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บทคัดย่อ 
 ในการจัดท าโครงการเล่มน้ี  จัดท าขึ้ นเก่ียวกับระบบจัดการส านักงานห้องเส้ืออรรถรส          
เพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบการจ าลองส านักงานให้ผูท่ี้เรียนรู้ได้ศึกษาโครงสร้างของส านักงาน 
รวมถึงการท างานของแต่ละหน่วยงาน 
 ระบบจัดการส านักงานห้องเส้ืออรรถรส เป็นการจ าลองการบริหาร และการจัดการ                
ของส านักงานหน่ึง ประกอบไปด้วยฝ่ายบุคคล ฝ่ายการบัญชี  และฝ่ายการขาย มีการจัดเก็บข้อมูล
พนักงาน ข้อมูลการมาท างาน ลงในฐานข้อมูล มีการค านวณเงินเดือน ค านวณรายรับ -รายจ่าย
ประจ าเดือน รวมไปถึงการออกใบเสร็จสั่งซ้ือสินค้า โดยระบบจดัการส านักงานน้ีได้ใช้โปรแกรม 
Microsoft Office ในการด าเนินการ ไดแ้ก่ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Access  

ดังนั้ นคณะผู ้จัดท าจึงได้จัดท าระบบจัดการส านักงานน้ี เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู ้เรียนรู้               
ได้เข้าใจการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงผู ้เรียนรู้สามารถน าโครงการน้ีไปพัฒนาต่อยอด               
เป็นระบบจดัการส านกังานของตนเอง และใชเ้ป็นแนวทางในการเร่ิมตน้สร้างกิจการของตนได ้ 
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กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทยพ์ณิชยการ ท่ีได้ให้วิชาความรู้ และให้ข้อมูล
ส าหรับการจัดท าโครงการ ท าให้คณะผูจ้ ัดท าสามารถน าความรู้น้ีมาประยุกต์ใช้ในการจัดท า
โครงการจนประสบผลส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบคุณ อาจารยส์มาภรณ์ เยน็ดี และ อาจารยน์ราภรณ์ บวันุช ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
ของโครงการ รวมถึงอาจารยฐิ์ติรัตน์ นัยพฒัน์ ท่ีให้ค  าปรึกษาแนะน าแนวทางการท างาน แนะน า 
การจดัระบบต่าง ๆ อีกทั้งยงัให้ค  าปรึกษาดา้นเอกสารโครงการ ท าให้ส านักงานห้องเส้ืออรรถรสน้ี
เสร็จสมบูรณ์ และผา่นมาไดด้ว้ยดี 

 และขอขอบคุณคุณพ่อ คุณแม่ ผูป้กครองทุกท่านท่ีให้ก าลังใจ และสนับสนุนการท า
โครงการน้ี ขอขอบคุณสมาชิกในกลุ่มท่ีช่วยกันจัดท าจนโครงการส าเร็จไปได้ด้วยดี อีกทั้ งยงั
ขอบคุณทุกอุปสรรคปัญหาท่ีท าให้รู้จกัความอดทน การแกไ้ขปัญหา และพยายามท าให้โครงการน้ี
ประสบความส าเร็จ 
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ค ำน ำ 
 การจัดท าโครงการน้ี  เป็นส่วนหน่ึงของวิชาโครงการ รหัสวิชา 2204-8501 

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยไดจ้ดัท าโครงการประเภทระบบ
จดัการส านกังาน ห้องเส้ืออรรถรส จุดประสงคเ์พื่อจ าลองการบริหาร และการจดัการของส านกังาน 
ให้ผูเ้รียนรู้น าไปใช้เป็นแบบแผนในการพฒันาต่อยอดเป็นระบบจดัการส านกังานจริง และใช้เป็น
แนวทางในการเร่ิมตน้สร้างกิจการได ้และอธิบายการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ 

 ระบบจดัการส านักงานท่ีทางคณะผูจ้ดัท าได้ท านั้น ด าเนินการด้วยโปรแกรม Microsoft 
Office คือ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft Access โดยภายในส านกังานประกอบ
ไปดว้ยหน่วยงานต่าง ๆ มีขอ้มูลพนกังาน ขอ้มูลการมาท างาน ขอ้มูลการขาย รวมถึงขอ้มูลการบญัชี 
และในเอกสารโครงการมีการจดัท าคู่มือการใชง้าน เพื่อง่ายต่อการศึกษาอีกดว้ย  

 หากโครงการน้ีมีข้อผิดพลาดประการใด ทางคณะผู ้จัดท า ขออภัยไว้ ณ ท่ีน้ี และจะ
ด าเนินการพฒันาผลงานทางดา้นคอมพิวเตอร์ใหดี้ขึ้นต่อไป 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ภูมิหลงัและควำมเป็นมำ  

ส ำนักงำน คือ สถำนท่ีท่ีใช้ส ำหรับปฏิบติังำนในดำ้นเอกสำร หนังสือ หรือขอ้มูลข่ำวสำร 
เป็นเสมือนหัวใจ และมนัสมองของกำรบริหำร ไม่ว่ำจะเป็นภำครัฐ ภำคเอกชน หรือรัฐวิสำหกิจ  
ส ำนกังำนจดัเป็นศูนยร์วมของกำรบริหำรงำนดำ้นต่ำง ๆ เช่น งำนสำรบรรณ งำนบญัชี หนำ้ท่ีหลกั
คือ ใหบ้ริกำรแก่หน่วยงำน ทุกองคก์รมีควำมจ ำเป็นท่ีจะตอ้งมีส ำนกังำนเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใน
ดำ้นต่ำง ๆ แก่บุคคลทั้งภำยใน และภำยนอกองคก์ร ไม่ว่ำจะเป็นธุรกิจผลิตสินคำ้  ขำยสินคำ้  หรือ
ธุรกิจงำนบริกำร  ลว้นแลว้ตอ้งอำศยักำรจดักำรส ำนักงำนในกำรช่วยขบัเคล่ือน ช่วยประสำนงำน 
ช่วยสนบัสนุนกำรท ำงำนให้เกิดควำมคล่องตวั ท ำให้องคก์รด ำเนินไปไดด้ว้ยดี ปัจจุบนัส ำนกังำนมี
พัฒนำกำรท่ีทันสมัย เพรำะอำศัยเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย ท ำให้ เกิดควำมรวดเร็ว เช่ือถือได ้                
ลดค่ำใชจ่้ำยส ำนกังำน ท ำใหกิ้จกำรส ำเร็จลุล่วงไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

ระบบกำรจดักำรขอ้มูลมีควำมจ ำเป็นต่อผูป้ระกอบกำรธุรกิจ หรือบริษทัฯ เป็นอย่ำงมำก 
ระบบฐำนขอ้มูลจึงถูกสร้ำงขึ้นมำ เพื่อใชใ้นกำรเก็บขอ้มูลภำยในบริษทัฯ เช่น ขอ้มูลกำรมำท ำงำน 
หรือกำรขำดงำนของพนักงำนในบริษัทฯ เพื่อน ำมำคิดค ำนวณเงินเดือน เป็นต้น ท่ีส ำคัญคือ         
กำรจดัเก็บขอ้มูลภำยในบริษทัฯ จ ำเป็นตอ้งมีกำรจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภำพ วิธีกำรหน่ึงในกำร
จดัเก็บขอ้มูลอยำ่งมีประสิทธิภำพ คือ กระบวนกำรดำ้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นไปอยำ่งรำบร่ืน
ต่อเน่ืองไม่ขำดสำย เพื่อไม่ให้ขอ้มูลภำยในบริษทัฯ ขำดหำย หรือคำดเคล่ือน ดงันั้นจึงมีกำรจดัตั้ง
ระบบกำรจดักำรขอ้มูลขึ้นภำยในบริษทัฯ ซ่ึงในยุคสมยัน้ีคนรุ่นใหม่ส่วนมำกมีควำมตอ้งกำรเปิด
กิจกำรเป็นของตนเอง แต่ยงัขำดประสบกำรณ์ในกำรจดัตั้ง หรือดูแลระบบกำรจดักำรขอ้มูลภำยใน
กิจกำร นอกจำกควำมรู้ในด้ำนกำรบริหำรธุรกิจแลว้ ยงัตอ้งอำศยักำรจดักำรระบบต่ำง ๆ ภำยใน
กิจกำรท่ีดีดว้ย จึงจะท ำใหกิ้จกำรนั้นมีประสิทธิภำพมำกขึ้นทั้งภำยใน และภำยนอกองคก์ร 

ดงันั้น ดว้ยเหตุผลน้ีทำงคณะผูจ้ดัท ำจึงเลือกท่ีจะศึกษำแนวทำงกำรด ำเนินงำนของระบบ
ภำยในบริษทัฯ ว่ำมีวิธีกำรจดักำร และกำรบริหำรธุรกิจอย่ำงไร เพื่อให้เขำ้ใจถึงวิธีกำรจดักำร และ
กำรบริหำรท่ีดีภำยในบริษทั ทั้งเร่ืองกำรวำงแผนออกแบบ กำรเร่ิมตน้สร้ำงกิจกำร ตลอดจนระบบ
กำรจดัเก็บขอ้มูลภำยใน ซ่ึงสำมำรถน ำควำมรู้ท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำน้ีไปใช้ประโยชน์เป็นแนวทำงใน
กำรเร่ิมตน้สร้ำงกิจกำรของตน และกำรบริหำรจดักำรขอ้มูลภำยในกิจกำรใหเ้กิดประสิทธิภำพได ้ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษำระบบกำรบริหำรภำยในองคก์ร  
2. เพื่อศึกษำระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลภำยในองคก์ร 
3. เพื่อเป็นแนวทำงในกำรเร่ิมตน้สร้ำงธุรกิจท่ีดี 

 
1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ  

1. สำมำรถท ำกำรเก็บขอ้มูลได ้
2. สำมำรถท ำกำรคิดค ำนวณเงินเดือนได ้
3. สำมำรถสร้ำงเวบ็ไซตด์ว้ยตนเองได ้
4. สำมำรถเขำ้เวบ็ไซตเ์พื่อดูรำยละเอียดต่ำง ๆ ได ้
5. สำมำรถโหลดไฟลเ์อกสำรต่ำง ๆ จำกเวบ็ไซตม์ำใชง้ำนได ้

 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ  

1. ไดร้ะบบกำรบริหำรภำยในองคก์ร 
2. สำมำรถท ำกำรจดัเก็บขอ้มูลภำยในองคก์รได ้
3. ไดแ้นวทำงในกำรเร่ิมตน้สร้ำงธุรกิจท่ีดี 
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1.5 แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart)   

 

ตำรำงท่ี 1.1  แผนกำรด ำเนินงำน (Gantt Chart) 

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 1 
มิถุนำยน 62 กรกฎำคม 62 สิงหำคม 62 กันยำยน 62 

ระยะเวลำ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมกำรท ำโครงกำรนกัศึกษำ 
ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนำยน 62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โครงกำร 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน์)  

                14 มิถุนำยน 62 

ประกำศผลหวัขอ้โครงกำร 
รอบท่ี 1 

                17 มิถุนำยน 62 

เสนอหวัขอ้โครงกำร รอบท่ี 2                 19 มิถุนำยน 62 

ประกำศผลหวัขอ้โครงกำร 
รอบท่ี 2 

                21 มิถุนำยน 62 

ส่งบทท่ี 2                 8-14 กรกฎำคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 15-31 กรกฎำคม 62 

สอบหวัขอ้โครงกำร  
(รอบเอกสำร) 

                17 สิงหำคม 62 

ประกำศผลสอบ                 22 สิงหำคม 62 

ส่งควำมคืบหนำ้โปรแกรม  
50% 

                9-15 กนัยำยน 62 

ส่งควำมคืบหนำ้โปรแกรม 
60% 

                16-22 กนัยำยน 62 

ส่งควำมคืบหนำ้โปรแกรม 
70% 

                23-30 กนัยำยน 62 

รำยกำร ภำคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกำยน 62 ธันวำคม 62 มกรำคม 63 กุมภำพนัธ์ 63 ระยะเวลำ 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ส่งควำมคืบหนำ้ 90%                 1-8 พฤศจิกำยน 2562 

ส่งควำมคืบหนำ้ 100%                 
9-13 พฤศจิกำยน 

2562 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  10 พฤศจิกำยน 2562 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 24 พฤศจิกำยน 2562 

ส่งบทท่ี 4                  11-21 ธนัวำคม 62 

ส่งบทท่ี 5                 14-26  มกรำคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่ำเขำ้เล่ม                 27 มกรำคม –  
3  กุมภำพนัธ์ 2563 
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1.6 เคร่ืองมือที่ใช้พฒันำโปรแกรม 
1 Microsoft Excel  ใชใ้นกำรเก็บขอ้มูล 
2 Wix   ใชใ้นกำรสร้ำงเวบ็ไซต ์

 
1.7   งบประมำณกำรด ำเนินงำน  

 

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน รำคำ (บำท) 
1 กระดำษ A4 1 รีม 120  
2 เคร่ืองพิมพร์วมหอ้ง (100 บำท ต่อคน) 3 คน 300 
3 ค่ำเขำ้เล่ม 1 เล่ม 200 

รวมเป็นเงิน 620 

 
ตำรำงท่ี 1.2 งบประมำณกำรด ำเนินงำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บทที ่2 

ระบบงานและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
 

2.1 ระบบงานปัจจุบัน 
 ระบบการจดัการขอ้มูล มีความจ าเป็นต่อผูป้ระกอบการธุรกิจ หรือบริษทัฯ เป็นอย่างมาก 
ระบบฐานขอ้มูลจึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บขอ้มูลภายในบริษทัฯ เช่น ขอ้มูลการมาท างาน
หรือการขาดงานของพนักงานในบริษัทฯ เพื่อน ามาคิดค านวณเงินเดือน เป็นต้น  ท่ีส าคัญคือ         
การจัดเก็บข้อมูลภายในบริษทัฯ จ าเป็นต้องมีระบบจดัเก็บขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ วิธีการหน่ึง       
ในการจดัเก็บขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ คือ กระบวนการด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีเป็นไป  
อย่างราบร่ืน ต่อเน่ืองไม่ขาดสาย เพื่อไม่ให้ขอ้มูลขาดหาย หรือคาดเคล่ือน ดังนั้นจึงมีการจดัตั้ ง
ระบบการจดัการขอ้มูลขึ้นภายในบริษทัฯ  

ซ่ึงในสมัยน้ีคนรุ่นใหม่ส่วนมากมีความต้องการเปิดกิจการเป็นของตนเอง แต่ยงัขาด
ประสบการณ์ในการจดัตั้ง หรือดูแลระบบการจดัการขอ้มูลภายในกิจการของตน นอกจากความรู้  
ในดา้นการบริหารธุรกิจแลว้ ยงัตอ้งอาศยัการจดัการระบบต่าง ๆ ภายในกิจการท่ีดีดว้ย จึงจะท าให้
กิจการนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งภายใน และภายนอกองคก์ร  

ดังนั้นจึงจดัท าระบบจดัการส านักงาน เพื่อเป็นแนวทางในการเร่ิมตน้  และการบริหาร
จดัการองคก์รท่ีดี โดยอาศยัการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น การท าบญัชี การท าเอกสาร 
การจดัเก็บขอ้มูลลงในฐานข้อมูล การท าส่ือน าเสนอ เป็นตน้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอ้ง 
แม่นย  า และป้องกนัการตกหล่น หรือเสียหาย 

 
2.2 ปัญหาท่ีเกดิขึน้ในระบบการท างานปัจจุบัน 
               ระบบการจดัการขอ้มูลมีความจ าเป็นต่อผูป้ระกอบการธุรกิจ หรือบริษทัฯ เป็นอย่างมาก 
เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูล วิธีการหน่ึงในการจดัเก็บขอ้มูลอย่างมีประสิทธิภาพ คือ กระบวนการดา้น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีเป็นไปอย่างราบร่ืน และในสมยัน้ีคนรุ่นใหม่มีความตอ้งการเปิดกิจการ
เป็นของตนเอง แต่ยงัขาดประสบการณ์ในการจดัตั้ง หรือดูแลระบบการจดัการขอ้มูลภายในกิจการ 
นอกจากความรู้ในดา้นการบริหารธุรกิจแลว้ ยงัตอ้งอาศยัการจดัการท่ีดีดว้ย จึงจะท าให้กิจการนั้น  
มีประสิทธิภาพ และปัญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบการท างานขององคก์ร มีดงัน้ี 
 1.  ผูเ้ปิดกิจการใหม่ยงัขาดประสบการณ์ในการบริหารองคก์ร 
 2.  ยงัมีการจดัเก็บขอ้มูลเป็นเอกสาร อาจท าใหข้อ้มูลตกหล่นหรือเสียหายได ้
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2.3 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
2.3.1 ทฤษฎีการบริหาร 
                 การบริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานอย่างมีศิลปะในการเลือกใชบุ้คคล              

และทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อใหง้านบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
 ความหมายของการบริหาร 
                    มีนกัวิชาการหลายคนใหค้ านอยามไวห้ลากหลาย เช่น 

-  ปีเตอร์ ดรักเกอร์ (1954) กล่าววา่ เป็นศิลปะในการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น 
- เกรก (1957) กล่าววา่ กระบวนการทั้งหมดของการใชท้รัพยากรท่ีเตรียมไวอ้ยา่งเหมาะคือ  

คน เงิน และวสัดุอุปกรณ์ 
- เบลิเซิล อละซาเจนต์ (1957) กล่าวว่า การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ภายในองค์กรให้ผู ้

ปฏิบติัการท างานดว้ยความพึงพอใจ 
- ปีเตอร์สัน โฟวแ์มน และ ติคเกตต ์(1962)ให้ความหมายไวว้่า เป็นการตดัสินใจของกลุ่ม 

โดยมีความมุ่งหมาย และจุดประสงค ์
- The Reader's Digrst Encyclopaedia Dictionary (1964) เขียนว่า เป็นการบริหารของธุรกิจ

หรือการเขา้ท างานของส่วนราชการ 
  
 ประโยชน์ของการบริหาร 

1. ประหยัด คือ ใชท้รัพยากรนอ้ยท่ีสุดแต่ไดผ้ลมากท่ีสุด  
2. ประสิทธิผล คือ ไดผ้ลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
3. ประสิทธิภาพ คือ เปรียบเทียบกนัระหวา่งตน้ทุน และทรัพยากรท่ีใช ้กบัผลงานท่ีออกมา  

ถ้าทรัพยากรท่ีใช้ซ่ึงเรียกว่า ต้นทุน น้อย แต่ผลงานท่ีได้ออกมามีมาก จะเรียกได้ว่าการท างาน     
หรือการบริหาร มีประสิทธิภาพ 

4. ความเป็นธรรมต่อทุกคนในองค์กร คือ หากกิจกรรมท่ีร่วมทุนมีจ านวนมากก็จะได้รับ 
ผลตอบแทนมาก 

5. มีเกียรติช่ือเสียง  คือ หากมีการบริหารท่ีดีจะท าให้องค์กรเกิดความเจริญก้าวหน้า            
มีความน่าเช่ือถือ น่าไวว้างใจ และเป็นท่ียอมรับ 
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        ระดับและหน้าท่ีของผู้บริหาร 
  โดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น  3  ระดบั ดงัน้ี 

1. ผู้บริหารระดับสูง (Top  Manager) 
         เป็นผูบ้ริหารต าแหน่งสูงสุดขององค์การ ได้แก่ ประธาน รองประธาน หัวหน้า 
ส านักงานบริหาร กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กรรมการอ านวยการ ผูจ้ดัการอาวุโส มีหนา้ท่ีบริหารงาน
ทั้งองคก์ร ก าหนดวตัถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบาย และวางแผนระยะยาว รวมถึงการตดัสินใจแกไ้ข
ปัญหาต่าง ๆ ท่ีมีความส าคญั เช่น การผลิตสินคา้ใหม่ การลด หรือเพิ่มราคาสินคา้ การด าเนินงาน  
ในต่างประเทศ ซ่ึงตอ้งใหค้วามสนใจสภาพแวดลอ้มภายนอกมากกวา่ภายในองคก์าร 
 

                                                                                    
รูปท่ี 2.1 อี ซูมาน (Lee Sooman) ประธานค่ายเพลง SM Entertainment 

 
    2. ผู้บริหารระดับกลาง  (Middle  Manager) 

          เป็นผู ้บริหารท่ีอยู่ระหว่างผู ้บริหารระดับสูง และผู ้บริหารระดับต้น ได้แก่ 
ผูจ้ดัการหัวหน้า มีหน้าท่ีรับนโยบายจากผูบ้ริหารระดบัสูงไปปฏิบติัรับผิดชอบในฝ่ายของตนเอง 
วางแผนและจดัระเบียบวิธีปฏิบติังานเฉพาะอย่างเพื่อให้งานในความรับผิดชอบประสบความส าเร็จ         
ตามนโยบายของผูบ้ริหารระดบัสูง 
 

 
รูปท่ี 2.2 นวลพรรณ ล ่าซ า (มาดามแป้ง) ผูจ้ดัการฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย 

 
    3. ผู้บริหารระดับต้น  (First – Level Manager) 
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              เป็นผู ้บ ริหารท่ีอยู่ ส่วนล่ างขององค์กร และท างานเก่ียวข้องโดยตรงกับ
ผูป้ฏิบติังาน ได้แก่ ผูค้วบคุม หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก มีหน้าท่ีก ากับดูแล และสั่งการโดยตรง    
ต่อพนักงาน ผูป้ฏิบติังาน ตดัสินใจในระยะสั้นวนัต่อวนั หรือสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ตอ้งรับรายงาน
โดยตรงจากพนกังาน และเสนอรายงานต่อผูบ้ริหารระดบักลาง และสูงต่อไป 

 
รูปท่ี 2.3 วิลาวณัย ์อภิญญาพงศ ์(กปัตนัก๊ิฟ) หวัหนา้ทีมวอลเลยห์ญิงทีมชาติไทย 

 
 บทบาทของผู้บริหาร 
                     นักวิชาการด้านการจัดการช่ือ Henry  Mintzbery ได้ศึกษาการท างานของผูบ้ริหาร      
แต่ละวนั  พบวา่บทบาทของผูบ้ริหาร  มี  3  ดา้น  ดงัน้ี 

   1. ดา้นผูป้ระชาสัมพนัธ์ มีบทบาทดงัน้ี 
- ผูแ้ถลงข่าว ท าหน้าท่ีประกาศประชาสัมพนัธ์ หรือให้เน้ือหาเก่ียวกับนโยบาย 

แผนงาน หรือผลการด าเนินงานไปยงัองคก์รอ่ืน ๆ  
- ผู ้เผยแพ ร่ข้อมูล  ท าหน้ า ท่ี ให้ ข้อมู ลข้อ เท็ จจ ริงต่ าง  ๆ  ให้กับพนักงาน               

และหน่วยงานในองคก์ร 
- ผูรั้บขอ้มูล ท าหนา้ท่ีติดตาม เก็บขอ้มูลทั้งภายใน และภายนอกองคก์าร 

   2. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
- ผูน้ า ท าหนา้ท่ีใหก้ารส่งเสริม พฒันา หรือจูงใจใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
- หวัโขน ท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนหน่วยงาน เช่น เป็นประธานเปิดงาน 
- ผูป้ระสานงาน ท าหนา้ท่ีประสานงานทั้งภายใน และภายนอก 

         3. ดา้นการตดัสินใจ 
- ผูจ้ดัทรัพยากร ใหก้บังานตา่ง ๆ ภายในองคก์าร 
- ผูเ้จรจาต่อรอง กบัพนกังาน หรือองคก์รอ่ืน ๆ 
- ผูป้ระกอบการ เร่ิมงาน หรือแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ 

 
              ทักษะของผู้บริหาร 



9 
 

                      Robert  L. Katz  นกัวิชาการดา้นการบริหารไดก้ล่าววา่ ผูบ้ริหารจะตอ้งมีทกัษะ  ดงัน้ี 
1. ทักษะด้านการท างาน  (Technical  Skills) 

                        ความสามารถในการปฏิบัติ มีความช านาญในการใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือ วิธีการ      
รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ส าหรับการปฏิบติังานประเภทใดประเภทหน่ึง โดยเฉพาะผูบ้ริหารระดับตน้ 
ตอ้งมีทกัษะด้านเทคนิคมากกว่าผูบ้ริหารระดับกลาง และระดับสูง เพราะตอ้งให้ค  าแนะน า หรือ
ฝึกอบรมผูป้ฏิบติังานอยูเ่สมอ 

2. ทักษะด้านมนุษย์สัมพนัธ์   (Human Skill) 
                        ความสามารถในการติดต่อกับผูอ่ื้น มีความช านาญในการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดี 
สามารถจูงใจผูอ่ื้น สร้างความรู้สึกท่ีดี และสร้างความจงรักภกัดีต่อองคก์รใหก้บับุคคลในองคก์รได ้

3. ทักษะด้านความคิด  (Comceptuat Skill)  หรือความคิดรวบยอด 
                         ความสามารถในการเขา้ใจส่ิงต่าง ๆ ไดร้วดเร็ว เขา้ใจขอบข่ายของงานอย่างแทจ้ริง 
เม่ือพบปัญหาสามารถแก้ไข และตัดสินใจอย่างถูกต้อง มีความช านาญในการวางแผน สั่งการ 
ควบคุม และสามารถสร้างสรรคง์านใหม่ ๆ ได ้ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัสูงจ าเป็นตอ้งมีทกัษะดา้นน้ีมาก 
 
 ทรัพยากรในการบริหาร 
                     ทรัพยากรเป็นปัจจยัท่ีจ าเป็น ประกอบดว้ยส่ิงท่ีส าคญั   8  ประการ  คือ  8M  ไดแ้ก่ 

1. คน (Man)    เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 
2. เงิน (Money)    ส าหรับเป็นค่าจา้ง และค่าใชจ่้ายในการด าเนินการ 
3. วัสดุส่ิงของ (Material)   อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้และอาคารสถานท่ี 
4. การจัดการ (Management)  ความรู้เก่ียวกบัการจดัการ 
5.  ตลาด (Market)   ท่ีจ าหน่ายสินคา้ และบริการ 
6. เคร่ืองจักร (Machine)   ส าหรับผลิตสินคา้ และบริการ 
7. วิธีการท างาน  (Method) วิธีหรือขั้นตอนในการท างาน 
8. เวลา (Minute)   เวลาในการด าเนินงาน 

 
             หน้าที่การบริหาร 
                    เป็นส่ิงส าคญัส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะไดย้ึดเป็นหลกัในการปฏิบติังานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ท่ีตั้งไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตามมีนกัวิชาการดา้นบริหารไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัหน้าท่ี
การบริหาร ซ่ึงเป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไป ดงัน้ี 
 

1. หน้าที่การบริหาร Henri Fayol 
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                    ฟาโยล์ เป็นบุคคลแรกท่ีวิ เคราะห์ ถึงองค์ประกอบมูลฐานของการบริหารว่า
มี  5  ประการ ดงัน้ี 
                  P = การวางแผน (planning) คือ ศึกษาขอ้มูลในปัจจุบนัแลว้คาดการณ์เป็นอนาคต พร้อม
กบัวางเป้าหมาย และแนวทางปฏิบติั 
                O = การจัดองค์การ (organizing) คือ จัดโครงสร้างของหน่วยงาน หรือออกแบบ
หน่วยงานยอ่ย ๆ ก าหนดหนา้หนา้ท่ีของหน่วยงาน จดัสรรคนเขา้ท างานในต าแหน่งต่าง ๆ 
                C = การสั่ งการบังคับบัญชา (commanding) คือ การสั่ งให้พนักงานท างานตาม                
ท่ีมอบหมาย 
                  C = การประสานงาน (coordinating) คือ จดัทะเบียนการท างานไม่ให้กา้วก่ายกนั ติดต่อ
ประสานงานใหห้น่วยงานยอ่ยต่าง ๆ ขององคก์ร โดยราบร่ืน ไม่ขดัแยง้กนั 
                 C = การควบคุม (controlling) คือ ควบคุมให้พนักงานปฏิบัติงานตามหน้าท่ี ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบใหผ้ลการปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้

2. หน้าที่การบริหารของ Luther Gulick and Lyndall Urwick 
                        กูลิก และเออร์วิก ได้น าหลกัการจดัการของฟาโยล์มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการ เขาได้เสนอแนะการจดัหน่วยงานในท าเนียบแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อตอบ
ค าถามท่ีว่า อะไรคืองานของประธานาธิบดี ค าตอบ คือ POSDCOR  หนา้ท่ีการบริหาร 7 ประการ 
ดงัน้ี 
                P = Planning หมายถึง การจดัวางโครงการและแผนงานปฏิบติังานไวล้่วงหนา้ วา่จะตอ้ง
ท าอะไรบา้ง เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมาย 
                O = Organizing คือ จดัองค์กร ก าหนดเป้าหมายโครงสร้างของหน่วยงาน การแบ่งงาน 
ตามสายงานต าแหน่งต่าง ๆ 
                S = Staffing คือ จดัตวับุคคล เป็นการบริหารงานดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ การจดัอตัราก าลงั 
การสรรหา 
               D =  Directing คือ อ านวยการ โดยใชศิ้ลปะในการบริหาร เช่น ภาวะผูน้ า มนุษยส์ัมพนัธ์ 
การจูงใจ และการตดัสินใจ 
              Co = Coordinating คือ ประสานงาน ประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการท างาน         
มีความต่อเน่ืองกนั เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และราบร่ืน 
              R =  Reporting คือ รายงาน เป็นกระบวนการ และเทคนิคของการแจง้ให้ผูบ้งัคบับญัชา  
ทราบถึงผลการปฏิบติังาน โดยมีความสัมพนัธ์กบัการติดต่อส่ือสารในองคก์ารอยูด่ว้ย 
             B = Budgeting คือ งบประมาณ เป็นการวางแผนการท าบญัชี และการคลงั   
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3. หน้าที่การบริหารของ Ernest Dale 
                     เดล ไดจ้ าแนกหนา้ท่ีของผูบ้ริหารไว ้7 ขั้นตอน คือ POSDCIR  ดงัน้ี 
             Planning การวางแผน   Organizing การจดัองคก์าร 
     Staffing การจดัตวับุคคล  Directing การอ านวยการ 
     Coordinating การประสานงาน   Reporting การรายงาน 
     Budgeting การงบประมาณ 

4. หน้าที่การบริหารของ George R.Terry 
                         กล่าวถึงหนา้ท่ีการบริหารคือ POAC ดงัน้ี 
             Planning การวางแผน   Organizing การจดัองคก์าร  
     Actuating การอ านวยการ  Controlling การควบคุมการท างาน 

5. ในปัจจุบัน  เอกสารด้านการบริหารส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า หน้าท่ีของผู ้บริหาร
มี 4 ประการ คือ POLC 
                 P = Planning การวางแผน  คือ  ก าหนดเป้ าหมาย กลยุทธ์  รวมถึงการรวบรวม                
และประสานการด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 
                 O = Organizing การจดัองค์กร คือ ก าหนดหน้าท่ี จดัโครงสร้างองค์กร รวมถึงจดักลุ่ม
งานและก าหนดสายการบงัคบับญัชา 

    L = Leading การท า คือ การจูงใจ สั่งการใหทุ้กคนท างานร่วมกนัอยา่งเตม็ความสามารถ 
                 C = Controlling การควบคุมการ คือ ตรวจสอบการด าเนินงาน รวมถึงประเมินผลงาน         
ท่ีปฏิบติั เพื่อใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
 

ทฤษฎีบริหารน้ี จะท าให้บุคลากรในหน่วยงานท่ีตอ้งรับผิดชอบ ซ่ึงช่วยให้เกิดความเขา้ใจ 
และรู้จกัการบริหารบุคคลท่ีต่างกนัไป รวมทั้งการปรับเปล่ียนทศันคติของผูร่้วมทีม ผูบ้งัคบับญัชา
จะไม่ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเขม้งวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จกัควบคุมตนเอง ซ่ึงวิธีการน้ีจะเป็น
การรวบรวมบุคคล และเป้าหมายโครงการไวด้ว้ยกนั  

 
 
 
 
 
 
 

          1. ทฤษฎี X (The Traditional View of Direction and Control) เกิดขอ้สมติฐานท่ีวา่ 
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    - คนไม่อยากท างาน และหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ 

    - คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเร่ิม ชอบใหก้ารสั่ง 

    - คนเห็นแก่ตนเองมากวา่องคก์าร 

    - คนมกัต่อตา้นการเปลี่ยนแปลง 

    - คนมกัโง่ และหลอกง่าย 

           2. ทฤษฎี Y (The integration of Individual and Organization Goal) เกิดขอ้สมติฐานท่ีวา่ 

    - คนจะไม่ใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน รับผิดชอบ ขยนั 

    - คนไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้

    - คนมีความคิดริเร่ิมท างานถา้ไดรั้บการจูงใจอยา่งถูกตอ้ง 

    - คนมกัจะพฒันาวิธีการท างาน และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 

           3. ทฤษฎี Z (Z Theory)  

            ทฤษฎีน้ีรวมเอาหลกัการของทฤษฎี X และ Y เขา้ดว้ยกนั แนวความคิดก็คือ องคก์ร  
ต้องมีหลักเกณฑ์ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการ หน้าท่ีของ
ผู ้บริหารจึงต้องปรับเป้ าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์กร              
ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการคือ 

    - การท าใหป้รัชญาท่ีก าหนดไวบ้รรลุ 
    - การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้ างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
    - การใหค้วามไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
    - การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

                          ทฤษฎีน้ีใชห้ลกัการ 3 ประการ คือ 
    1. คนในองคก์รตอ้งซ่ือสัตยต์่อกนั 
    2. คนในองคก์ารตอ้งมีความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 
    3. คนในองคก์ารตอ้งมีความใกลชิ้ดเป็นกนัเอง 

 
            หลกัการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  
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1. การบริหารท่ีมีผูบ้ริหารเพียงคนเดียวในองคก์าร (Division Of Labor) 
2. มีการก าหนดมาตรฐานท างานท่ีชดัเจน (Standardization) 
3. มีเอกภาพในการบงัคบับญัชา (Unity of command) 
4. มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบใหแ้ก่ผูร่้วมงาน  

(Delegation of Authority and Responsibility) 
5. มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผูรั้บผิดชอบใหแ้ก่ผูร่้วมงานใหเ้ฉพาะเจาะจงขึ้น  

(Division of Labor) 
6. มีการก าหนดมาตรฐานการท างาน ท่ีชดัเจน (Span of control) 
7. มีการมอบหมายการควบคุมดูแลท่ีเหมาะสม (Stability) 
8. เปิดโอกาสใหมี้การเปล่ียนแปลงใหม่ ๆ ในองคก์ารได ้(Flexibility) 
9. สามารถท าใหค้นในองคก์ารเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยั (Security) 
10. มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลท่ีมีความสามารถ (Personnel Policy) 
11. มีการประเมินผลการปฏิบติังานทั้งส่วนบุคคลและองคก์าร (Evaluation) 

 
2.3.2 ทฤษฎีการจัดการ 
                 การจัดการ หมายถึง กระบวนการท างานท่ีกลุ่มบุคคลในองค์กรท าร่วมกัน

เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแนวทางท่ีก าหนดไว ้ 
ความส าคัญของการจัดการ 

        การจดัการมีความส าคญัต่อองค์กร เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อความส าเร็จท่ีจะท าให้
เกิดผลก าไร และช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินการต่อไปได ้นอกจากน้ีกระบวนการจดัการยงัเป็น
ทั้งศาสตร์ และศิลป์ท่ีตอ้งรู้จกัน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ เน่ืองจากแต่ละองค์กรมีปัจจยั
ความส าเร็จแตกต่างกนั 
 
 กระบวนการในการจัดการ 
 1. การวางแผน คือ การก าหนดแนวทางการท างานให้บรรลุเป้าหมาย โดยเกิดจากการใช้
ดุลพินิจคาดการณ์ล่วงหนา้เพื่อเป็นแนวทางการการท างานในอนาคต 

2. การจัดองค์กร คือ การจัดระเบียบ หรือจัดโครงสร้างของการท างานให้เป็นระบบ            
ในส่วนประกอบท่ีเหมาะสม เพื่อใหเ้กิดประโยชน์ และช่วยใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จไดเ้ร็วขึ้น 

3. การบังคับบัญชาส่ังการ คือ ภาระหน้าท่ีของผูบ้ริหารในการใช้ความสามารถชักจูง    
หรือหวา่นลอ้มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหป้ฏิบติังานตามค าสั่ง จนสามารถท าใหอ้งคก์รบรรลุผลส าเร็จ 

4. การประสานงาน คือ การจดัแจงให้บุคคลภายในองคก์รท างานสอดคลอ้งกนั เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน 
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5. การควบคุม คือ กระบวนการท างานิ เร่ิมตั้ งแต่การก าหนดมาตรฐาน การแก้ไขการ
ปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนการด าเนินงานตามแผน และการประเมินเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 

2.3.3 ทฤษฎีการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
                 สัมพันธภาพ หมายถึง ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ท าให้เกิดความรัก 

ความนบัถือ และความร่วมมือ หรือการอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข มนุษยไ์ม่สามารถอยู่ตาม
ล าพงั จ าเป็นตอ้งอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม จึงตอ้งมีการติดต่อสัมพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น ซ่ึงท าให้การ
งานร่วมกบัผูอ่ื้นเป็นไปไดด้ว้ยดี ท าใหเ้กิดความสุขในด าเนินชีวิต 

                 หลกัพื้นฐานในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล คือ เพื่อความประทบัใจ 
ความรักใคร่ ความชอบพอกัน เป็นมิตรกัน เป็นหนทางท่ีน าไปสู่มิตรภาพ การใช้ชีวิ ตร่วมกัน 
ตลอดจนการท างานร่วมกนั โดยเกิดจากองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 

1. ความใกล้ชิด   
           การท่ีบุคคลอยูใ่กลชิ้ดกนัจะก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์มากกวา่บุคคลท่ีอยูห่่างไกลกนั 
2. ความเหมือนกนั หรือความคล้ายกนั  
           ซ่ึงโดยทฤษฎีแลว้มนุษยมี์แนวโน้มท่ีจะสร้างความสัมพนัธ์ และมีความชอบพอ    

กบัคนท่ีมีความเหมือน หรือคลา้ยกบัตวัเอง 
3. สถานการณ์  
           เป็นอีกตัวแปรหน่ึงท่ีท าให้มนุษย์ เกิดความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน  เช่น มีโอกาสได้

แลกเปล่ียนความรู้สึกท่ีดีร่วมกนั มีโอกาสไดป้รับตวัเขา้กบัผูอ่ื้น ความกระตือรือร้นในการพบปะ
ผูอ่ื้น การถูกแยกตวัออกจากสังคมนาน ๆ และการเติมเตม็ความตอ้งการของกนั และกนั  

 
บทบาทหน้าท่ีของการส่ือสารระหว่างบุคคล 
         การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลนั้น หมายถึง

ความใกล้ชิด ความสัมพันธ์ และความสอดคล้องกันของผูส่้ งสาร แหล่งข้อมูล และผูรั้บสาร              
ดงันั้นการส่ือสารระหวา่งบุคคลจึงมีขึ้นเพื่อ 

 
1. สร้างความเข้าใจร่วมกนั  
           การส่ือสารท่ีเน้นให้ผูท่ี้ส่ือสารเข้าใจเน้ือหา หรือขอ้มูลร่วมกันอย่างถูกตอ้ง เช่น    

การส่ือสารภายในองคก์ารเพื่อการปฏิบติังานร่วมกนั 
2. การส่ือสารเพ่ือสร้างความช่ืนชอบ  
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          การส่ือสารโดยทัว่ไปท่ีไม่ใช่มุ่งเฉพาะส่ือสารแต่ขอ้มูลข่าวสารเท่านั้น การมีอารมณ์
ร่วม และความพึงพอใจในการส่ือสาร จะช่วยสร้างสัมพนัธภาพ และความรู้สึกช่ืนชอบในการ
ส่ือสารซ่ึงกนั และกนั 

3. การส่ือสารเพ่ือสร้างอทิธิพลต่อการมีทัศนคติร่วมกนั  
          ความลม้เหลวในการส่ือสารบางคร้ังเกิดจากความไม่เขา้ใจในความคิด หรือทศันคติ 

ท่ีต่างกนั ดงันั้นการส่ือสารจึงตอ้งอธิบายอย่างละเอียด และชดัเจน เนน้ประเด็นท่ีส าคญั จึงจะสร้าง
ความเขา้ใจใหต้รงกนัได ้

4. การส่ือสารเพ่ือยกระดับความสัมพนัธ์  
          ปัจจยัอีกประการหน่ึงท่ีสามารถส่งผลต่อความส าเร็จในการส่ือสารได ้คือ ความรู้สึก

ท่ีดีต่อกนั ดงันั้นการส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างกนัจะช่วยใหก้ารส่ือสารในคร้ังต่อ ๆ ไป
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5. การส่ือสารเพ่ือท าให้เกดิการกระท าตามความต้องการ  
          วตัถุประสงค์อีกหน่ึงอย่างในการส่ือสารท่ีมักจะเกิด คือ การสร้างความมุ่งหมาย

ร่วมกนั เพื่อใหเ้กิดความคิดเห็น และการกระท าร่วมกนัในส่ิงท่ีตอ้งการ  
 
การส่ือสารเพ่ือความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
      โดยทั่วไปเราจะส่ือสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลก็ต่อเม่ือมีบรรยากาศ   

ของความไวใ้จกนั ความเขา้ใจกนั โดยความสัมพนัธ์ของมนุษยส์ามารแบ่งได ้2 ประเภทคือ  
1. ความสัมพันธ์ด้านกายภาพ (physical relationship) เช่น การอาศยัอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน 

อยูก่ลุ่มเดียวกนั หรือท่ีท างานเดียวกนั  
2. ความ สัมพั น ธ์ ด้ านสภ าพ แวด ล้อมทางสั งคม  และจิ ต ใจ  (climate or social -      

psychological relationship) โดยความสัมพนัธ์จะพฒันาขึ้นได ้ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบคือ 
    - สภาพแวดล้อม การสร้างบรรยากาศของการส่ือสารให้สนับสนุนผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ

ส่ือสารจะช่วยเกิดการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีขึ้น เช่น เป็นเพื่อนกนั เคยพบปะกนัมาก่อน เคยท างาน
งานร่วมกนั เป็นตน้ 

    - ระยะเวลา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน เวลาเป็นองค์ประกอบท่ีท าให้เกิด
ความสัมพนัธ์เพิ่มมากขึ้น ยิ่งมีระยะเวลานานการเกิดความเขา้ใจร่วมกัน ไวว้างใจกนัก็เป็นไปได้
อยา่งราบร่ืน 

    - การแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสารร่วมกนั  สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 แบบคือ แลกเปลี่ยนขอ้มูล
กนัในแนวกว้าง (breadth) เป็นการแลกเปล่ียนขอ้มูลทัว่ ๆ ไปในระดบัผิวเผิน เช่น เพิ่งรู้จกักนัก็จะ
คุยกันในหัวข้อท่ีหลากหลาย แต่ถ้าเป็นแนวลึก (depth) จะเป็นเร่ืองท่ีเป็นส่วนตัวมากขึ้น อาจ
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เก่ียวกบัครอบครัว และหน้าท่ีการงาน ซ่ึงจะเกิดการส่ือสารในแบบใดนั้นขึ้นอยู่กบัว่าผูส่ื้อสารมี
ความตั้งใจ จะใหเ้กิดความสัมพนัธ์ในระดบัใด 

    - การไว้วางใจซ่ึง การท่ีบุคคลมีความไวใ้จ รู้สึกปลอดภยั สบายใจ ต่อบุคคลใดบุคคล
หน่ึง   ก็มีแนวโนม้ท่ีท าใหเ้กิดความสัมพนัธ์ไดง้่ายขึ้น 

    - ความรัก และการควบคุม เช่น ความรัก ความเกลียด การช้ีน า การช่วยเหลือกัน การ
ร่วมมือ สามารถส่งผลให้เกิดความสัมพนัธ์ได้ 2 แบบคือ ความสัมพันธ์แบบการพึ่งพากัน โดยทั้ง
สองฝ่ายไดรั้บการตอบสนองจุดมุ่งหมายร่วมกันจากความสัมพนัธ์  และไดรั้บผลประโยชน์ทั้งคู่ 
และอีกแบบ คือ ความสัมพนัธ์แบบถาวร โดยการส่ือสารท่ีเกิดขึ้นบ่อย ๆ จะช่วยสร้างความสัมพนัธ์
ใหย้นืยาวขึ้น 

  
พลวัตของความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
        ในการสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล จะมีการเปล่ียนแปลงความสัมพนัธ์เกิดขึ้น 

ซ่ึงโดยเหตุผลทัว่ไป มีอยู ่3 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1. ขั้นการเร่ิมสร้างความสัมพนัธ์   
            ถือเป็นขั้นตอนแรกของการสร้างความสัมพนัธ์ เพื่อสร้างความคุน้เคยก่อนน าไปสู่

ความสัมพนัธ์ท่ีลึกซ้ึงต่อไป ซ่ึงเป็นการพูดคุย หรือสนทนาในเร่ืองทัว่ ๆ ไป 
2. ขั้นการรักษาความสัมพนัธ์ให้ยืนยาว   
            หลงัจากเกิดความสัมพนัธ์ขั้นแรกแลว้ ก็จะกา้วเขา้สู่การรักษาความสัมพนัธ์นั้นไว ้

เพื่อให้เกิดความยัง่ยืน ซ่ึงท าไดย้าก และตอ้งใช้ความพยายาม มกัจะตอ้งสร้างความสมดุลระหว่าง
บุคคลให้เกิดขึ้น เพื่อให้เขา้ใจกนั และตอ้งเติมเตม็ความคาดหวงัซ่ึงกนั และกนั ท าให้เกิดความรู้สึก
ทางบวกต่อกนั รู้สึกคุม้ค่าท่ีไดมี้ความสัมพนัธ์กนั 

 
 
 
 
3. ข้ันหยุด หรือเลกิความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกนั  
            นับเป็นขั้นถดถอยหลังจากท่ีเกิดความสัมพันธ์ โดยเป็นการยุติความสัมพันธ์        

แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ การบอกหยุดความสัมพันธ์ทางตรง (directness) ซ่ึงเป็นการให้เหตุผล
โดยตรง และอาจเป็นการท าร้ายจิตใจอีกฝ่ายได ้อีกลกัษณะหน่ึง คือ การบอกหยุดความสัมพันธ์
ทางอ้อม (indirectness) เป็นการใหเ้หตุผลเพื่อเล่ียงการท าร้ายความรู้สึกของอีกฝ่าย  
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ลกัษณะการส่ือสารเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
  1. การเร่ิมสร้างความสัมพนัธ์ 

          ในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นนั้น มีปัจจยัหลายอย่างท่ีช่วยให้เกิดความสัมพนัธ์ 
เช่น การมีทศันคติท่ีดี การใช้ภาษาท่ีดีทั้งค  าพูด และกริยาการแสดงออก ความมัน่ใจในการเร่ิมตน้
สนทนา การจดจ าช่ือ และใหค้วามส าคญัคู่สนทนา การเป็นผูฟั้งท่ีดี เป็นตน้ 

2. การสานต่อความสัมพนัธ์ 
          หลงัจากท่ีเกิดความสัมพนัธ์ขึ้นแลว้ ควรรักษาความสัมพนัธ์นั้นไว ้ซ่ึงมีหลายวิธีการ 

ท่ีควรท า เช่น การสนใจ เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจกัน ให้อภยังกัน ยอมรับขอ้บกพร่องของอีกฝ่าย 
เคารพสิทธิหนา้ท่ี เป็นตน้ 
  3. ลกัษณะการส่ือสารเพ่ือถนอมความสัมพนัธ์ให้ยืนยาว 

            การถนอมความสัมพันธ์ให้ยืนยาวเป็นส่ิงท่ีท าได้ไม่ยาก หากแต่ควรเข้าใจ          
และเห็นความส าคัญ เช่น มีเวลาให้กัน มองกันในแง่ดี รักษาสัญญา ไม่วิพากษ์วิจารณ์คนอ่ืน         
เขา้ใจความเป็นจริงของชีวิต เป็นตน้ 

 
2.3.4 ทฤษฎีการออกแบบ 
                 การออกแบบ หมายถึง การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จกัเลือกใช้วสัดุ

วิธีการเพื่อท าตามส่ิงท่ีตอ้งการนั้น โดยให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะรูปแบบ และคุณสมบติัของวสัดุ   
แต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค ์เช่น จะท าเกา้อ้ีนัง่ตวัหน่ึงตอ้งวางแผน โดยเร่ิมเลือกวสัดุท่ีจะใช้
ท่ีเหมาะสม วิธีการยึดควรใช้ข้อต่อแบบใด ค านวณสัดส่วนการใช้งาน ความแข็งแรงของเก้าอ้ี    
มากนอ้ยเพียงใด ใชสี้อะไรจึงจะสวยงาม เป็นตน้ ซ่ึงมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตของเรา ดงัน้ี 

1. การวางแผนการการท างาน   งานออกแบบจะช่วยให้การท างานเป็นไปตามขั้นตอน    
และประหยดัเวลา  

2. การน าเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความเขา้ใจตรงกันชัดเจน 
หรือเป็นการส่ือความหมายเพื่อความเขา้ใจระหวา่งกนั 

3. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมีรายละเอียดซบัซอ้น การออกแบบ
จึงเป็นแนวทางช่วยให้ผูเ้ก่ียวข้อง หรือผูพ้บเห็นมีความเข้าใจอย่างชัดเจน หรืออาจกล่าวได้ว่า        
เป็นตวัแทนความคิด 

4. แบบ จะมีความส าคัญมาก ถา้ผูอ้อกแบบกับผูส้ร้างงาน หรือผูผ้ลิต เป็นคนละคนกัน    
เช่น สถาปนิกกบัช่างก่อสร้าง นกัออกแบบกบัผูผ้ลิตในโรงงาน เป็นตน้ 

 
2.3.5 ทฤษฎีการออกแบบเส้ือผ้า 
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           การออกแบบเส้ือผา้ และเคร่ืองใชป้ระเภทผา้ เป็นการก าหนดลกัษณะของเส้ือผา้       
ซ่ึงต้องมีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการของการออกแบบ และการองค์ประกอบทางศิลปะมาใช้
เพื่อใหก้ารออกแบบท่ีปรากฏมีความสวยงาม เหมาะสม 

การตัดเย็บ 
    1. สัดส่วน คือ ขนาดของรูปร่างท่ี โดยต้องมีสัดส่วนท่ีสัมพันธ์กัน เช่น กระเป๋าเส้ือ     

ปกเส้ือ กระดุม เป็นตน้ โดยทัว่ไปนิยม 5 ต่อ 8 ส่วน เช่น เส้ือสั้นกวา่กระโปรง  
    2. รูปร่าง คือ เส้นรอบท่ีแสดงให้เห็นในลกัษณะ 2 มิติ คือ ความสูง และความกว้าง เช่น 

ผอม สูง เต้ีย อว้น สูงใหญ่ สันทดั เป็นตน้ 
    3. รูปทรงรูปทรงของเส้ือผ้า คือมุมท่ีมองเห็นจากภายนอก เช่น ความยาว ความคับ         

ความหลวม ส่วนคอดของเอว เป็นตน้ 
    4. จังหวะ คือการจดัวางบนตวัเส้ือ เพื่อใหเ้กิดความเคล่ือนไหว หรือเกิดความรู้สึกต่าง ๆ 

เช่น อ่อนหวาน หยาบกระดา้ง  
    5. ความสมดุล คือ น ้าหนกัของเส้ือผา้ท่ีวดัดว้ยสายตา 
    6. ช่องว่าง คือ เวน้ช่องวา่งของเส้ือผา้ ถา้ตกแต่งมากเกินไปจะท าใหคุ้ณค่าเส้ือผา้ลดลง 
    7. ความกลมกลืน คือ การจดัขอบเส้ือผา้ เช่น สี เส้น ผิวสัมผสั 
    8. จุดเด่น คือ การเนน้จุดใดจุดหน่ึงท่ีดึงดูดสายตา เช่น สี เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 
    9. การตัดกัน คือ ลกัษณะในแบบเส้ือท่ีตรงขา้ม เช่น ตดักนัดว้ยเส้น ตดักนัดว้ยสี ตดักนั   

ดว้ยรูปร่าง ตดักนัดว้ยทิศทาง เป็นตน้ 
 
การออกแบบเคร่ืองใช้ท่ีท าด้วยผ้า 
    1. ประโยชน์ใช้สอย ถา้สามารถออกแบบให้ใช้ประโยชน์ไดห้ลายอย่างจะท าให้คุม้ค่า         

ต่อการใชง้าน เช่น กระเป๋าอเนกประสงค ์ 
    2. ความสวยงาม  โดยมีสีสันท่ีมองดูแล้วสะอาด น่าใช้ เช่น ผา้เช็ดมือส าหรับแขวน            

ในหอ้งน ้า ควรเป็นผา้สีอ่อนสะอาดตา  
    3. การดูแลรักษา หรือการท าความสะอาด ส าหรับเคร่ืองใช้ท่ีตอ้งท าความสะอาดบ่อย     

หรือทุกคร้ังหลังจากการใช้งาน ควรออกแบบให้เป็นแบบเรียบ และเลือกใช้ชนิดผา้ท่ีทนทาน        
ต่อการซกัรีด เช่น ผา้ลินิน  

 
การออกแบบเส้ือผ้า  
       ผูอ้อกแบบควรค านึงถึงความสวยงามเหมาะสม เส้ือผ้าบางแบบอยู่ในสมัยนิยม         

แต่ไม่ เหมาะกับบุคลิกของผู ้สวมใส่  ผู ้ออกแบบจึงควรมีความรู้ความเข้าใจเพื่ อน าหลักการ             

http://www.designer.in.th/
http://www.designer.in.th/
http://www.designer.in.th/
http://www.designer.in.th/
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ไปใช้ในการออกแบบท่ีช่วยอ าพรางส่วนท่ีบกพร่อง หรือเสริมจุดเด่นให้มีบุคลิกท่ีดียิ่งขึ้ น                        
ส่ิงท่ีควรค านึงถึงในการออกแบบเส้ือผา้ มีดงัน้ี 

    1. วัย และเพศ วยัท่ีต่างกันจะเลือกใส่เส้ือผา้ต่างกัน เช่น วยัเด็กจะเลือกเส้ือผา้ท่ีเน้น       
ความสะดวกสบายในการท ากิจกรรม ไม่คบั และหลวมเกินไป เป็นตน้ นอกจากน้ีผูห้ญิง และผูช้าย
ก็เลือกเส้ือผา้ในลกัษณะท่ีต่างกนั 

    2. บุคลิกภาพ เส้ือผา้จดัเป็นส่ิงท่ีช่วยส่งเสริมบุคลิกภาพของผูส้วมใส่ เช่น ความสุภาพ
เรียบร้อย ความกระฉบักระเฉง ความสุขมุ เป็นตน้  

    3. รูปร่าง ใช่ว่าเส้ือผ้าแบบเดียวกันจะเหมาะสมส าหรับทุกคน การออกแบบท่ี ดี           
ควรอ าพรางส่วนท่ีบกพร่อง และช่วยเสริมจุดเด่นของผูส้วมใส่ 

    4. โอกาสท่ีใช้ ควรให้มีความเหมาะสมกบัประโยชน์ใช้สอย เช่น ชุดล าลอง ชุดท างาน
ขา้ราชการ ชุดท างานส านกังาน เป็นตน้ 

    5. โอกาสพิเศษ เส้ือผา้ท่ีใส่เฉพาะโอกาสนั้น ๆ ไม่สามารถน ามาสวมใส่เป็นชุดปกติได ้
เช่น ชุดกีฬา เส้ือกนัหนาว ชุดวา่ยน ้า ชุดราตรี เป็นตน้ 

 
2.3.6 การออกแบบเว็บไซต์ 

 หลกัการออกแบบเว็บไซต์ 
         เว็บไซต์ท่ีออกแบบอย่างสวยงาม ใช้งานสะดวก ย่อมได้รับความสนใจจากผูใ้ช ้

มากกว่าเวบ็ไซตท่ี์ดูสับสนวุ่นวาย ใช้เวลาแสดงผลนานเกินไป ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีลว้นเป็นผลมาจาก
การออกแบบเวบ็ไซด์ทั้งส้ิน ดงันั้น การออกแบบเวบ็ไซดจึ์งเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะสร้างความประทบัใจ
ใหผู้ใ้ช ้ซ่ึงนอกจากตอ้งพฒันาเวบ็ไซตแ์ลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงการแข่งขนักบัเวบ็ไซดอ่ื์นดว้ย 

 
 
 
 
องค์ประกอบของการออกแบบเว็บไซต์ 
1. ความเรียบง่าย  
          การจ ากัดองค์ประกอบเสริมให้เหลือเฉพาะองค์ประกอบหลัก คือในการส่ือสาร

เน้ือหาต้องเลือกเสนอส่ิงท่ีต้องการน าเสนอจริง ๆ ออกมาในส่วนของกราฟิก สีสัน ตัวอักษร       
และภาพเคล่ือนไหว ตอ้งเลือกใหพ้อเหมาะ ถา้มากเกินไปจะรบกวนสายตา  

2. ความสม ่าเสมอ  
          สร้างความสม ่าเสมอให้เกิดขึ้นตลอดทั้งเว็บไซต์ โดยอาจเลือกใช้รูปแบบเดียวกัน

ตลอดทั้ งเว็บไซต์ เพราะถ้าแต่ละหน้าในเว็บไซต์มีความต่างกันมากเกินไป อาจท าให้ผูใ้ช้เกิด     
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ความสับสน และไม่แน่ใจว่าก าลังอยู่ในเว็บไซต์เดิมหรือไม่ เพราะฉะนั้นการออกแบบเว็บไซต ์   
ในแตล่ะหนา้ควรท่ีจะมีรูปแบบ สไตลข์องกราฟิก หรือโทนสีท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัทั้งเวบ็ไซต ์

3. ความเป็นเอกลกัษณ์  
          เน่ืองจากเว็บไซต์จะสะท้อนถึงเอกลักษณ์  และลักษณะขององค์กร การเลือกใช้

ตวัอกัษร ชุดสี รูปภาพ หรือกราฟิก จึงมีผลเป็นอย่างมาก เช่น ตอ้งออกแบบเว็บไซต์ของธนาคาร   
แต่กลบัเลือกสีสัน และกราฟิกลายการ์ตูน อาจท าให้ผูใ้ชค้ิดว่าเป็นเว็บไซต์ของสวนสนุก ซ่ึงส่งผล
ต่อความเช่ือถือขององคก์รได ้

4. เน้ือหา  
         ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดในเวบ็ไซต์ เน้ือหาตอ้งสมบูรณ์ และไดรั้บการปรับปรุงพฒันา

ให้ทนัสมยัอยู่เสมอ เน้ือหาท่ีส าคญัท่ีสุดคือ เน้ือหาท่ีทีมผูพ้ฒันาสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง และไม่ซ ้ า   
กบัเวบ็ไซตอ่ื์น เพราะเป็นส่ิงท่ีดึงดูดผูใ้ชไ้ด ้ 

5. ระบบเนวิเกช่ัน  
          เป็นส่วนช่วยไม่ให้ผู ้ใช้เกิดความสับสนระหว่างดูเว็บไซต์ เปรียบเสมือนป้าย      

บอกทาง ดังนั้นการออกแบบเนวิเกชั่นควรให้เขา้ใจง่าย ใช้งานได้สะดวก และควรวางต าแหน่ง    
ใหส้ม ่าเสมอ เช่น อยูต่  าแหน่งบนสุดของทุกหนา้ เป็นตน้  

6. คุณภาพของส่ิงท่ีปรากฏในเว็บไซต์  
           ขึ้ นอยู่กับความชอบส่วนบุคคลเป็นส าคัญ แต่โดยรวมแล้วสามารถสรุปได้ว่า

เว็บไซต์ท่ีน่าสนใจนั้นส่วนประกอบต่าง ๆ ควรมีคุณภาพ เช่น ชนิดตัวอักษรอ่านง่ายสบายตา          
ใชโ้ทนสีท่ีเขา้กนัอยา่งสวยงาม เป็นตน้ 

7. ความสะดวกของการใช้ในสภาพต่าง ๆ  
           การใช้งานของเว็บไซต์นั้ นไม่ควรมีขอบจ ากัด กล่าวคือ สามารถใช้งานได้ดี           

ในสภาพแวดลอ้มท่ีหลากหลาย ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมอ่ืนใดเพิ่มเติม  
 
8. ความคงที่ในการออกแบบ  
           ถา้ตอ้งการใหผู้ใ้ชง้านรู้สึกวา่เวบ็ไซตมี์คุณภาพ ถูกตอ้ง และเช่ือถือได ้ตอ้งออกแบบ

วางแผน และเรียบเรียงเน้ือหาอย่างรอบคอบ ถา้มีปัญหามากขึ้นอาจส่งผลให้เกิดปัญหา และท าให้
ผูใ้ชห้มดความเช่ือถือ 

9. ความคงท่ีของการท างาน  
           ระบบการท างานต่าง ๆ ในเว็บไซต์ควรมีความถูกต้องแน่นอน ซ่ึงต้องได้รับ          

การออกแบบสร้างสรรค์ และตรวจสอบอยู่เสมอ เช่น ตรวจสอบลิงค์ต่าง ๆ ในเวบ็ไซต์ว่าสามารถ
ลิงคข์อ้มูลไดถู้กตอ้งหรือไม่  
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การออกแบบเว็บไซต์ 
      ในการออกแบบเว็บไซต์นั้นประกอบด้วยกระบวนการ มากมาย เช่น การออกแบบ

โครงสร้าง ลักษณะหน้าตา หรือการเขียนโปรแกรม แต่มีหลายคนท่ีพัฒนาเว็บไซต์ โดยขาด         
การวางแผน ผลลพัธ์ท่ีไดจึ้งลม้เหลว เช่น ขอ้มูลไม่ทนัสมยั ลิงคผ์ิดพลาด โดยการออกแบบเวบ็ไซต์
ท่ีดีประกอบดว้ยกระบวนการดงัน้ี 

1. ก าหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ 
           เพื่อจะไดอ้อกแบบการใชง้านไดต้รงกับเป้าหมายท่ีไดต้ั้งเอาไว ้โดยทัว่ไปมกัเขา้ใจ

ว่าการท าเวบ็ไซต์มีจุดมุ่งหมายเพื่อบริการขอ้มูลของหน่วยงาน  หรือองค์กรเท่านั้น แต่จริง ๆ แลว้ 
เวบ็ไซตแ์ต่ละแห่งจะมีเป้าหมายแตกต่างกนัไป 

2. ก าหนดกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย 
           ผูอ้อกแบบจ าเป็นต้องทราบกลุ่มผูใ้ช้ท่ีเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อตอบสนอง   

ความตอ้งการของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งชดัเจน แต่ส่วนใหญ่จะตอบสนองความตอ้งการเฉพาะกลุ่มเท่านั้น  
3. ส่ิงท่ีผู้ใช้ต้องการจากเว็บ 
           ส่ิงท่ีผูใ้ชค้าดหวงัจากการเขา้ชมเวบ็ไซต ์เช่น ขอ้มูล การใชง้านท่ีเป็นประโยชน์ ข่าว 

ความบนัเทิง เป็นตน้ 
4. ข้อมูลหลกัท่ีควรมีอยู่ในเว็บไซต์ 
           ขอ้มูล เป็นส่ิงท่ีผูใ้ช้ส่วนใหญ่คาดหวงัจะได้รับเม่ือเขา้ไปชมเว็บไซต์ เช่น ขอ้มูล

เก่ียวกบับริษทั รายละเอียดของผลิตภณัฑ์ ข่าวความคืบหนา้และข่าวจากส่ือมวลชน ค าถามยอดนิยม
ขอ้มูลในการติดต่อ เป็นตน้ 

 
 
 
การออกแบบหน้าเว็บไซต์ 
       หน้าเว็บไซต์ เป็นส่ิงแรกท่ีผูใ้ช้เห็นเม่ือเข้าสู่ เว็บไซต์ และเป็นส่ิงแรกท่ีแสดงถึง

ประสิทธิภาพในการออกแบบด้วย โดยทัว่ไปจะประกอบด้วย รูปภาพ ตวัอกัษร ระบบเนวิเกชั่น     
สีพื้น ท่ีช่วยส่ือความหมายของเน้ือหา และอ านวยความสะดวกต่อการใชง้าน 

       หลกัส าคญัในการออกแบบหนา้เวบ็คือ การใชรู้ปภาพ และองคป์ระกอบต่าง ๆ ร่วมกนั
เพื่อส่ือความหมาย เก่ียวกับเน้ือหา หรือลกัษณะส าคญัของเว็บไซต์ โดยมีเป้าหมายส าคญัเพื่อ ส่ือ
ความหมายท่ีชดัเจน และน่าสนใจ บนความเรียบง่าย และความสะดวกของผูใ้ช ้ 

  
การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ 
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       โครงสร้างเวบ็ไซต์ เป็นแผนผงัของการล าดบัเน้ือหา หรือการจดัวางต าแหน่งเว็บเพจ
ทั้งหมด ซ่ึงเป็นส่วนท าให้รู้ว่าเว็บไซต์นั้นมีเน้ือหาอะไรบา้ง และมีเว็บเพจหน้าไหนท่ีเก่ียวขอ้ง
เช่ือมโยงถึงกนั การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซตเ์ปรียบเสมือนการเขียนแบบอาคารก่อนลงมือสร้าง 
เพราะท าให้มองเห็นหน้าตาของเวบ็ไซตเ์ป็นรูปธรรมมากขึ้น และเป็นแนวทางการท างานท่ีชดัเจน 
ส าหรับขั้นตอนต่อ ๆ ไป การจดัโครงสร้างเวบ็ไซตห์ลกั ๆ ท่ีนิยมใชก้นัมีอยู ่2 แบบคือ จัดตามกลุ่ม
เน้ือหา ( Content-based Structure ) และจัดตามกลุ่มผู้ชม ( User-based Structure ) 

 
รูปแบบของโครงสร้างเว็บไซต์ 
1. แบบเรียงล าดับ เหมาะส าหรับเว็บไซต์ท่ีมีจ านวนเว็บเพจไม่มาก หรือน าเสนอข้อมูล

แบบทีละขั้นตอน 
2. แบบระดับช้ัน เหมาะส าหรับเวบ็ไซตท่ี์มีจ านวนเวบ็เพจมาก ซ่ึงพบไดท้ัว่ไป 
3. แบบผสม  เหมาะส าหรับเวบ็ไซตท่ี์มีความซบัซอ้น  

 
2.3.5 ทฤษฎีสี 

                  สี (Color) หมายถึง ลกัษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสี ซ่ึงมีผลถึงจิตวิทยา         
คือมีอ านาจส่ือถึงอารมณ์ และความรู้สึกได้ การท่ีได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึก          
ไปยงัสมองท าให้เกิดความรู้สึก ต่าง ๆ ตามอิทธิพลของสี เช่น สดช่ืน ร้อน ต่ืนเต้น เศร้า สดใส                 
สีมีความหมายต่อศิลปินวาดรูปเป็นอย่างมาก เพราะศิลปินใชสี้เป็นส่ือในการสร้างความประทบัใจ          
บนผลงาน และสะท้อนความคิดผ่านผลงานนั้ นให้แก่ผู ้ชม สีมีความเก่ียวข้องกับส่ิงต่าง ๆ               
อยูต่ลอดเวลา เพราะทุกส่ิงท่ีอยูร่อบตวันั้นลว้นแต่มีสีสัน ทั้งส้ิน 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 วงจรสี 

 คุณลกัษณะของสี 



23 
 

 1.สีแท้ (Hue) คือ สีท่ียงัไม่ถูกสีอ่ืนผสม เป็นลักษณะของสีท่ีมีความสะอาด เช่น สีแดง        
สีเหลือง น ้าเงิน 
 2.สีอ่อนหรือสีจาง (Tint) คือ สีแทท่ี้ถูกผสมดว้ยสีขาว เช่น สีเทา สีชมพู สีฟ้า  
 3.สีแก่ (Shade) คือ สีแทท่ี้ถูกผสมดว้ยสีด า เช่น สีน ้าตาล 
 4.สีผสม (Mix) คือ สี 2 สีท่ีถูกน ามาผสมกนั เช่น สีส้ม สีม่วง สีเขียว 
          สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ 
 1. สีธรรมชาติ เป็นสีท่ีเกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย ์ท้องฟ้า รุ้ง ดอกไม้ ต้นไม ้
พื้นดิน ทอ้งฟ้า น ้าทะเล 
 2. สีท่ีมนุษย์สร้างขึ้น หรือไดส้ังเคราะห์ขึ้น เช่น สีวิทยาศาสตร์ มนุษยไ์ดท้ดลองจากแสง
ต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า น ามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน น ามาใช้ประโยชน์ในด้านการละคร         
การจดัฉากเวที โทรทศัน์ การตกแต่งสถานท่ี 
 
 วรรณะของสี  

      กลุ่มสีท่ีให้ความรู้สึกร้อน-เยน็ ในวงจรสีจะมีสีร้อน 7 สี และ สีเยน็ 7 สี ซ่ึงแบ่งท่ี สีม่วง   
กบัสีเหลือง ซ่ึงเป็นไดท้ั้งสองวรรณะ วรรณะสีมี 2 วรรณะ ดงัน้ี 
1.วรรณะสีร้อน (Warm Tone) ประกอบดว้ย สีเหลือง สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีม่วง

แดง และสีม่วง ถา้สีใดหนกัไปทางสีแดง หรือสีส้มถือวา่เป็นสีวรรณะร้อน เช่น สีเทาอมทอง  
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.5 สีวรรณะร้อน 
2.วรรณะสีเย็น (Cool Tone) ประกอบดว้ย สีเหลือง สีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน ้าเงิน  

สีน ้าเงิน สีม่วงน ้าเงิน และสีม่วง ถา้สีใดหนกัไปทางสีน ้าเงิน หรือสีเขยีว ถือเป็นสีวรรณะเยน็ เช่น  
สีเขียวแก่  
 
 
 
 

รูปท่ี 2.6 สีวรรณะเยน็ 
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      สังเกตไดว้่าสีเหลือง และสีม่วงอยู่ได้ทั้งวรรณะร้อน และวรรณะเยน็ ถา้อยู่ในกลุ่มสี
วรรณะร้อนก็ใหค้วามรูสึกร้อน หรืออบอุ่น ถา้อยูใ่นกลุ่มสีวรรณะเยน็ก็ใหค้วามรู้สึกเยน็สบาย  

 
สีตรงข้าม  
       หรือสีท่ีตดักนั เป็นสีท่ีมีค่าความเขม้ของสีตดักนั ในทางปฏิบติัไม่นิยมน ามาใชร้วมกนั 

เพราะจะท าใหแ้ต่ละสีไม่สดใสเท่าท่ีควร  การน าสีตรงขา้มกนัมาใชร่้วมกนั อาจท าไดด้งัน้ี 
1. มีพื้นท่ีของสีหน่ึงมาก อีกสีหน่ึงนอ้ย 
2. ผสมสีอ่ืน ๆ ลงไปสีใดสีหน่ึง หรือทั้งสองสี 
3. ผสมสีตรงขา้มลงไปในสีทั้งสองสี 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2.7 สีตรงขา้ม 
 

สีกลาง  
       คือ สีท่ีเข้าได้กับทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน ้าตาล ท่ีเกิดจากสีตรงขา้มกัน    

ในวงจรสีผสมกนัในอตัราส่วนท่ีเท่ากนั มีคุณสมบติัส าคญั คือ เม่ือผสมกบัสีอ่ืนแลว้จะท าให้สีนั้น 
เขม้ขึ้นโดยไม่เปล่ียนแปลงค่าสี ถา้ผสมมาก ๆ เขา้ก็จะกลายเป็นสีน ้าตาล และสีเทา ท่ีเกิดจากสีทุกสี          
ในวงจรสีผสมกนัในอตัราส่วนเท่ากัน มีคุณสมบติัท่ีส าคญั คือ เม่ือผสมกบัสีอ่ืน ๆ แลว้ จะท าให ้   
มืดหม่น ส่วนใหญใ่ชท้ าส่วนท่ีเป็นเงา ซ่ึงจะมีน ้าหนกัอ่อน-แก่ไปตามระดบัสีเทาท่ีผสมไป 

 
 
 
 

รูปท่ี 2.8 สีกลาง 
 
สีท่ีเกดิจากแสง (RGB Color) 
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       สีท่ี เกิดจากแสงสีแดง (Red), สีเขียว (Green) และสีน ้าเงิน (Blue) เพื่อผลิตแสงสี        
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แสงสีแดงผสมกบัแสงสีเขียวจะไดแ้สงสีเหลือง หรือแสงสีแดงผสมกบัแสงสี
น ้ าเงินจะไดแ้สงสีม่วงแดง เป็นตน้ แนวคิดน้ีมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีของนักฟิสิกส์ “ยงั และเฮล์ม
โฮลทซ์ (The Young-Helmholtz Theory – ว่าดว้ยการมองเห็นสีเกิดขึ้นเน่ืองจากความแตกต่างกัน
ของเซลล์ Cone ในเรติน่า)” RGB จึงเป็นรูปแบบของสีท่ีใช้อธิบายปรากฏการณ์แสงเป็นหลัก    
ดงันั้นระบบดงักล่าวจึงถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในการผลิตสีให้กบัจอภาพ เช่น โทรทศัน์ การรวมตวั
ของสีในรูปแบบน้ีเรียกกว่า เป็นการรวมตัวแบบบวก (Addictive Color) เม่ือเกิดการรวมตัวกัน     
ของทั้งสามแม่สีจะไดผ้ลลพัธ์เป็น สีขาว 

รูปท่ี 2.9 สี RGB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีส าหรับงานพมิพ์ (CMYK) 
       สีท่ีถูกก าหนดขึ้นมาให้ใช้ส าหรับงานศิลปะ หรือส่ือส่ิงพิมพบ์นวตัถุ ประกอบดว้ย 4 

แม่สีหลกั ได้แก่ สีฟ้า (Cyan), สีม่วงแดง (Magenta), สีเหลือง (Yellow) และสีด า (Black) สาเหตุ   
ท่ีตอ้งมีสีด าเน่ืองจากการผสมสีระหว่างสีฟ้า + สีม่วงแดง และสีเหลือง ท าให้ไดสี้ด าท่ีไม่ด าสนิท  
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จึงต้องมีการลงสีด าอีกคร้ัง การรวมตัวของสีในรูปแบบน้ี เรียกว่า เป็นการรวมตัวแบบลบ 
(Subtractive Color) ทา้ยท่ีสุดแลว้การรวมตวัของทุกแม่สีจะไดสี้ด า ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัระบบ RGB 

รูปท่ี 2.10 สี CMYK 
 
2.3.9 ระบบงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 นายอัควฒัน์ ศุภานันท์ธนฐิติ นายวรกุล ศรีพาชา และนางสาววสิษฐา ก ามะหยี่ (2561) 
โครงการระบบฐานขอ้มูลร้านขายเคร่ืองส าอาง, โครงการน้ีน าเสนอระบบร้านขายเคร่ืองส าอาง เช่น 
ราคาสินคา้ จ านวนสินคา้ เป็นตน้ 

นายไชยยงค ์ไชยะสี นายภูริภทัร แพร่น่าน และนายปกรณ์ บุญไทย (2561) โครงการจ าลอง
ระบบฐานขอ้มูลการจดัเก็บขอ้มูลสโตร์ บริษทั พี.เอ็ม.พี คอนดิชนัเนอร์, โครงการน้ีน าเสนอระบบ
สตอ็กสินคา้ของบริษทัฯ 

นายอภิสิทธ์ิ กล่ินล ายงค์ นายพงศธร ศรีราชา และนายจิรายุทธ จรดรัมย ์(2561) โครงการ
ระบบฐานข้อมูลลานจอดรถ, โครงการน้ีน าเสนอระบบฐานข้อมูลกิจการลานจอดรถภายใน
หา้งสรรพสินคา้ เช่น ขอ้มูลผูข้บั  

 
2.4 การน าระบบคอมพวิเตอร์ในการใช้งาน 
 1. การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูล 
 2. การน าคอมพิวเตอร์เขา้มาใชใ้นการสร้างเวบ็ไซต ์
 3. การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการพิมพเ์อกสาร 
 4. การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการคน้หาขอ้มูล  
 

 



 

 

 
บทที ่3 

การออกแบบระบบงานด้วยคอมพวิเตอร์ 
 

3.1 การออกแบบแผนภาพบริบท (Context Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
       
     หอ้งเส้ืออรรถรส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1 Context Diagram level 0 ระบบการจดัการของห้องเส้ืออรรถรส 
 
 

พนกังาน    ผูจ้ดัการ 

 

- ร้องขอรายละเอียดการสมคัรงาน 

- ร้องขอการท าการลาพกัผอ่น ลากิจ ลาออก 

- ร้องขอรายละเอียดการท างาน 

- ใหเ้งินค่าแรง 

- รายละเอียดประวติัของพนกังาน 
- ร้องขอการลากิจ ลาพกัผอ่น ลาออก 

 

- รายงานการเป็นพนกังาน 
- รายงานการส่ังซ้ือสินคา้ 
- รายงานการรับงาน 

- รายงานการสรุปรายได ้
 

 

- อนุมติัการสมคัรงาน 

- รายละเอียดพนกังาน 

- รายละเอียดการท างาน 

- อนุมติัการลาของพนกังาน 

0 



 

28 

 

3.2 การออกแบบ Story Board 
 

 
 

 รูปท่ี 3.2 หนา้เขา้สู่เวบ็ไซตข์องหอ้งเส้ืออรรถรส 
 

 
 

รูปท่ี 3.3 ส่วนแสดงสินคา้ของหอ้งเส้ือ 
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รูปท่ี 3.4 ส่วนแสดงเวลาการเปิดบริการของห้องเส้ือ 
 

 
 

รูปท่ี 3.5 ส่วนแสดงช่องทางการติดต่อ 
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รูปท่ี 3.6 ส่วนแสดงเวบ็ไซตส์ าหรับการสมคัรงานออนไลน์ 
 

 
 

รูปท่ี 3.7 ส่วนแสดงไฟลส์ าหรับดาวน์โหลดใบสมคัรงาน 
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รูปท่ี 3.8 ส่วนแสดงไฟลส์ าหรับใหพ้นกังานดาวน์โหลดใบลาพกัผอ่น 
 

 
 

รูปท่ี 3.9 ส่วนแสดงไฟลส์ าหรับใหพ้นกังานดาวน์โหลดใบลากิจ 
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รูปท่ี 3.10 ส่วนแสดงไฟลส์ าหรับใหพ้นกังานดาวน์โหลดใบลาออก 
 

 
 

รูปท่ี 3.11 หนา้แสดงการบนัทึกเวลาของพนกังาน 
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รูปท่ี 3.12 หนา้แสดงการบนัทึกขอ้มูลพนกังาน 
 

 
 

รูปท่ี 3.13 หนา้แสดงการบนัทึกวนัหยดุ 
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รูปท่ี 3.14 หนา้แสดงการเก็บเวลาการมาท างาน 
 

 
รูปท่ี 3.15 หนา้แสดงการค านวณเงินเดือน 
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รูปท่ี 3.16 หนา้แสดงการค านวณรายรับ - รายจ่ายประจ าเดือน 
 

 
 

รูปท่ี 3.17 หนา้แสดงรายรับ - รายจ่ายประจ าเดือน 
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รูปท่ี 3.18 หนา้แสดงใบสั่งซ้ือสินคา้ 
 

 
 

รูปท่ี 3.19 หนา้แสดงรายการสั่งซ้ือสินคา้ 
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รูปท่ี 3.20 หนา้แสดงการช าระค่ามดัจ า 
 

 
 

รูปท่ี 3.21 หนา้แสดงใบเสร็จรับเงิน 
 



 

38 

 

 
 

รูปท่ี 3.22 หนา้แสดงรายการสินคา้ 
 

 
 

รูปท่ี 3.23 หนา้แสดงการช าระเงินทั้งส้ิน 
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รูปท่ี 3.24 หนา้แสดงรายละเอียดการวดัตวั 
 

3.3 การออกแบบส่ิงน าเข้า (Input Design) 
 1. ขอ้มูลพนกังาน 
           -  ขอ้มูลการสมคัรงานจาก Google Form 
           - ขอ้มูลการสมคัรงานจากเอกสาร 
 
3.4 การออกแบบส่ิงน าออก (Output Design) 
 1. หนา้จอคอมพิวเตอร์  รูปแบบโปรแกรมท่ีเสร็จสมบูรณ์ และเวบ็ไซต์ 
 2. เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์  การน าเสนอเพื่อสอบวิชาโครงงาน 
 3. เอกสารต่าง ๆ   

          - ใบสมคัรงาน  
          - ใบลากิจ  
          - ใบลาพกัร้อน  
          - ใบลาออก 
          - ใบสั่งซ้ือสินคา้ 
          - ใบเสร็จรับเงิน 
          - ใบวดัตวั 

 
 



 

 

  
บทที ่4 

การพฒันาระบบ 
 

4.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีใช้ 
 1. CPU Intel (R) Core (TM) i3-6100U @2.30 GHz 2.30 GHZ 
 2. Memory (RAM) 8.0 GB. 
 3. HARD DISK SSD 
 4. Flash drive Datatraveler G4 8 GB 
 5. Printer Canon 
   
4.2 โปรแกรมท้ังหมดท่ีใช้ในการพฒันา 
 1. โปรแกรม Microsoft  Word 2016  ใชใ้นการท าเอกสาร 
 2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2016 ใชใ้นการน าเสนอ 
 3. โปรแกรม Microsoft Excel 2016 ใชใ้นการค านวณ 
 4. โปรแกรม Microsoft Access 2016 ใชใ้นการบนัทึกเวลางาน และขอ้มูลพนกังาน 
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4.3 การติดตั้งโปรแกรมและระบบ 
เปิดไฟลห์อ้งเส้ืออรรถรส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.1 double click ท่ีโฟลเดอร์ project 
 

เลือกใชง้านโปรแกรม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 click เลือกใชโ้ปรแกรมท่ีตอ้งการ 
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4.4. วิธีการใช้งาน 
 หนา้เขา้สู่เวบ็ไซตข์องห้องเส้ืออรรถรส 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.3 หนา้เขา้สู่เวบ็ไซตข์องหอ้งเส้ืออรรถรส 
 

หนา้สินคา้ของหอ้งเส้ือ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.4 ส่วนแสดงสินคา้ของหอ้งเส้ือ 
 



43 
 

หนา้เวลาการเปิดบริการของหอ้งเส้ือ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.5 ส่วนแสดงเวลาการเปิดบริการของห้องเส้ือ 
 

 หนา้ช่องทางการติดต่อ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.6 ส่วนแสดงช่องทางการติดต่อ 
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 หนา้เวบ็ไซตส์ าหรับการสมคัรงานออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.7 ส่วนแสดงเวบ็ไซตส์ าหรับการสมคัรงานออนไลน์ 
 

หนา้ไฟลส์ าหรับดาวน์โหลดใบสมคัรงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.8 ส่วนแสดงไฟลส์ าหรับดาวน์โหลดใบสมคัรงาน 
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 หนา้ไฟลส์ าหรับใหพ้นกังานดาวน์โหลดใบลาพกัร้อน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.9 ส่วนแสดงไฟลส์ าหรับใหพ้นกังานดาวน์โหลดใบลาพกัร้อน 
 

หนา้ไฟลส์ าหรับใหพ้นกังานดาวน์โหลดใบลากิจ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.10 ส่วนแสดงไฟลส์ าหรับใหพ้นกังานดาวน์โหลดใบลากิจ 
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หนา้ไฟลส์ าหรับใหพ้นกังานดาวน์โหลดใบลาออก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.11 ส่วนแสดงไฟลส์ าหรับใหพ้นกังานดาวน์โหลดใบลาออก 
 

หนา้บนัทึกขอ้มูลพนกังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.12 หนา้แสดงการบนัทึกขอ้มูลพนกังาน 
 
 



47 
 

 หนา้บนัทึกวนัหยดุ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.13 หนา้แสดงการบนัทึกวนัหยดุ 
 
 หนา้บนัทึกเวลาของพนกังาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.14 หนา้แสดงการบนัทึกเวลาของพนกังาน 
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หนา้เก็บเวลาการมาท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.15 หนา้แสดงการเก็บเวลาการมาท างาน 
 

หนา้ค านวณเงินเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.16 หนา้แสดงการค านวณเงินเดือน 
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 หนา้ค านวณรายรับ – รายจ่ายประจ าเดือน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 4.17 หนา้แสดงการค านวณรายรับ - รายจ่ายประจ าเดือน 
 
 หนา้ใบสั่งซ้ือสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.18 หนา้แสดงใบสั่งซ้ือสินคา้ 
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หนา้รายการสั่งซ้ือสินคา้ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.19 หนา้แสดงรายการสั่งซ้ือสินคา้ 
 

หนา้ช าระค่ามดัจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.20 หนา้แสดงการช าระค่ามดัจ า 
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 หนา้ใบเสร็จรับเงิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปท่ี 3.21 หนา้แสดงใบเสร็จรับเงิน 
 

หนา้รายการสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.22 หนา้แสดงรายการสินคา้ 
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หนา้ช าระเงินทั้งส้ิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 3.23 หนา้แสดงการช าระเงินทั้งส้ิน 
 

หนา้ใบวดัตวั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.24 หนา้แสดงรายละเอียดการวดัตวั 



 
บทที ่5 

สรุปผลการท าโครงการ 
 

5.1 สรุปโครงการ 
 1. ไดโ้ครงสร้างและขั้นตอนในการสร้างระบบจดัการส านกังาน 

2. ไดก้ระบวนการจดัเก็บขอ้มูล 
3. ไดเ้วบ็ไซตท่ี์สามารถดาวน์โหลดไฟลเ์พื่อน าไปใชง้านได ้
4. ไดท้ราบถึงความสามารถในการท างานของแต่ละโปรแกรมเพิ่มขึ้น 
 
5.1.1 ขนาดของโปรแกรมแต่ละไฟล์ 

ท่ี ช่ือไฟล์ ขนาดของไฟล์ หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 

 

ระบบบนัทึกเวลาท างาน 
ขอ้มูลพนกังาน 
การบนัทึกเวลา 
การบญัชี 
การขาย 

1,536 KB 
11 KB 
11 KB 
70 KB 
89 KB 

ไฟลง์านฐานขอ้มูล 
ไฟลง์งานบนัทึกขอ้มูล 
ไฟลง์านบนัทึกขอ้มูล 
ไฟลง์านบนัทึกขอ้มูล 
ไฟลง์านบนัทึกขอ้มูล 

 
ตารางท่ี 5.1 ขนาดของโปรแกรมระบบจดัการส านกังานห้องเส้ืออรรถรส 

 
5.1.2 ข้อผิดพลาดท่ีมีต่อการออกแบบระบบงาน 

  1. เน่ืองจากใชง้านหลายโปรแกรม จึงตอ้งเปิดทีละไฟลเ์พื่อใชง้าน 
  2. สีพื้นหลงัของโปรแกรมแต่ละหนา้ไม่สอดคลอ้งกนั  
 

5.1.3 ข้อผิดพลาดท่ีมีในโปรแกรม 
  1. ยงัมีการพิมพเ์พื่อกรอกขอ้มูล ซ่ึงอาจท าใหข้อ้มูลผิดพลาดได้ 
  2. การคิดเงินเดือนผิดพลาดในการระบุจ านวนชัว่โมงการท างาน และจ านวนเงิน 
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5.2 ปัญหาและอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
1. ไม่ทราบขอบเขตในการท าระบบงานท่ีแน่ชดั ท าใหมี้ปัญหาในการวางแผนงาน 
2. แผนงานในช่วงแรกไม่เป็นไปตามท่ีวางไว ้งานจึงไม่ส าเร็จตามท่ีก าหนด 
3. เน่ืองจากมีการแบ่งงานกนัไปมา ท าใหเ้กิดการสับสนกในการเซฟไฟลง์าน 
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5.3 สรุปการด าเนินงานจริง 

 
ตารางท่ี 5.2 สรุปเวลาการด าเนินงานจริง 

รายการ ภาคเรียนท่ี 1 
มิถุนายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กันยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

อบรมการท าโครงการนกัศึกษา 
ปวช.3 และปวส.2 

                11-12 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้ ATC.01โครงการ 
รอบท่ี 1 (บทท่ี1+ลงทะเบียนออนไลน์)  

                14 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 1 

                17 มิถุนายน 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ รอบท่ี 2                 19 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้โครงการ 
รอบท่ี 2 

                21 มิถุนายน 62 

ส่งบทท่ี 2                 8-14 กรกฎาคม 62 

ส่งบทท่ี 3                 15-31 กรกฎาคม 62 

สอบหวัขอ้โครงการ  
(รอบเอกสาร) 

                17 สิงหาคม 62 

ประกาศผลสอบ                 22 สิงหาคม 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม  
50% 

                9-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 
60% 

                16-22 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้โปรแกรม 
70% 

                23-30 กนัยายน 62 

รายการ ภาคเรียนท่ี 2 
พฤศจิกายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กุมภาพนัธ์ 63 ระยะเวลา 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ส่งความคืบหนา้ 90%                 1-8 พฤศจิกายน 2562 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 
9-13 พฤศจิกายน 

2562 

สอบโปรแกรม ระดบัปวส.2                  10 พฤศจิกายน 2562 

สอบโปรแกรม ระดบั ปวช.3                 24 พฤศจิกายน 2562 

ส่งบทท่ี 4                  11-21 ธนัวาคม 62 

ส่งบทท่ี 5                 14-26  มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่าเขา้เล่ม                 27 มกราคม –  
3  กุมภาพนัธ์ 2563 
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5.4 สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจริง 
 

ล าดับ รายการ จ านวน ราคา (บาท) 
1 กระดาษ A4 1 รีม 120  
2 เคร่ืองพิมพร์วมหอ้ง (100 บาท ต่อคน) 3 คน 300 
3 ค่าเขา้เล่ม 1 เล่ม 200 
4 ค่าเคร่ืองสแกน QR Code 1 อนั 812 
5 ค่า CD 1 ชุด 40 

รวมเป็นเงิน 1,472 

 
ตารางท่ี 5.3 สรุปค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานจริง 
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ภาคผนวก 
- ใบเสนอขออนุมติัการท าโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   (ATC.01) 
- ใบอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม    (ATC.02) 
- ใบขอสอบป้องกนัโครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  (ATC.03)  
- รายงานความคืบหนา้โครงการระบบคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ATC.04)   
- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการ (ATC.05) 
- ใบขออนุญาตอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วมจดัท าเอกสาร (ATC.06) 
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