่ีไมมาปฏิบัติงานประจําวัน/เดือน/ป 

 -      รายงานจํานวนบุคลากรท่ีมาสายประจําวัน/เดือน/ป 
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4.2 วิเคราะหและออกแบบระบบดวยยูเอ็มแอล 

 

 

รูปท่ี 4.1 Use Case แสดงภาพรวมการทํางาน 

 หลังจากไดวิเคราะหระบบโดยรวมแลว ผูศึกษาไดทําการวิเคราะหและออกแบบระบบเชิงวัตถุ

ดวยยูสเคสไดอะแกรม โดยแบงตามผูใชงานในระบบ และลักษณะการทํางานไดดังตอไปน้ี 

 

 

 

Student
Scan

Teacher
ViewStudentReport

TeacherAdmin

ManageStudentData

<<extend>>

<<entend>>

HeadMaster

ViewPersonnalReport
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4.2.1 สวนของนักเรียน 

 

รูปท่ี 4.2 แสดงการทํางานในสวนของนักเรียน 

 ในสวนนี้เปนการทํางานในสวนของนักเรียน ซึ่งนักเรียนจะเขามาใชโปรแกรมตอนท่ีตองเก็บ

สถิติการมาเรียนเทานั้น โดยนักเรียนตองใชเครื่องอานลายนิ้วมือ (Finger Scan) ในการลงเวลาการมา

เรียน ทําการลงทะเบียนมาเรียนเขาสูระบบ จากน้ันระบบจะทําการจัดเก็บประวัติการมาเรียน เพ่ือใชใน

การจัดการตอไป คือ สงตอไปสูระบบการออกรายงาน 

Sequence Diagram 

 

รูปท่ี 4.3 แสดงการทํางานในสวนของนักเรียน 

Scan
Student

 : Student

ScanPage Form ScanController Scan ScanDB

go to Scan Page

Input Finger Print

get Finger Print

new FingerPrint

new FingerPrint

Verify FingerPrint

Verify FingerPrint

Return Result

Return Result

Display Result
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 ซีแควนไดอะแกรม แสดงการทํางานในสวนของนักเรียน คือ หลังจากท่ีเก็บขอมูลประวัติ

นักเรียนแลว จากนั้นนักเรียนจะตองใชงานในสวนของการลงบันทึกเวลามา โดยนักเรียนจะตองทําการ

สแกนลายนิ้วมือโดยใชเคร่ืองตรวจสอบลายนิ้วมือ จากน้ันระบบจะรับลายนิ้วมือท่ีเขามาใหม เพื่อใช

ตรวจสอบกับลายนิ้วมือที่มีอยูในฐานขอมูล ถาพบวาตรงกัน ระบบจะทําการจัดเก็บขอมูลการมาของ

นักเรียน และถาไมพบระบบก็จะใหนักเรียนทําการสแกนลายน้ิวมือใหมจนกวาจะพบ  

 

4.2.2 สวนของอาจารยที่ปรึกษา 

 

รูปท่ี 4.4 แสดงการทํางานในสวนของอาจารยท่ีปรึกษา 

 ในสวนนี้เปนการทํางานของอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งการทํางานของอาจารยทานอื่นและอาจารยท่ี

ปรึกษา สามารถท่ีจะเขาใชโปรแกรมเพ่ือลงเวลาการมาปฏิบัติงาน โดยใชเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ เพ่ือ

จัดเก็บเวลาการมาปฏิบัติเขาสูระบบ จากน้ันระบบจะประมวลผลเปนรายงานเกี่ยวกับการมาเรียนของ

นักเรียนได โดยที่ระบบจะเปนตัวสงรายงานใหกับอาจารยที่ปรึกษาแบบอัตโนมัติผานทางอีเมล 

 

4.2.3 สวนของผูบริหารสถานศึกษา 

 

รูปท่ี 4.5 แสดงการทํางานของผูบริหารสถานศึกษา 

Teacher
ViewStudentReport

ViewPersonnalReport

HeadMaster
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 ในสวนของผูบริหารศึกษา ผูบริหารสถานศึกษานั้น สามารถที่จะเขามาใชงานโปรแกรมได

แบบเต็มระบบ นั่นคือ สามารถท่ีจะลงเวลาการมาปฏิบัติงาน หรือจะไมเขามาลงทะเบียนก็ได แต

ผูบริหารสามารถท่ีจะเรียกดูรายงานของนักเรียน และรายงานในสวนของบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานใหกบั

ผูบริหารสถานศึกษา เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ซึ่งรูปแบบของ

รายงานท่ีจัดสงจะเปนจัดสงใหทาง Email แบบอัตโนมัติ 

 

4.2.4 สวนของอาจารยผูรับผิดชอบเรื่องการจัดการโปรแกรม 

 

รูปท่ี 4.6 แสดงการทํางานของอาจารยผูรับผิดชอบเรื่องการจัดการขอมูลประวัตินักเรียน 

 

 โดยการทํางานในสวนนี้ของอาจารยท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของการจัดการขอมูลประวัติของ

นักเรียนนี้ อาจารยจะทําหนาท่ี เพ่ิมขอมูลประวัตินักเรียนและประวัติบุคลากรเขาสูระบบ ลบขอมูล

ประวัติของนักเรียนและประวัติของบุคลากรท่ีไมตองการ และแกไขขอมูลประวัติของนักเรียนและ

ประวัติของบุคลากรได พรอมท้ังจัดการในเรื่องของขอมูลพื้นฐานท่ีเกี่ยวของกับระบบได 

 

 

 

TeacherAdmin

ManageStudentData
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Sequence Diagram  

 

รูปท่ี 4.7 แสดงการทํางานของอาจารยผูดูแลระบบ 

 ซีแควนไดอะแกรมในสวนนี้ จะแสดงการทํางานของการจัดการขอมูลของนักเรียนและ

บุคลากร คือ เมื่อไดขอมูลประวัติของนักเรียนและบุคลากรมาแลว นํามาบันทึกจัดเก็บไวในระบบ โดย

ระบบในสวนนี้จะอธิบายสวนที่สามารถทําไดในการจัดการขอมูลนักเรียนและบุคลากร คือ สามารถ 

เพ่ิมขอมูลนักเรียนและบุคลากร ลบขอมูลนักเรียนและบุคลากร และแกไขขอมูลนักเรียนและบุคลากร 

จากนั้นก็จะแสดงผลการเพ่ิม ลบ หรือแกไข หลังจากท่ีทําเสร็จ 

 : TeacherAdmin

ManageStudent
Data Page

Form ManageStudent
DataController

StudentData StudentDB

go to ManageStudentData Page

Input StudentData

new StudentData

new ManageData

new Data

add StudentData

add StudentData to DB

Return Result

Return Result

Display AddStudentData

select StudentData

new Selectdata

delete Studentdata

delete StudentData to DB

Return Result

Return Result

Display

Edit StudentData

Edit StudentDta to DB

Return Result

Return Result

Display
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4.3 พัฒนาระบบตามท่ีออกแบบ และทดสอบการทํางานแบบรวมระบบ 

การออกแบบหนาจอการทํางานของโปรแกรม แบงไดออกเปน 2 โปรแกรม คือ โปรแกรม

สําหรับจัดการขอมูลนักเรียนและบุคลากร ซึ่งในสวนน้ีจะมีผูใชงาน คือ อาจารยท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบ 

เร่ืองการจัดการขอมูลของนักเรียนและบุคลากร อีกโปรแกรม คือ โปรแกรมสําหรับลงเวลาการมาเรียน

และการมาปฏิบัติงานของบุคลากร  

สวนท่ี 1 การพัฒนาหนาจอสําหรับจัดการขอมูลนักเรียน  

 

รูปท่ี4.8   ภาพหนาจอแรกของการทํางาน 

 เปนหนาจอหลักสําหรับแสดงขอมูลประวัติของนักเรียนและบุคลากร โดยขอมูลท่ีจะมาแสดงท่ี

หนาจอนี้ จะตองถูกบันทึกมาจากหนาจอของการเก็บประวัตินักเรียนและประวัติบุคลากร และการ

แสดงผลจะแสดงของนักเรียนและบุคลากรทั้งหมดรวมกัน 
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4.3.1   การพัฒนาหนาจอการจัดเก็บขอมูลนักเรียน 

 

รูปที ่4.9   ภาพแสดงหนาจอการบันทึกขอมูลประวัติของนักเรียน 

 เปนหนาจอสําหรับเก็บประวัติพ้ืนฐานของนักเรียน โดยขอมูลท่ีจะนํามาจัดเก็บเปนขอมูล

ประวัติของนักเรียน คือ ขอมูลประเภท ที่อยู เบอรโทร และขอมูลพ้ืนฐานตางๆ ท่ีทางโรงเรียนตอง

ทราบ  

4.3.2 การพัฒนาหนาจอการจัดเก็บลายน้ิวมือ 

 

รูปท่ี 4.10 แสดงหนาจอการจัดเก็บภาพจากการสแกนลายน้ิวมือ 
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 เปนหนาจอสําหรับจัดเก็บภาพลายนิ้วมือของบุคลากรและนักเรียน ใชเปรียบเทียบ ลายนิ้วมือ

เพ่ือระบุตัวตน สามารถจัดเก็บและคนหารายช่ือนักเรียนได โดยระบบจะมีระบบเสียงเพ่ือแจงเตือนวา

ลายนิ้วมือถูกตอง หรือไมถูกตอง ลักษณะของการจัดเก็บ คือ เม่ือมีการสแกนลายน้ิวมือ ระบบ

ตรวจสอบกอนวาลายนิ้วมือนี้มีอยูในฐานขอมูลหรือไม ถามีแถบสีน้ําเงินจะเลื่อนไปท่ีช่ือของบุคคลนั้น 

แตถาลายนิ้วมือท่ีรับใหมยังไมเคยถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูล ผูใชงานสามารถจัดเก็บภาพลงฐานขอมูล

ไดโดยกดปุม Enroll  จากนั้นระบบจะจัดเก็บภาพลายน้ิวมือไวที่บุคคลท่ีมีแถบสีน้ําเงินคลุมอยู 

4.3.3 แสดงการพัฒนาหนาจอการบันทึกเวลาการมาปฏิบัติและการมาเรียน

 

รูปท่ี 4.11 แสดงหนาจอการบันทึกเวลาการทํางาน 

 เปนหนาจอสําหรับบันทึกเวลาการมาเรียนและการมาปฏิบัติงานของบุคลากร โดยผูใชตอง

สแกนลายนิ้วมือเพ่ือตรวจสอบ จากนั้นระบบจะทําการคนหาเปรียบเทียบกับฐานขอมูล แลวบันทึกเก็บ

ในระบบฐานขอมูลวา ขณะนี้ ผูใชงานไดลงเวลาการมาปฏิบัติงานและการมาเรียนแลว โดยการจัดเก็บ

จะแยกออกเปน 3 หนาตาง คือ เวลามาของนักเรียน เวลามาของบุคลากร และสุดทาย เวลามา (รวม) คือ

รายช่ือจะแสดงท้ังนักเรียนและบุคลากรในหนาจอเดียวกัน ซึ่งการทํางานในสวนน้ี จะทํา ดังนี้ เมื่อมีการ

สแกนลายนิ้วมือเขามา ระบบจะทําการรับลายน้ิวมือใหมท่ีเขามานั้นกับภาพลายนิ้วมือท่ีถูกจัดเก็บไวใน

ฐานขอมูล เม่ือระบบตรวจสอบแลวพบวา ลายนิ้วมือท่ีรับมาใหม กับลายน้ิวมือท่ีอยูในระบบตรงกัน 
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ระบบจะทําการจัดเก็บเวลามาของเจาของลายนิ้วมือนั้น จากภาพที่ 4.12 เม่ือระบบตรวจสอบพบวาภาพ

ลายนิ้วมือท่ีรับมาใหม มีอยูในฐานขอมูล ภาพลายนิ้วมือทางฝงซายมือ จะมีเสนสีชมพูแสดงขึ้นมา เพ่ือ

เปนการบอกใหทราบวาลายนิ้วมือนี้ไดถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลแลว ในกรณีเดียวกันถาลายน้ิวมือท่ี

รับมาใหม ไมมีในฐานขอมูล จะไมมีเสนสีชมพูปรากฏ นั่นคือ จะตองทําการเก็บตัวอยางลายนิ้วมือใหม

นั้น เพ่ือการใชงานในคราวตอไป 

4.3.4 การพัฒนาหนาจอแสดงรายงานผลท่ีไดจากการลงบันทึกเวลา 

 

รูปที่ 4.12 แสดงหนาจอรายงานผลการบันทึกเวลาการมา 

 เปนหนาจอแสดงรายช่ือผูท่ีลงเวลาการมาโดยใชโปรแกรมสําหรับผูใชงานท่ัวไป นั่นคือ 

นักเรียนและบุคลากร โดยเม่ือนักเรียนและบุคลากรทําการลงเวลาการมาเรียนและการมาปฏิบัติงาน

ระบบจะทําการบันทึกเวลามาของนักเรียนและบุคลากรไวในฐานขอมูล เม่ือผูใชตองการที่จะดูขอมูล

การมาในแตละวัน ก็เขามาท่ีหนาจอรายงานจากน้ัน ทําการกําหนดวันท่ีท่ีตองการเรียกดูรายงาน จากน้ัน

ระบบจะทําการประมวลผลออกมาวา ในชวงวันท่ีท่ีเรียกดูรายงานน้ัน มีใครมาเรียนและมาปฏิบัติงาน

บาง ผูใชสามารถท่ีจะเรียกดูแบบรายวัน/เดือน/ป ได ในสวนน้ีผูใชสามารถท่ีจะสงรายงานได 2 แบบ 

คือ ใหระบบสงรายงานใหผูบริหารสถานศึกษา และอาจารยท่ีปรึกษาแบบอัตโนมัติ หรือผูใชสามารถท่ี

25 



 
17 

 

จะสงรายงานใหเอง โดยเลือกสง E-Mail ทั้งนี้ไมวาจะเปนการสงรายงานแบบอัตโนมัติหรือผูใชสงเอง 

ความถูกตองของรายงานก็จะยังคงเหมือนเดิม น่ันคือ ผูใชไมสามารถเปลี่ยนแปลงรายงานกอนสงได 

 

4.3.5 การพัฒนาหนาจอการจัดการขอมูลพ้ืนฐานสําหรับสงรายงาน 

 

รูปท่ี 4.13 แสดงหนาจอการจัดการขอมูลพ้ืนฐาน 

 เปนหนาจอสําหรับจัดการขอมูลพื้นฐานของการสงรายงาน สามารถจัดการได คือ เพ่ิมรายชื่อผู

ท่ีตองการท่ีจะสงรายงานให โดยการทํางาน คือ เลือกที่รายงานท่ีตองการ จากนั้นกําหนดวา จะสง

รายงานฉบับนั้นๆ ใหกับใครบาง เติม Email ท่ีตองการลงในชอง ผูรับ – Email เม่ือกําหนดอีเมลท่ี

ตองการแลว ระบบจะทําการจัดเก็บลงฐานขอมูลไว ท้ังนี้ยังสามารถท่ีจะกําหนดเวลาท่ีจะใหโปรแกรม

สงรายงานแบบอัตโนมัติใหกับผูรับได โดยกําหนดท่ีชองเวลา สง – Email ใสเวลาท่ีตองการใหสง โดย

จะตองใสเปนเลข 6 หลัก เชน 09:00:00  
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4.3.6 การพัฒนาหนาจอแสดงประวัติของนักเรียน  

 

รูปท่ี 4.14 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลประวัติของนักเรียน 

 เปนหนาจอสําหรับ แสดงประวัติของนักเรียน จะแสดงขึ้นมาอัตโนมัติหลังจากท่ีใชเครื่อง

สแกนลายนิ้วมือ โดยหนาจอการแสดงขอมูลของนักเรียนและหนาจอการจัดเก็บขอมูลจะเปนหนาจอ

เดียวกัน ลักษณะการแสดงคือ เม่ือผูใชสแกนลายน้ิวมือแลว ถาลายนิ้วมือที่รับมาใหมกับลายน้ิวมือที่อยู

ในฐานขอมูลตรงกัน แถบสีฟาจะเลื่อนไปท่ีช่ือของผูท่ีเปนเจาของลายนิ้วมือ แสดงใหเห็นประวัติของ

เจาลายนิ้วมือนั้นๆ 

4.3.7 การพัฒนาหนาจอสําหรับเลือกกลุมนักเรียน  

 

รูปที่ 4.15 หนาจอสําหรับเลือกกลุมนักเรียน 
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 เปนหนาจอสําหรับ เลือกดูรายชื่อนักเรียนโดยสามารถเลือกไดวาตองการท่ีจะดูรายช่ือนักเรียน

ตามระดับช้ันไหน และสามารถเลือกไดหลายกลุมพรอมกัน เน่ืองจากตามท่ีไดกลาวมาวา หนาจอหลัก

จะแสดงรายช่ือนักเรียนและบุคลากรทั้งหมด ดังนั้นถาตองการท่ีจะเรียกดูรายชื่อนักเรียนแบบแยกเปน

ระดับช้ัน ก็สามารถทําไดโดยการเลือกที่ชองหองเรียน แลวเลือกตามระดับชั้น สามารถเลือกไดคร้ังละ

หลายๆ หอง 

 

สวนท่ี 2 การพัฒนาโปรแกรมการบันทึกเวลามาของนักเรียนและบุคลากร 

4.3.9 การพัฒนาหนาจอโปรแกรมสําหรับบันทึกเวลามา 

 

รูปท่ี 4.16 แสดงหนาจอการบันทึกเวลาการมา 
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 เปนหนาจอของโปรแกรม ท่ีทําหนาท่ีบันทึกเวลาการมาเรียนและการทํางานของบุคลากร โดย

การทํางานในสวนนี้ นักเรียนและบุคลากรทุกคนจะตองสแกนลายนิ้วมือเพ่ือลงเวลาการมาในแตละวัน 

การทํางานในสวนนี้ คือ เม่ือผูใชสแกนลายนิ้วมือใหม ระบบจะรับลายน้ิวมือใหมแลวเขาไปตรวจสอบ

ในฐานขอมูลวามีลายนิ้วมือนี้หรือไม ถามีท่ีหนาจอจะแสดงภาพลายนิ้วมือที่มีเสนสีชมพูบอกใหทราบ

วามีลายนิ้วมือนี้ในฐานขอมูล พรอมมีขอความแจงบอกวา ระบบไดบันทึกขอมูลการมาลงฐานขอมูล

แลว และทางฝงซายมือ จะแสดงรายช่ือของคนท่ีเขามาสแกนลายนิ้วมือพรอมกับเวลาที่มา 

 

4.3.10 การพัฒนาหนาจอสําหรับสงรายงานแบบอัตโนมัติ 

 

รูปที่ 4.17 แสดงหนาจอการสงรายงานแบบอัตโนมัติ 
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 เปนหนาจอสําหรับสงรายงานแบบอัตโนมัติ โดยหนาจอนี้ จะแสดงขึ้นมาแบบอัตโนมัติเม่ือถึง

เวลาท่ีกําหนดไวใหสงรายงาน และจะหายไปหลังจากท่ีสงรายงานเสร็จแลว การทํางานในสวนของ

หนาจอนี้ คือ เม่ือถึงเวลาท่ีกําหนดไวท่ีหนาจอรายงาน วาตองการใหสงรายงานผานทางอีเมลใหกับ

ผูบริหารสถานศึกษาและอาจารยท่ีปรึกษา ระบบจะแสดงหนาจอขึ้นมาบอกใหทราบวา ไดจัดสง

รายงาน ฉบับไหนใหใครไปบาง และเม่ือระบบสงรายงานใหแลว จะทําการ backup ไฟลเก็บไวท่ีเครื่อง

ท่ีติดต้ังโปรแกรมอีกครั้ง เพื่อใชเปนหลักฐาน 

 

รูปที่ 4.18 ตัวอยางรายงานท่ีจัดสงใหกับอาจารยที่ปรึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 

 เปนตัวอยางรายงานที่จัดสงใหกับอาจารยที่ปรึกษาและผูบริหารสถานศึกษา โดยรายงานจะถูก

จัดสงไปแบบอัตโนมัติในรูปแบบของไฟล Excel ใหอาจายท่ีปรึกษาและผูบริหารสามารถนําไปจัดการ

ตามตองการได 
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4.4 จัดสงโปรแกรมใหกับลูกคา  

 จัดสงโปรแกรมใหกับลูกคาตามท่ีไดวางแผนไว หลังจากท่ีพัฒนาและทดสอบโปรแกรมให

เปนไปตามความตองการท้ังหมดแลว โดยสิ่งท่ีจัดสงใหกับลูกคา คือ 

1. ตัวอยางขอมูลนักเรียนที่เปนไฟล Excel โดยแบงแยกเปนชั้นป 

2. ฐานขอมูล ในที่นี่คือ anubarn_cm.gdb 

3. ฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บลายนิ้วมือ ในท่ีนี่คือ GrFingerSample.mdb และ STUDENT_FP.mdb 

4. รูปแบบของบัตรประจําตัวนักเรียน โครงสรางของบัตรประจําตัวนักเรียน ในท่ีนี่คือ card.fr3 

5. โปรแกรม StudentCard.exe 

6. ApplicationSETUP ประกอบดวย 

- Firebird Setup 

- GeneralSetupForDelphi2006Applications 

- GDS32.DLL 

7. คูมือการใชงานโปรแกรม 

8. CD โปรแกรม 

9. เอกสารสําหรับเซ็นตรับสินคา 
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