
 
บทท่ี 4 

การออกแบบการแสดงผล 
 
การออกแบบการแสดงผลของระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงาน

อุตสาหกรรม ไดแบงการแสดงผลออกเปน 2 สวน คือ (1)  สวนท่ีใชปรับปรุงขอมูลได เปนสวนท่ี
ออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการคนหาเพื่อปรับยายพนักงาน  และออกรายงานเกี่ยวกับการ
ปรับยายรวมถึงการปรับปรุงขอมูลพนักงานและขอมูลอ่ืนๆ  และ (2) สวนท่ีใชเรียกดูขอมูล  ซ่ึง
สิทธิการเขาใชงานระบบแตละสวนจะถูกจํากัดขอบเขตโดยการตรวจสอบรหัสเขาใชของผูใชงาน 

 
4.1 การออกแบบหนาหลักของระบบ 

หนาแรกของระบบจะเปนสวนของการลงบันทึกเขาใชระบบเพื่อเขาสูระบบ  หลังจาก
ลงบันทึกเขาใชระบบเรียบรอยแลวระบบจะแบงผูใช (User) ออกเปน 4 กลุมตามสิทธิท่ีไดรับคือ
เจาหนาท่ีควบคุมระบบ (Controller)  เจาหนาท่ีธุรการ (Administrator) เจาหนาท่ีควบคุมการผลิต 
(Production staff)  และพนักงานลงขอมูล (Operator)  ซ่ึงแตละสิทธิก็จะสามารถเขาถึงการใชงานท่ี
ไมเทากัน ดังแสดงในรูป 4.1 
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รูป 4.1 แสดงโครงสรางขอบเขตการเขาใชงานระบบการจัดการทรัพยากรบุคคลในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
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โดยสามารถอธิบายถึงสวนประกอบของหนาหลักของระบบโดยละเอียด ไดดังนี้ 
 
หนาของระบบลงบันทึกเขาใชระบบ (Login)  

      ในหนานี้  จะใหผูใชงานกรอกขอมูล  2 สวนคือรหัสผูใชระบบ  และ  รหัสผาน  
ตอจากนั้นใหคลิกปุมตกลงเพื่อเขาสูระบบ  โดยระบบจะแบงผูใชออกเปน 4 กลุมตามสิทธิท่ีไดรับ 
แตละสิทธิก็จะสามารถเห็นหนาจอท่ีเหมือนกัน  แตมีสิทธิเขาถึงการใชงานท่ีไมเทากัน  คือถาไมมี
สิทธิในการใชระบบในสวนใดๆ  กําหนดใหปุมเลือกดังกลาวจะไมสามารถทํางานได 
 

      หนาของระบบคัดเลือกพนักงานไปยงักระบวนการใหม 
       ในหนานี้ เปนหนาท่ีถูกออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการคัดเลือกพนักงาน

เพื่อทําการปรับยาย  เพื่อใหไดพนักงานท่ีมีความเหมาะสม  โดยจะใหผูใชงานกรอกขอมูลเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิตท่ีจําเปนตองมีการลด  และเพิ่มพนักงาน  ระบบจะนําเสนอรายช่ือของพนกังานท่ีมี
ทักษะสอดคลองกับท่ีกําหนด  เพื่อใหผูใชงานทําการคัดเลือกและกําหนดสถานะพนักงานคน
ดังกลาวใหเขาสูกระบวนการเตรียมการโยกยายตอไป  หลังจากผูใชทําการคัดเลือกพนักงานเปนท่ี
เรียบรอยแลว  ระบบก็จะเปล่ียนสถานะของพนักงานคนดังกลาวจาก A (Available) เปน NA (Not 
Available)  เพื่อปองกันไมใหเกิดการถูกคัดเลือกซํ้าซอนการคนหาในคร้ังตอไป 
 

หนาของระบบออกรายงาน 
        ในหนานี้ ถูกออกแบบเพ่ือใหผูใชระบบสามารถทําการออกรายงานในรูปแบบของ

การพิมพออกมาเปนกระดาษเพ่ือรายงานใหแกหัวหนางาน  และผูจัดการไดทราบสถานการณการ
จัดการบุคคลในแผนกของตนเอง  เนื่องจากในระบบการทํางานปจจุบันยังไมสามารถใช
อิเล็กทรอนิกสไฟลไดท้ังหมด  ผูเกี่ยวของกับกระบวนการดังกลาวจําเปนตองทําการเขียนบันทึก 
และสงขอมูลใหกับผูท่ีไมไดใชคอมพิวเตอรอยู  ซ่ึงในรูปแบบรายงานท่ีกําหนดไว  ไดสรางให
สอดคลองกับสายการบังคับบัญชาในปจจุบัน 
 

หนาของระบบยืนยันการปรับยายพนักงานไปยังกระบวนการใหม  
        ในหนานี้ ถูกออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการปรับปรุงขอมูลสถานะของ

พนักงานโดยการยืนยันการปรับยาย  หลังจากท่ีมีการคัดเลือกรายช่ือพนักงานเพื่อเตรียมถูกปรับยาย  
สถานะของพนักงานในฐานขอมูลจะถูกปรับจาก A (Available) ใหเปน NA (Not Available)  โดย
หลังจากวันท่ีกําหนดใหมีการปรับยาย  เจาหนาท่ีธุรการผูมีหนาท่ีในการควบคุมฐานขอมูลเกี่ยวกับ
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พนักงานท้ังหมด  จะตองมีหนาท่ีเขามายืนยันขอมูลเปนรายบุคคลวาพนักงานคนดังกลาวไดทําการ
ปรับยายเปนท่ีเรียบรอยแลว  ซ่ึงระบบจะทําการเปล่ียนสถานะของพนักงานคนดังกลาวจาก  NA 
เปน A ตามปกติของพนักงานท่ัวไป 
 

หนาของการปรับปรุงขอมูลพนักงาน 
        ในหนานี้จะออกแบบหนาจอเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน

ของพนักงานอันไดแก  รหัสพนักงาน  ช่ือ สกุล  ความถนัด ซาย ขวา  สายตา  ส้ัน ยาว  ทํางานกะ
ไหน  เม่ือมีการรับพนักงานเขามาใหม  ท่ียังไมมีช่ือในระบบฐานขอมูลนี้มากอน  หนาจอนี้จะเปน
หนาแรกที่เจาหนาท่ีธุรการตองทําการเพ่ิมช่ือพนักงานเขาไป  อันประกอบไปดวย  หนาจอบันทึก
ขอมูลพนักงาน  ขอมูลเง่ือนไขในการทํางาน   
 

หนาของการปรับปรุงขอมูลเงื่อนไขในการทํางานของพนักงาน  
        ในหนานี้ถูกออกแบบเพ่ือใหผูใชระบบสามารถทําการเก็บขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ

ขอจํากัดของพนักงาน  พนักงานบางคนเทานั้นท่ีจะตองมีการบันทึกขอมูลในสวนนี้  ซ่ึงไดแก
พนักงานท่ีประสบอุบัติเหตุ  พนักงานท่ีเพิ่งกลับมาทํางานหลังจากการลาคลอด  หรือเหตุการณอ่ืนๆ 
ท่ีเปนขอจํากัดในการทํางาน  วัตถุประสงคของการเก็บขอมูลดังกลาวคือเพื่อใหเจาหนาท่ีธุรการ
สามารถจัดการกับขอมูลสวนตัวของพนักงานแตละคนไดอยางเปนระบบ  และเพื่อใหเจาหนาท่ี
ควบคุมการผลิตสามารถเรียกดูขอมูล  และทําการดูแลและจัดสรรงานใหกับพนักงานไดอยาง
เหมาะสมโดยไมเกิดผลกระทบทางดานสุขภาพรางกายและจิตใจ 

 
หนาของการปรับปรุงขอมูลผลิตภณัฑ (Product) 

        ในหนานี้ถูกออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการปรับปรุงฐานขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ  ในกรณีท่ีบริษัทมีการผลิตผลิตภัณฑชนิดใหม  เจาหนาท่ีธุรการมีหนาท่ีในการเพิ่ม
ขอมูลโดยใชหนาจอดังกลาวในการปรับปรุงขอมูล  โดยระบุตามช่ือแผนกท่ีเปนผูรับผิดชอบในการ
ทําการผลิต 
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หนาของการปรับปรุงขอมูลกระบวนการผลิต (Process) 
        ในหนานี้ถูกออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการปรับปรุงฐานขอมูลเกี่ยวกับ

กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑชนิดหนึ่งๆ  ซ่ึงผลิตภัณฑเดิมจะมีการเพิ่มกระบวนการในกรณีท่ี
ผลิตงานรุนใหมๆ  แตถาเปนผลิตภัณฑใหม  ตองทําการเพ่ิมช่ือผลิตภัณฑในฐานขอมูลผลิตภัณฑ
เสียกอน  จึงจะสามารถเพิ่มขอมูลกระบวนการผลิตได  

 
หนาของการปรับปรุงขอมูลรหัสผานของผูใชงาน  

        ในหนานี้ถูกออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการเปล่ียนรหัสผานของผูใชระบบ  
ซ่ึงกอนจะเขาสูหนาจอของการปรับปรุงรหัสผานนี้ได  จะตองผานข้ันตอนการลงช่ือเพื่อเขาใชงาน
และมีการยืนยันรหัสเดิมกอน  ท้ังนี้เพื่อเปนการปองกันไมใหมีการแกไขโดยบุคคลอ่ืนท่ีไมใชผูใช
ระบบตัวจริง 

 
หนาของการปรับปรุงขอมูลผูใชงานระบบ 

        ในหนานี้ถูกออกแบบเพื่อใหเจาหนาท่ีควบคุมระบบสามารถทําการเพ่ิมขอมูลผูมีสิทธิ
เขาใชงานระบบ  โดยการเพ่ิมขอมูลผูเขาใชระบบจะตองกําหนดตามรหัสพนักงานของผูนั้น  แลว
จึงทําการระบุรหัสผานใหกอนในข้ันตน  หลังจากนั้นผูใชงานระบบจึงจะทําการเปล่ียนรหัสผาน
ดวยตัวเอง  การเพิ่มขอมูลผูเขาใชระบบจะรวมถึงการกําหนดขอบเขตการใชงานระบบของบุคคล
นั้น  ซ่ึงทําไดโดยวิธีการเลือกท่ีสถานะวาเปน Controller, Admin, Production staff  หรือ  Operator 

 
หนาของการเรียกดูขอมูลตําแหนงการทํางานปจจุบันของพนักงาน  

        ในหนานี้ออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการเรียกดูขอมูลของพนักงานเปน
รายบุคคล  โดยการเลือกจากรหัสพนักงาน  ระบบจะแสดงขอมูลตําแหนงการทํางานปจจุบันของ
พนักงานคนดังกลาว  วาปจจุบันทํางานอยูกะใด  กระบวนการใด เปนตน 
 

หนาของการเรียกดูขอมูลจํานวนพนักงานท้ังหมด  
        ในหนานี้ออกแบบเพ่ือใหผูใชระบบสามารถทําการเรียกดูจํานวนพนักงานท่ีมีอยูใน

แผนกท้ังหมด  โดยใหผูใชทําการระบุรหัสแผนกท่ีตองการตรวจสอบลงไป  ระบบจะแสดงขอมูล
จํานวนพนักงานแยกเปนกลุมผลิตภัณฑ  และแยกตามกะ  เพื่อใหผูบริหารสามารถตรวจสอบความ
สมดุลของการบริหารจํานวนพนักงานระหวาง 2 กะได 
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หนาของการเรียกดูรายละเอียดขอมูลของพนักงาน  
        ในหนานี้ออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ

การทํางาน  เง่ือนไขในการทํางาน  วัตถุประสงค  เพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการตรวจสอบขอมูล
โดยเจาหนาท่ีควบคุมการผลิตสามารถเรียกดูขอมูลของพนักงานไดเปนรายบุคคล 
 

หนาของการออกจากระบบ (Logout)  
          ในสวนนี้จะใชเม่ือตองการออกจากระบบอยางถูกตอง เพื่อความปลอดภัยและเพื่อให

ผูอ่ืนท่ีไมใชเจาของรหัสสามารถใชสิทธิของผูอ่ืนเขาใชระบบได หลังจากคลิกท่ีปุม (Exit) แลว
ระบบก็จะถามเพื่อยืนยันการออกจากระบบ  กอนท่ีจะทําการปดระบบ 
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4.2 การออกแบบหนาจอระบบลงบันทึกเขาใชระบบ 
จากรูป 4.2 เปนการแสดงหนาจอระบบลงบันทึกเขาใชระบบ  ซ่ึงไมวาจะเปนเจาหนาท่ี

ควบคุมระบบหรือผูใชงานท่ัวไปก็จะตองมาใสรหัสเพื่อเขาใชโปรแกรมท่ีหนาจอนี้  
 

 
 

รูป 4.2 แสดงหนาจอระบบลงบันทึกเขาใชระบบ 
 

สวนท่ี 1  เปนสวนของการใหลงบันทึกเขาใชระบบ  ในชองแรกผูใชระบบตองปอน
ขอมูลรหัสผูใช และรหัสสวนตัวในชองท่ีกําหนด  เพื่อเปนการยืนยันการเขาใชระบบ  หลังจากปอน
ขอมูลแลวผูใชระบบสามารถกด Enter แทนการกดปุมตกลง  เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใชงาน 

สวนท่ี 2  เปนสวนของเมนูการเขาใชงานระบบ  ซ่ึงปุมเลือกรายการตางๆ จะ
สามารถใชงานไดก็ตอเม่ือระบบตรวจสอบวารหัสผานของผูเขาใชถูกตอง  และระบบจะกําหนด
ขอบเขตของผูเขาใชงานตามรหัสท่ี เขามา  รายละเอียดแสดงในรูป 4.1)  โดยเมนูการเขาใชงาน
ประกอบไปดวย  เมนูระบบคัดเลือกพนักงาน  เมนูระบบออกรายงาน  เมนูระบบยืนยันการปรับยาย
พนักงาน เมนูระบบปรับปรุงขอมูลพนักงาน  เมนูเรียกดูขอมูลตางๆ  เมนูการแกไขรหัสผานเปนตน 

 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 
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4.3 การออกแบบหนาจอระบบคัดเลือกพนักงานไปยังกระบวนการใหม 
จากรูป 4.3.1 เปนการแสดงหนาจอเพื่อใชคัดเลือกพนักงานท่ีมีคุณสมบัติตามที่ตองการ  

ซ่ึงผูเขาใชหนาจอนี้ไดแกเจาหนาท่ีควบคุมระบบ  และเจาหนาท่ีควบคุมการผลิต  
 

 
 

รูป 4.3 แสดงหนาจอระบบคัดเลือกพนักงานไปยังกระบวนการใหม 
 

สวนท่ี 1  เปนสวนท่ีผูใชระบบจะตองปอนขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการท่ีตองการเขา
ไปเลือกพนักงาน  ผูใชระบบสามารถระบุเพิ่มเติมไดวา  กระบวนการใหมท่ีตองการพนักงานคือ
กระบวนการอะไร  ตองการพนักงานท่ีมีประสบการณไมนอยกวากี่เดือน  สามารถปอนขอมูล
ดังกลาว  หรือไมก็ได  หากระบุเขาไปครบถวน  ระบบก็จะสามารถใหรายช่ือพนักงานท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีตองการมากท่ีสุด  โดยหลังจากที่ผูใชระบบปอนขอมูลแลว  สามารถกดปุม คนหา 
(Search) เพื่อใหระบบแสดงผลลัพทจากการคนหา 

สวนท่ี 2  เปนสวนของการแสดงผลลัพทของระบบในการคนหารายช่ือพนักงานท่ีมี
คุณสมบัติตามท่ีผูใชระบบตองการ  เพื่อใหผูใชงานระบบทําการคัดเลือก  โดยผูใชงานระบบ

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 สวนที่ 3 
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สามารถคลิกเลือกรายช่ือพนักงานจากตาราง  แลวกดปุมเพื่อยายสถานะของพนักงานคนดังกลาวไป
แสดงในสวนท่ี 3  

สวนท่ี 3  เปนสวนของการแสดงรายช่ือพนักงานท่ีถูกคัดเลือกใหทําการโยกยายไป
ยังกระบวนการท่ีระบุไวขางตน  เม่ือผูใชระบบทําการคัดเลือกแลว  ตองทําการกดปุม ยืนยัน 
(Confirm) ระบบจะนําเขาสูหนาจอ  ยืนยันการคัดเลือกพนักงานไปยังกระบวนการใหม ดังรูป 4.4 

 

 
 

รูป 4.4 แสดงหนาจอระบบยืนยนัการคัดเลือกพนักงานไปยังกระบวนการใหม 
 
สวนของการยืนยันการคัดเลือกพนักงานไปยังกระบวนการใหม  ผูใชระบบจะตอง

กําหนดวันท่ีพนักงานจะตองไปเร่ิมการทํางานใหมโดยวิธีการเลือกจากปฏิทินท่ีแสดงไว  ซ่ึง
พนักงานท่ีรายช่ือแสดงอยูบนหนาจอ  จะถูกกําหนดวันโยกยายเปนวันเดียวกันท้ังหมด 
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4.4 การออกแบบหนาจอระบบออกรายงาน 
จากรูป 4.5 เปนการแสดงหนาจอเพื่อใชออกคําส่ังพิมพรายงานแสดงรายช่ือพนักงานท่ี

ตองทําการปรับยายในชวงระหวางวนัท่ีท่ีกําหนด  ซ่ึงผูเขาใชหนาจอนีไ้ดแกเจาหนาท่ีธุรการ   

 
รูป 4.5 แสดงหนาจอระบบออกรายงานรายช่ือพนักงานท่ีตองทําการปรับยาย 
 
โดยระบบจะแสดงภาพโครงรางรายงานใหแกผูใชระบบกอนจะเลือกคําส่ังพิมพ  โดย

ในรายงานจะมีรูปแบบการเวียนเอกสารเพ่ือขออนุมัติตามสายบังคับบัญชาดังแสดงในรูป 4.6     ซ่ึง
ผูใชระบบสามารถทําการส่ังพิมพรายงานไดจากหนาจอเดียวกันนี้โดยเลือกกดปุม Print ซ่ึงอยู
ทางดานบนของหนาจอ 

 

 

รูป 4.6 หนาจอแสดงโครงรางรายงาน 
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4.5 การออกแบบหนาจอระบบยืนยันการปรับยายพนักงานไปยังกระบวนการใหม 
หนาจอนี้จะแสดงรายช่ือพนักงานทุกคนท่ีมีสถานะเปน NA  คือยังคงอยูระหวาง

กระบวนการรอการยาย  เพื่อใหผูใชระบบพิจารณาทําการปรับปรุงขอมูลเปนรายบุคคล  ดังรูป 4.7 
 

 
 

รูป 4.7 แสดงหนาจอระบบยืนยนัการปรับยายพนักงานไปยังกระบวนการใหม 
 

เม่ือผูใชระบบตองการทําการยืนยนัการปรับยาย  ผูใชระบบสามารถทําไดโดยการเลือก
ท่ีรายช่ือของพนักงานจากตารางแลวเลือกท่ีปุมปรับยาย  จะทําใหฐานขอมูลสถานะของพนักงานคน
ดังกลาวจะถูกเปล่ียนสถานะจาก NA เปน A และในฐานขอมูลกระบวนการท่ีพนกังานทํางานอยูจะ
ถูกปรับปรุงเปนกระบวนการใหม  รวมถึงหนาจอจะปรากฏขอความยืนยนัการปรับยายเรียบรอย
แลวและจะไมมีช่ือพนักงานคนดังกลาวปรากฏในหนาจอนี้อีก  ดังแสดงในรูป 4.8 

 
แตหากผูใชระบบตองการทําการยกเลิกการปรับยาย  สามารถเลือกรายช่ือจากตาราง

แลวเลือกปุมไมยาย  จะทําใหสถานะของพนักงานคนดงักลาวในฐานขอมูลถูกเปล่ียนจาก NA เปน 
A และในฐานขอมูลกระบวนการท่ีพนักงานทํางานอยูจะไมถูกปรับปรุง  โดยหนาจอจะปรากฏขอ 
ความคําถามยนืยันการยกเลิกการปรับยายพนักงานคนดงักลาว  และจะไมมีช่ือพนกังานปรากฏใน
หนาจอนี้อีก  ดังรูป 4.9 
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รูป 4.8 แสดงหนาจอระบบแจงยนืยนัการปรับยายพนักงานเรียบรอยแลว 
 

 
 

รูป 4.9 แสดงหนาจอแสดงคําถามเพ่ือยืนยันการยกเลิกการปรับยายพนักงาน 
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4.6 การออกแบบหนาจอการปรับปรุงขอมูลพนักงาน 
ในหนานี้จะออกแบบหนาจอเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน

ของพนักงาน  ดังรูป 4.10  ไมวาจะเปนการปรับปรุงขอมูลของพนักงานเกาท่ีมีการเปล่ียนแปลง  
หรือการปอนขอมูลของพนักงานใหมท่ียังไมเคยมีในฐานขอมูลมากอน  

 

 
 

รูป 4.10 แสดงหนาจอใหผูใชระบบทําการปรับปรุงขอมูลพนักงานโดยเลือกจากรหัสพนักงาน 
 

สวนท่ี 1  เปนสวนท่ีแสดงขอมูลท่ีพรอมใหทําการแกไข  ในกรณีท่ีเปนพนักงาน
ใหม  ผูใชระบบสามารถพิมพขอมูลในชองรับขอมูลโดยตรง  ในกรณีท่ีเปนการปรับปรุงขอมูลของ
พนักงานท่ีมีในฐานขอมูลอยูแลว  ผูใชระบบสามารถเรียกดูขอมูลเดิมเพื่อทําการแกไขไดโดย 2 วิธี  
คือ  (1) ผูใชระบบสามารถเลือกจากรหัสพนักงาน (ดังรูป 4.10)  ขอมูลอ่ืนๆ จะถูกแสดงเพื่อใหทํา
การแกไขได  หรือ (2) เลือกจากสวนท่ี 2  

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 
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สวนท่ี 2 เปนสวนท่ีแสดงขอมูลปจจุบันท้ังหมด  หากผูใชระบบตองการปรับปรุง
ขอมูลของพนักงานท่ีมีในฐานขอมูลอยูแลว  สามารถทําไดโดยการคลิกเลือกจากตารางโดยตรง 
ขอมูลท้ังหมดของพนักงานจะแสดงในสวนท่ีพรอมใหทําการแกไข  ดังรูป 4.11 

 

 
 

รูป 4.11 แสดงหนาจอใหผูใชระบบสามารถทําการปรับปรุงขอมูลพนักงานโดยเลือกจาก
ตารางขอมูล 

 
เม่ือทําการแกไขแลวตองกดปุมเพิ่มหรือปรับปรุง (Add/Update)  ขอมูลจะถูกเพิ่มและ

แสดงในตารางทันที  หรือในกรณีท่ีผูใชระบบตองการลบขอมูลของพนักงาน  สามารถเลือกลบ
ขอมูล (Delete)  ขอมูลดังกลาวก็จะไมปรากฏในตารางแสดงดานลางหนาจออีก 
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4.7 การออกแบบหนาจอการปรับปรุงขอมูลเงื่อนไขในการทํางานของพนักงาน  

ในหนานี้ถูกออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการเก็บบันทึกขอมูลของเจาหนาท่ี
ธุรการอยางเปนระบบ  เนื่องจากขอมูลและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับขอจํากัดสวนบุคคลจะถูกสง
มารวบรวมที่เจาหนาท่ีธุรการอยูแลว  ผูใชงานสามารถเขาสูหนาจอเพื่อเลือกรหัสพนักงานท่ี
ตองการบันทึกขอมูล  ดังรูป 4.12 

 

 
 

รูป 4.12 แสดงหนาจอการเลือกรหัสพนักงานเพ่ือปรับปรุงขอมูลเง่ือนไขในการทํางาน 
 

หลังจากเลือกรหัสพนักงาน  ตองเลือกตกลง  เพื่อเปนการยืนยันความถูกตองกอนเขาสู
หนาจอที่ใชในการปรับปรุงขอมูลดังรูป 4.13 

 



 62 

 
 

รูป 4.13 แสดงหนาจอเพื่อปรับปรุงขอมูลเง่ือนไขในการทํางาน 
 

  ช่ือพนักงานจะถูกเรียกจากฐานขอมูลหลัก  ไมสามารถแกไขได  และลําดับท่ีเปน
สวนท่ีระบบกาํหนดข้ึนอัตโนมัติเพื่อปองกันขอมูลถูกเขียนทับ  ผูใชระบบสามารถบันทึกขอความ
ลงในชองรายละเอียด (Detail)  สวนวันท่ีเร่ิม (Date)  ผูใชระบบสามารถละไวหรือไมปอนขอมูลก็
ได  หลังจากท่ีทําการปรับปรุงขอมูลดังกลาวจะถูกแสดงไวในตารางดานลางทันที 
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4.8 การออกแบบหนาจอการปรับปรุงขอมูลผลิตภัณฑ (Product) 
        ในหนานี้ถูกออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการปรับปรุงฐานขอมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ  ในกรณีท่ีบริษัทมีการผลิตผลิตภัณฑชนิดใหม  เจาหนาท่ีธุรการมีหนาท่ีในการเพิ่ม
ขอมูลโดยใชหนาจอดังกลาวในการปรับปรุงขอมูล  โดยระบุตามช่ือแผนกท่ีเปนผูรับผิดชอบในการ
ทําการผลิต 

 

 
 
รูป 4.14 แสดงหนาจอเพื่อปรับปรุงขอมูลผลิตภัณฑ 
 

หนาจอนี้นอกจากจะรองรับการปรับปรุงขอมูลของผลิตภัณฑใหมแลว  ยังสามารถ
ปรับปรุงขอมูลของผลิตภัณฑเดิม  โดยการคลิกเลือกจากตารางเพื่อเรียกขอมูลใหแสดงในชองแกไข  
ในทางปฏิบัตินั้น  การปรับปรุงขอมูลเดิมมีความเปนไปไดนอย  สวนใหญเปนการเพิ่มขอมูลใหม 
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4.9 การออกแบบหนาจอของการปรับปรุงขอมูลกระบวนการผลิต (Process) 
        ในหนานี้ถูกออกแบบเพื่อใชเพิ่มขอมูลกระบวนการของผลิตภัณฑเดิม  ซ่ึงมักจะตองมี

การเพิ่มช่ือกระบวนการในกรณีท่ีผลิตงานรุนใหมๆ  แตถาเปนผลิตภัณฑใหมตองทําการเพิ่มช่ือ
ผลิตภัณฑในฐานขอมูลผลิตภัณฑเสียกอนจึงจะสามารถเพิ่มขอมูลกระบวนการได  โดยเจาหนาท่ี
ธุรการมีหนาท่ีในการเพิ่มขอมูลโดยใชหนาจอดังกลาวในการปรับปรุงขอมูล 

 

 
 

รูป 4.15 แสดงหนาจอการปรับปรุง (เพิ่ม) ขอมูลกระบวนการผลิต 
 

หนาจอนี้นอกจากจะรองรับการเพ่ิมขอมูลของกระบวนการผลิตใหมแลว  ยังสามารถ
ปรับปรุงขอมูลของกระบวนการผลิตเดิม  โดยการเลือกจากตารางเพ่ือเรียกขอมูลใหแสดงในชอง
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แกไข  ดังรูป 4.16   ในทางปฏิบัตินั้น  การปรับปรุงขอมูลเดิมมีความเปนไปไดนอย  สวนใหญเปน
การเพิ่มขอมูลใหม 
 

 
 

รูป 4.16 แสดงหนาจอการปรับปรุง (แกไข) ขอมูลกระบวนการผลิต (Process) 
 

  สวนท่ี 1  ผูใชสามารถพิมพลงในชองรับขอมูลไดโดยตรง  หรือจะใชวิธีเลือก
ขอมูลจากขอมูลเดิมท่ีมีอยูแลวก็ได 
  สวนท่ี 2   เปนสวนท่ีแสดงขอมูลท่ีมีอยูในฐานขอมูล  หากผูใชตองการทําการ
แกไขสามารถคลิกท่ีรายการ  เพื่อเปนการเรียกขอมูลใหข้ึนมาแสดงอยูในสวนท่ี 1 เพื่อพรอมใหทํา
การแกไข 
 

สวนที่ 1 

สวนที่ 2 
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4.10 การออกแบบหนาจอปรับปรุงขอมูลรหัสผานของผูใชงาน  
ในหนานี้ถูกออกแบบเพื่อใหผูเขาใชระบบทุกประเภท  สามารถทําการเปล่ียนรหัสผาน

ของตนไดเอง  การออกแบบหนาจอเพื่อรับการปรับปรุงขอมูล  ดังรูป 4.17 
 

 
 

รูป 4.17 แสดงหนาจอเขาเปล่ียนรหัสผูใชงาน 
 

สวนท่ี 1 ไดถูกออกแบบใหแสดงรหัสผูใชในปจจุบันอัตโนมัติ  โดยจะแสดงรหัส
ตามท่ีผูใชงานไดทําการ ลงบันทึกเขาใช  เพื่อความสะดวกแกผูใชระบบ 

สวนท่ี 2 และเพ่ือเปนการปองกันการถูกแกไขโดยบุคคลอ่ืนหากผูใชระบบไมได
ออกจากระบบหลังจากเลิกใชงาน   ระบบจึงตองใหมีการปอนรหัสผานเดิมกอนท่ีจะปอนรหัสผาน
ใหม  และตองทําการยืนยันรหัสผานอีกคร้ัง  เม่ือผูใชระบบกดปุมตกลงใหทําการเปล่ียนแปลง
รหัสผาน  หนาจอจะปรากฏขอความแสดงการยืนยันการเปล่ียนรหัสผานใหม  ดังรูป 4.18 

 

 
 

รูป 4.18 แสดงหนาจอยืนยันการเปล่ียนรหสัผูใชงาน 

สวนที่ 2 

สวนที่ 1 
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4.11 การออกแบบหนาจอการปรับปรุงขอมูลผูใชงานระบบ 
        ในหนานี้ถูกออกแบบเพื่อใชเพิ่มขอมูลผูมีสิทธิเขาใชงานระบบ  ซ่ึงจะมีเฉพาะ

เจาหนาท่ีควบคุมระบบ (Controller) เทานั้นสามารถเขาใชหนาจอนี้ได  โดยจะตองปอนขอมูลรหัส
เขาใชงานคือรหัสพนักงานของผูใชระบบ  ระบุรหัสผาน  รวมถึงสามารถกําหนดขอบเขตการใช
งานระบบโดยวิธีการเลือกท่ีสถานะวาเปน Controller, Admin, Production staff  หรือ  Operator  ดัง
รูป 4.19 

 

 
 

รูป 4.19 แสดงหนาจอปรับปรุงขอมูลผูใชงานระบบ 
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กรณีท่ีมีการปอนขอมูลรหัสผูเขาใชงานซํ้าซอนกับขอมูลเดิมท่ีมีอยู  หนาจอจะปรากฏ
ขอความคําถามเพื่อใหทําการยืนยันวาเปนการแกไขขอมูลเดิมใชหรือไม  เพื่อเปนการปองกันการ
สรางรหัสผูใชงานซํ้าซอน  กรณีท่ีเจาหนาที่ควบคุมระบบตองการปรับปรุงแกไขขอบเขตการเขาใช
งานของผูใชงานเดิม  ผูควบคุมสามารถทําไดบนหนาจอนี้  ดังแสดงในรูป 4.20 

 

 
 

รูป 4.20 แสดงหนาจอยืนยันการปรับปรุงขอมูลผูใชระบบ 
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4.12 การออกแบบหนาจอการเรียกดูขอมูลตําแหนงการทํางานปจจุบันของพนักงาน  
        ในหนานี้ออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการเรียกดูขอมูลของพนักงานเปน

รายบุคคล  โดยการเลือกจากรหัสพนักงาน  ระบบจะแสดงขอมูลตําแหนงการทํางานปจจุบันของ
พนักงานคนดังกลาววาปจจุบันทํางานอยูกะใด  กระบวนการใด ดังรูป 4.21  โดยท่ีหนาจอนี้ทําการ
แสดงขอมูลเพียงอยางเดียว  แตผูใชระบบจะไมสามารถทําการแกไขขอมูลได 
 

 
 

รูป 4.21 แสดงหนาจอเรียกดขูอมูลตําแหนงการทํางานปจจุบันของพนกังาน 
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4.13 การออกแบบหนาจอการเรียกดูขอมูลจํานวนพนักงานท้ังหมด  
ในหนานี้ออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการเรียกดูจํานวนพนักงานท่ีมีอยูใน

แผนกท้ังหมด  และเพื่อใหสามารถตรวจสอบความสมดุลของการจัดสรรจํานวนพนักงานระหวาง 2 
กะได  โดยผูใชระบบตองทําการระบุรหัสแผนกท่ีตองการทราบขอมูลดังรูป 4.22  จากนั้นระบบจะ
แสดงขอมูลจํานวนพนักงานแยกตามกลุมผลิตภัณฑและแยกตามกะดังรูป 4.23  โดยหนาจอนี้ถูก
ออกแบบเพื่อใชแสดงผลเทานั้น  ดังนั้นผูใชระบบจะไมสามารถทําการแกไขขอมูลได 
 

 
 

รูป 4.22 แสดงหนาจอเรียกดขูอมูลจํานวนพนักงานในแผนก 
 

 
 

รูป 4.23 หนาจอแสดงขอมูลจํานวนพนักงานในแผนก 
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4.14 การออกแบบหนาจอการเรียกดูขอมูลรายละเอียดของพนักงาน  
        ในหนานี้ถูกออกแบบเพื่อใหผูใชระบบสามารถทําการเรียกดูและส่ังพิมพออกมาเปน

เอกสาร  เปนการแสดงขอมูลรายละเอียดของพนักงานเปนรายบุคคล  ซ่ึงไดแกขอมูลสวนบุคคล  
ขอมูลเกี่ยวกับประวัติการทํางาน  ขอมูลเง่ือนไขในการทํางาน  โดยสามารถเรียกดูไดจากหนาจอดัง
รูป 4.24 

 

 
 

รูป 4.24 หนาจอแสดงการเรียกดูขอมูลรายละเอียดของพนักงาน 
 

สวนท่ี 1  ผูใชระบบตองทําการปอนขอมูลรหัสพนักงาน โดยวิธีการปอนขอมูล
สามารถทําได 2 วิธี คือ 1) สามารถเลือกตามรายการรหัสพนักงานท่ีมีให  หรือ 2) ใชวิธีพิมพรหัสลง
ไปโดยตรง จากนั้นรายละเอียดขอมูลพนักงานจะแสดงในชองท่ีกําหนด  

สวนท่ี 2  แสดงรายช่ือพนักงานท้ังหมดที่มีอยูในระบบ ในสวนนีผู้ใชระบบสามารถ
เลือกจากรายช่ือของพนักงานเพ่ือเรียกดูขอมูลรายบุคคลไดเชนกัน ดังแสดงในรูป 4.25 โดยหนาจอ
นี้ถูกออกแบบเพื่อแสดงผลขอมูลรายละเอียดและประวัติการทํางานของพนักงานเทานัน้  ผูใชระบบ
จะไมสามารถทําการแกไขขอมูลทางหนาจอนี้ได 

สวนที่ 2 

สวนที่ 1 

สวนที่ 3 
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รูป 4.25 หนาจอแสดงขอมูลรายละเอียดของพนักงานโดยเรียกดูจากตาราง 

 
สวนท่ี 3  หากมีความจําเปนตองการสงขอมูลนี้ใหกับผูเกี่ยวของอ่ืนท่ีไมสามารถเขาใช

งานระบบได ผูใชระบบสามารถเลือกพิมพออกเปนรายงานโดยเลือกปุม Print หลังจากนั้นหนาจอ
จะแสดงโครงรางรายงานดังรูป 4.26 โครงรางดังกลาวถูกออกแบบใหมีขอมูลประวัติการทํางาน
ของพนักงานเทานั้น ซ่ึงจะไมแสดงขอมูลขอจํากัดในการทํางานในรายงาน เนื่องจากขอมูลดังกลาว
ถือวาเปนขอมูลสวนบุคคล  และพนักงานผูเกี่ยวของกบัขอมูลดังกลาวอาจไมตองการใหมีการเปด 
เผยขอมูลในรายงานได  จากหนาจอแสดงโครงรางรายงานผูใชระบบสามารถเลือกคําส่ังพิมพได 
โดยท่ีรูปแบบของรายงานไดถูกกําหนดใหมีวันท่ีพิมพกํากับไวทางดานมุมขวาบน  เพื่อเปนการ
ปองกันความสับสนของผูใชระบบและผูไดรับรายงาน  เนื่องจากขอมูลระยะเวลาของประสบการณ
การทํางานเปนขอมูลถูกปรับปรุงอยูเสมอเพราะเปนขอมูลท่ีเกิดจากการเทียบกับวันท่ีท่ีเขาดูขอมูล 
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รูป 4.26 หนาจอแสดงโครงรางรายงานประวัติการทํางานของพนักงาน 

 
 
4.15 การออกแบบหนาจอของการออกจากระบบ (Logout)  

          ในสวนนี้ออกแบบเพื่อใหผูใชระบบทําการออกจากระบบอยางถูกตองเม่ือตองการเลิก
ใชงาน  เพื่อความปลอดภัยและเพื่อปองกันไมใหผูอ่ืนท่ีไมใชเจาของรหัสทําการใชสิทธิของผูอ่ืน
เขาใชระบบได หลังจากคลิกท่ีปุม (Exit) แลวระบบก็จะถามเพื่อยืนยันการออกจากระบบ  กอนท่ีจะ
ทําการปดระบบ ดังรูป 4.27 

 

 
 

รูป 4.27 แสดงหนาจอของการออกจากระบบ 


