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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบจัดการลางานออนไลน ซึ่งจะชวยอํานวยความสะดวกใหกับบุคลากรท่ีมีความ

ประสงคจะทําการลางานซึ่งบุคลากรสามารถบันทึกใบลาผานระบบได ผูบังคับบัญชาสามารถทําการอนุมัติ และใบลาถูกสงไปยัง
ฝายบุคคลไดทันทีแบบอัตโนมัติ รวมถึงสามารถออกรายงานตามความตองการได ซึ่งชวยลดระยะเวลาในการขออนุมัติ ผูใชยัง
สามารถเขาถึงขอมูลรายละเอียดในการลางานของตนเองไดสะดวกมากขึ้นและชวยลดปริมาณการใชกระดาษใหนอยลงอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาระบบจัดการลางานออนไลน ท่ีทํางานผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดย
ประยุกตใชเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่นและฐานขอมูลเชิงสัมพันธในการพัฒนาโปรแกรมและจัดเก็บขอมูลพัฒนาโดยเขียนชุดคําสั่ง
ดวยภาษา PHP, HTML และ JavaScript จัดการฐานขอมูลดวย MySQL รวมถึงติดตั้งเคร่ืองแมขายเว็บ (Web Server) ดวย
XAMPP

คําสําคัญ: ระบบจัดการลางานออนไลน การลางาน มหาวิทยาลัยสยาม

Abstract
The objective of this research is to develop the leave management system on an online platform in

order to facilitate personnel who would like to request for a leave of absence.The Online Leave Management
System enables personnel to record their absences in the corresponding form via the system.In addition, the
supervisor can approve the absence request and immediately submit the leave letter to Human Resources
Department on an automatic basis.Likewise, the report can be issued whenever needed, which consequently
reduces the approval time.The system provides users with a convenient and easy access to the information
regarding their absences, as well as an effective way of reducing paper consumption. The technology and
tools that are used in the development of OnlineLeave Management Systemthat operates through an
internet network include web application technologies and relational databases. The applications and data
storagesare developed by programming commands inPHP, HTML, andJavaScript. The database is managed by
MySQLand the web server is installed usingXAMPP.

Keywords: Online Leave Management System,Absence, Siam University

บทนํา
มหาวิทยาลัยสยามเปนสถาบันการศึกษาเอกชน  ประกอบดวยบุคลากร  ท่ีเปนผูบริหาร  อาจารย  และเจาหนาท่ีกวา

300 คน ซึ่งมีฝายบุคคลเปนหนวยงานท่ีกํากับดูแลการลาของบุคลากร ในแตละเดือนมีความประสงคของลางานในกรณีตางๆ
เปนจํานวนมากไมวาจะเปน ลาปวย ลากิจเปนตนซึ่งในปจจุบันขั้นตอนการลาของบุคลากรจะตองกรอกขอมูลในแบบฟอรมใบลา
แลวเสนอตอผูบังคับบัญชาเพ่ือเซ็นอนุมัติการลา  แลวจึงนําสงฝายบุคคล  จากนั้นฝายบุคคลจะทําการบันทึกขอมูลการลาลงในไฟล
Excel เพ่ือทําสรุปตอไป  ซึ่งการจัดทํารายงานการลาทําไดยุงยาก  และเสียเวลา

ทางผูวิจัยเล็งเห็นวาในปจจุบันเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application Technology) เปนการใชงาน
แอปพลิเคชั่นผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต (Internet) ดวยโปรแกรมเว็บบราวเซอร (Web Browser) ซึ่งไมตองติดตั้งตัว
โปรแกรมบนเคร่ืองคอมพิวเตอรของผูใชทําใหการบริหารจัดการแอปพลิเคชั่นและขอมูลทําไดงาย จากท่ีใดก็ไดตลอดเวลา และ

1359



การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางสถาบัน ครั้งที่ 5
ASTC2017: The 5th Academic Science and Technology Conference 2017

วันที่ 25พฤษภาคม 2560

เทคโนโลยีฐานขอมูล (Database Technology) ชวยใหการจัดเก็บขอมูลเปนระบบระเบียบมากขึ้น สามารถแบงปนขอมูล รวมถึง
สามารถกําหนดสิทธ์ิการใชงานใหกับผูใชแตละกลุมได โดยไมขึ้นกับโปรแกรมคอมพิวเตอร

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดประยุกตเทคโนโลยีเว็บแอปพลิเคชั่นและฐานขอมูลในการดําเนินงานของการลางานของบุคลากร
มหาวิทยาลัยสยาม โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยสยามสามารถกรอกขอมูลการลาผานทางระบบจัดการลางานออนไลนได รวมถึง
ผูบังคับบัญชาสามารถทําการอนุมัติผานระบบไดเชนกัน นอกจากนี้ยังสามารถแสดงรายงานไดแบบทันทีทันใดผานระบบ ซึ่งจะชวย
ใหการดําเนินงานของการลามีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค
เพ่ือพัฒนาระบบจัดการลางานออนไลน:กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

ขอบเขตการทํางาน
โดยผูวิจัยไดวิเคราะหขอบเขตการทํางานท้ังหมด  โดยวิเคราะหจากงานเดิม ซึ่งแบงเปนฟงกชันการทํางาน ตามกลุมผู

ใชได 3 กลุม ดังนี้
1. บุคลากร/ อาจารย

1.1 ผูใชงานสามารถบันทึกขอมูลการลางานของตนเองได
1.2 ผูใชงานสามารถแนบสําเนาเอกสารตางๆ เชน ใบรับรองแพทยได
1.3 ผูใชงานสามารถทราบสถานะการลาหยุดงานของตนเองได

2. ผูบังคับบัญชา
2.1 ผูใชงานสามารถบันทึกขอมูลการลางานของตนเองได
2.2 ผูใชงานสามารถแนบสําเนาเอกสารตางๆ เชน ใบรับรองแพทยได
2.3 ผูใชงานสามารถทําการอนุมัติใบลาของผูใตบังคับบัญชาได
2.4 ผูใชงานสามารถทราบสถานะการลาหยุดงานของตนเองและผูใตบังคับบัญชาได

3. ผูดูแลระบบ
3.1 ผูดูแลระบบสามารถบันทึกขอมูลการลางานของตนได
3.2 ผูดูแลระบบสามารถออกรายงานของรายบุคคล และรายเดือนได
3.3 ผูดูแลระบบสามารถจัดเก็บสถิติจากการลางานได
3.4 ผูดูแลระบบสามารถกําหนดวันหยุดตางๆได
3.5 ผูดูแลระบบสามารถจัดการกับขอมูลหลักตางๆ ได ประกอบดวย การตรวจสอบสิทธ์ิการใชงานของผูใช
ดวยรหัสผาน, การเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลของบุคลากร, การจัดการวันหยุด

ทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือใหการพัฒนาระบบจัดการลางานออนไลนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการพัฒนา ดังนี้

กระทรวงแรงงาน (รง, 2560) 1) สิทธิตามกฎหมายแรงงาน
วันหยุดตามประเพณี

ตอง ไมนอยกวาปละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติดวย ถาวันหยุด ตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห ให
หยุดชดเชยในวันทํางานถัดไปลูกจางมีสิทธ์ิไดรับคาจางในวันหยุดตามประเพณี
วันหยุดพักผอนประจําป

ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาครบ 1 ป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไมนอยกวาปละ 6 วันทํางานลูกจางมีสิทธ์ิไดรับคาจาง
ในวันหยุดพักผอนประจําปถาลูกจางท่ีทํางานยังไมครบ 1 ป จะใหหยุดตามสวนก็ไดใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดพักผอน
ประจําปใหลูกจางทราบลวงหนาหรือกําหนดตามท่ีตกลงกันนายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําปไปรวมหยุดในปอื่นก็ได
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การลาคลอด
ลูกจาง ซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดกอนและหลังคลอดครรภหนึ่งไมเกิน 90 วันโดยใหนับรวมวันหยุดท่ีมีระหวาง

วันลาดวย และใหนายจางจายคาจางแกลูกจาง ซึ่งลาคลอดเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไมเกิน 45 วัน
การลาเพ่ือทําหมัน

ลูกจาง มีสิทธ์ิลาเพ่ือทําหมันไดและมีสิทธ์ิลาเนื่องจากการทําหมันตามระยะ เวลาท่ีแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนด
และออกใบรับรองใหโดยลูกจางมีสิทธ์ิไดรับคาจางในวันลานั้นดวย
การลากิจ

ลูกจางมีสิทธ์ิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
การลาเพ่ือรับราชการทหาร

ลูกจาง มีสิทธ์ิลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝก วิชาทหาร หรือเพ่ือทดสอบความพร่ังพรอม
โดยลาไดเทากับจํานวนวันท่ีทางการทหารเรียก และไดรับคาจางตลอดเวลาท่ีลาแตไมเกิน 60 วันตอป
การลาเพ่ือฝกอบรม

ลูกจาง มีสิทธ์ิลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวงโดย
ไมไดรับคาจางในวันลานั้น

รง(2560) 2) สิทธิหนาท่ี นายจาง ลูกจาง
วันลาปวย
ลูกจาง ลาปวยไดเทาท่ีปวยจริง การลาปวยตั้งแต 3 วันทํางานขึ้นไปนายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้น
หนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได หากลูกจางไมอาจแสดงไดใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ วันท่ีลูกจางไมอาจ
ทํางานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยซึ่งเกิดจาก การทํางาน หรือวันลาเพ่ือคลอดบุตรไมถือเปนวันลาปวย
วันลากิจ
ลูกจางลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
วันลาทําหมัน
ลูกจางลาเพ่ือทําหมันและเนื่องจากการทําหมันไดตามระยะเวลาท่ีแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง
วันลารับราชการทหาร
ลูกจางลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพล เพ่ือตรวจสอบฝกวิชาทหาร หรือทดลองความพร่ังพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหารได
วันลาคลอดบตุร :
ลูกจางหญิงมีครรภลาเพ่ือคลอดบตุรไดครรภหนึ่งไมเกิน 90วัน โดยนับรวมวันหยุด
วันลาฝกอบรม :
ลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถเพ่ือประโยชนตอการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือการเพ่ิม
ทักษะความชํานาญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจางตามโครงการหรือหลักสตูร ซึ่งมีกําหนดชวงเวลาท่ีแนนอนและ
ชัดเจนและเพ่ือการสอบวัดผลทางการศึกษาท่ีทางราชการจัดหรืออนญุาตใหจัดขึ้น ลูกจางตองแจงเหตุในการลาโดยชัดแจง พรอม
ท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวของ (ถาม)ี ใหนายจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วันกอนวันลา นายจางอาจไมอนุญาตใหลาหากในปท่ีลา
ลูกจางเคยไดรับอนญุาตใหลามาแลวไม นอยกวา 30 วัน หรือ 3 คร้ังหรือแสดงไดวาการลาของลูกจางอาจกอใหเกิดความเสียหาย
หรือกระทบตอ การประกอบธุรกิจของนายจาง

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
นนิดา สรอยดอกสน(2557)การพัฒนาระบบลางานออนไลน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาระบบลางานออนไลนใหกับองคกร

ท่ีตองการระบบบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอระบบลางาน
ออนไลนซึ่งเปนระบบท่ีสนับสนุนฝายทรัพยากรบุคคลสําหรับองคกร สามารถจัดการขอมูลพนักงาน ตําแหนง แผนก ประเภทการ
ลา สิทธ์ิการลา และปฏิทินกิจกรรม พนักงานสามารถลางาน ตรวจสอบสถานะการลา และประวัติการลา หัวหนางานสามารถ
อนุมัติการลา และตรวจสอบประวัติการลาของพนักงาน สามารถดูปฏิทินกิจกรรมเพ่ือใชพิจารณาอนุมัติการลา และดูรายงานสรุป
การลาของพนักงานในรูปแบบตางๆ ระบบลางานออนไลนชวยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานดานการบริหารจัดการ การตัดสินใจ
และความสะดวกใหกับฝายทรัพยากรบุคคล หัวหนางาน และพนักงาน และยังชวยลดปริมาณระดาษเพ่ือชวยรักษาสิ่งแวดลอม
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ระบบลางานไดมีการทดสอบจากกลุมตัวอยางทดลองใชงานระบบและทําแบบประเมินความพึงพอใจจากผูใชท้ังหมด 30 คน พบวา
ระดับความพึงพอใจของผูใชท่ีมีตอการใชงานระบบลางานออนไลนอยูในระดับดี

สมสุก นากสุก (2557)การพัฒนาระบบใบลาอิเล็กทรอนิกสมีจุดมุงหมายเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศในการสนับสนุนการ
บริหารงานภายในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ในการบริหารงานบุคลากรของคณะฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน มีความสะดวก รวดเร็วและยังชวยลดปริมาณกระดาษ ระบบการลาทางอิเล็กทรอกนิกสแบงออกเปน 4 ระดับ ไดแก
เจาหนาท่ีบันทึกระบบลา, ผูลา (บุคลากร), ผูอนุมัติการลา(รองคณบดี, ผูชวยคณบดี, หัวหนางาน) และเจาหนาท่ีฝายบุคลากร โดย
ระบบจะสนับสนุนการลาปวย ลากิจ ลาพักผอน ติดตามและตรวจสอบการลา การโอนสิทธ์ิในการอนุมัติการลา รายงานสรุปการลา
ปฏิทินรวมการลาของหนวยงาน สงผลใหผูใชระบบสามารถสงใบลาผานทาง website, tablet และ Smart Phone

วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาระบบจัดการลางานออนไลนผูวิจัยอาศัยหลักวงจรชีวิตของการพัฒนาซอฟตแวร หรือ SDLC (System

Development Life Cycle) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การศึกษาและรวบรวมความตองการ
ผูวิจัยไดดําเนินการรวบรวมความตองการของผูใชงานระบบ โดยการสอบถามขอมูลจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดแก

คณาจารย เจาหนาท่ีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและศึกษาปญหาท่ีเกิดขึ้นรวมถึงเทคโนโลยีและเคร่ืองมือท่ีจะนํามาชวยแกไข
ปญหาในการพัฒนาระบบจัดการใบลาออนไลนของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสยาม

2. การวิเคราะหและออกแบบระบบ
นําขอมูลความตองการท่ีรวบรวมมาได มาทําการวิเคราะหเพ่ือใหไดความตองการท่ีแทจริง เพ่ือใชในขั้นตอนการ

ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดยทําการออกแบบขั้นตอนการทํางาน (Work Flow Diagram) แสดงไดดังภาพท่ี 1

ภาพท่ี 1 แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบจัดการลางานออนไลน: กรณีศึกษามหาวิทยาลยัสยาม
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ซึ่งสามารถอธิบายเปนแผนภาพบริบท(DFD Level 0)แสดงไดดังภาพท่ี 2

ภาพท่ี 2 แสดงแผนภาพบริบท(DFD Level 0)ของระบบจัดการลางานออนไลน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสยาม

ในสวนของการออกแบบฐานขอมลูแสดงดวยแผนภาพแสดงความสมัพันธระหวางเอ็นทิตี้ (Entity Relationship
Diagram) เปนการอธิบายความสมัพันธของขอมูล แสดงไดดังภาพท่ี 3

ภาพท่ี 3แสดงแผนภาพ ER Diagram ของระบบจัดการลางานออนไลนกรณีศึกษา มหาวิทยาลยัสยาม

ภาพท่ี 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธระหวางเอ็นทิตี(้Entity Relationship Diagram)ของระบบจัดการลางานออนไลน:
กรณีศึกษามหาวิทยาลยัสยาม
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3. การพัฒนาระบบ
ผูวิจัยทําการพัฒนาระบบ โดยนํารายละเอียดท่ีไดออกแบบไวมาทําการพัฒนาโดยเขียนชุดคําสั่งดวยภาษา PHP, HTML

และ JavaScript จัดการฐานขอมูลดวย MySQL รวมถึงติดตั้งเคร่ืองแมขายเว็บ (Web Server) ดวย XAMPP

โดยมีการทํางานซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพท่ี4

ภาพท่ี 4แสดงหนาจอแบบฟอรมการลา

หลังจากท่ีทําการยืนขออนุมตัิลาหยุดไปแลวผูใชสามารถตรวสอบสถานะการลาหยุดจากผูบังคับบญัชาไดดังภาพท่ี 5

ภาพท่ี 5แสดงหนาตรวจสอบการอนุมตัิการลา

โดยผูบังคับบัญชาสามารถดูรายละเอียดการลา และเลือกทําการอนมุัติใบลาหรือไมอนมุัตใิบลาไดพรอมท้ังแสดงความ
คิดเห็นตางๆไดดังภาพท่ี 6
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ภาพท่ี 6 แสดงหนาจอการอนมุัตกิารลา

ผูดูแลระบบสามารถออกรายงานรายเดือน สามารถทําการเรียกดูรายละเอียดใบลาของแตละคนวาไดมีการลาไปแลว
จํานวนกี่คร้ัง  ประเภทการลา  จาํนวนวันท่ีลาได

ภาพท่ี 7 แสดงหนาจอการการออกรายงานแบบรายเดือน

4. การทดสอบการทํางานของระบบ
ทําการทดสอบโปรแกรมเพ่ือหาขอผิดพลาด (Bug) และทําการแกไขใหถูกตอง (Debug) ในขั้นตอนนี้ไดทําการทดสอบ

Unit Testing ทําการทดสอบแตละฟงกชั่น พรอมกับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมIntegration Testing ทําการทดสอบหลายๆ
ฟงกชนั ท่ีติดตอกัน เพ่ือทดสอบความเขากันไดและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางฟงกชนั

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
งานวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนาบระบบจัดการลางานออนไลน: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสยามไดทําการพัฒนาโดยเขียน

ชุดคําสั่งดวยภาษา PHP, HTML และ JavaScript จัดการฐานขอมูลดวย MySQL รวมถึงติดตั้งเคร่ืองแมขายเว็บ (Web Server)
ดวย XAMPPโดยผูวิจัยไดมีการทดสอบฟงกชันการทํางานของระบบจัดการลางานออนไลน และทดสอบโดยตัวแทนของกลุมผูใช
ไดแก คณาจารย และเจาหนาท่ีภายในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสยามพบวาระบบสามารถชวยในการจัดการ
ใบลาท่ีตองมีการสงเอกสารระหวางบุคลากร  ผูบังคับบัญชา ฝายบุคคล ชวยลดการใชกระดาษในกระบวนการท่ีเกี่ยวของกับการลา
งาน  โดยบุคลากรสามารถติดตามสถานะใบลาของตัวเองได  และผูบังคับบัญชาสมารถทําการอนุมัติใบลาไดรวมถึงการชวยออก
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รายงานสรุปยอดวันลาของบุคลากรใหเปนไปอยางรวดเร็ว อีกท้ังระบบบันทึกการลางานนี้ทํางานอยูในรูปแบบออนไลน  จึง
สามารถทําการเรียกดู  หรือแกไขใบลาไดอยางรวดเร็ว  ท้ังนี้ระบบบันทึกการลางานสามารถทํางานไดทุกท่ีทุกเวลาท่ีมีอินเทอรเน็ต

จากผลการทดสอบระบบนั้นความคิดเห็นโดยรวมของผูทดสอบผลลัพธจากการทดสอบระบบทํางานไดตรงตามความ
ตองการผูใชงาน การแสดงผลลัพธมีความถูกตอง และรวดเร็ว โดยมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาในคร้ังตอในสวนของการ
ลงนามใหมีการพัฒนาเพ่ิมเติมโดยการใชรูปแบบของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) เพ่ือเพ่ิมระดับความปลอดภัยของ
ระบบมากยิ่งขึ้น
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