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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด 2) หาประสิทธิภาพระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM 
ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด 3) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบแจ้งลางาน
อออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จำนวน 3 คน 2) พนักงานบริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ 
แผนก Business Planning & Inventory Audit และแผนก Production Engineer จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ 1) แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และความเป็นไปได้
ของการพัฒนา 2) แบบประเมินประสิทธิภาพของระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแจ้งลางานอออนไลน์ 
โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบแจ้งลางานอออนไลน์กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด 
โดยใช้โปรแกรม Google Form ผ่านระบบ LINE ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ภาพรวมอยู่ระดับ มาก
ที่สุด 2) ประสิทธิภาพของระบบแจ้งลางานอออนไลน์กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด โดยใช้โปรแกรม 
Google Form ผ่านระบบ LINE อยู่ระดับ มาก 3) ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแจ้งลางานอออนไลน์กรณีศึกษา 
บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด โดยใช้โปรแกรม Google Form ผ่านระบบ LINE อยู่ระดับ มากที่สุด 
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Abstract 

This research aims to 1) Developed an online leave notification system, a case study of 
Thai Nippon Seiki Co., Ltd., using the Google Form program via LINE system. 3) To reduce 
complexity and data errors The sample group used in this research An employee of Thai Nippon 
Seiki Company, Business Planning & Inventory Audit Department and Production Engineer 
Department. A specific method was selected to obtain a sample group of 10 people. The tools 
used in this research were: 1) The development of an online leave notification system, a case 
study. Thai Nippon Seiki Co., Ltd. using Google Form program via LINE system 2) Satisfaction 
questionnaire 

The research results showed that The development of an online leave notification system, 
a case study Thai Nippon Seiki Co., Ltd. using the Google Form program through the LINE system 
is effective at the highest level. which is according to the assumption And the evaluation found 
that people who use the online leave notification system are satisfied on average at the highest 
level. The overall mean was 4.61 (SD = 0.21), in the highest level which is considered an online 
leave system that can actually carry out the experiment Statistically significant at the level of 4.61 
because it is consistent with the research that has been studied. It can be concluded that the 
development of an online leave notification system A case study of Thai Nippon Seiki Co., Ltd. 
using the Google Form program via LINE system can be really useful in developing an online leave 
system. as well as being able to facilitate the users to actually use the service  
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บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต  

มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีขีดความสามารถในการทำงานสูง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในองค์กรธุรกิจต่างๆ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานภายในองค์กร ช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูล การสรุปผลข้อมูล การสืบค้นข้อมูล เป็นต้น จากการศึกษางานในองค์กรเรื ่องกระบวนการลางานของ
พนักงาน จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีภาระงานเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคล
มากมาย การลางานของพนักงานยังคงใช้การกรอกข้อมูลการลางานลงในแบบฟอร์มที่เป็นเอกสารของแผนก
ทรัพยากรบุคคล ส่งผลให้ขั้นตอนการลาเกิดความล่าช้าและเกิดความผิดพลาด การดูประวัติการลางานยังคงต้อง
ค้นหาจากเอกสารที่บันทึกการลางานของพนักงาน และพนักงานยังไม่สามารถดูประวัติการลางานและวันลางานที่
เหลือได้ด้วยตนเอง จึงเห็นสมควรที่จะมีการจัดทำระบบการลางานออนไลน์ขึ้นมา เพื่อจัดการประวัติการลางาน 
เพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด โดยนำหลักการ
ของระบบลางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บประวัติการลางานของพนักงานผ่านทางเว็บ
แอพพลิเคชั่นที่สามารถให้ผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาทำรายการต่างๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบแจ้งลางานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน 
เซอิกิ จำกัด  

2. เพ่ือหาประสิทธิภาพระบบแจ้งลางานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทย
นิปปอน เซอิกิ จำกัด  

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ระบบแจ้งลางานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการพัฒนาระบบแจ้งลางานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา 
บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด เพ่ือนำมาเป็นเครื่องมือในการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. แพลตฟอร์ม 

เอกรินทร์ วทัญญูเลิศสกุล (2564). [1] แพลตฟอร์ม หมายถึง การออกแบบแนวคิด ความคิด รูปแบบหรือ
โมเดล (Balewin C.Y. and Woodard C.J.,2009) แพลตฟอร์ม ที่ใช้ในงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จะใช้เพ่ือ
แบ่งแยกรูปแบบการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลจะประกอบด้วยแพลตฟอร์ม ฮาร์ดแวร์
(เครื่องคอมพิวเตอร์) และซอฟต์แวร์(ระบบปฏิบัติการ) ซึ่งในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในปัจจุบัน จะพิจารณาจาก
ระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า แพลตฟอร์มเดสก์ท็อป(Desktop Platform) ประกอบด้วยระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้งาน 
อันดับต้น ๆ คือWindows, Linux, MacOS ปัจจุบ ันแพลตฟอร์มยังมีขอบเขตความหมายที ่คลอบคลุมถึง
ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์เคลื ่อนที ่ด้วย ดังนั ้นหากจะกล่าวถึงแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์เคลื ่อนที ่( Mobile 
Platform) ซึ่งเป็นที่รู ้จักและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย จึงหมายถึงสถาปัตยกรรมเคลื่อนที่เช่น  IOS, Android, 
Windows, Phone, Blackberry และSymbian (Krajci l. and Cummings D.,2014) 



 
2. Google Sheet 

 Google Sheets [2] เป็น Apps ในกลุ่มของ Google Drive ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของ Google มีลักษณะ 
การทำงานคล้ายๆ กับ Excel มีการสร้าง Column Row สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปใน Cell ได้ คำนวณสูตร 
ต่างๆ ได้ แต่วิธีการใช้สูตรคำนวณจะแตกต่างจาก Excel ไม่ต้องติดตั้งท่ีเครื่อง สามารถใช้งานบน Web ได้ โดยไฟล์
จะถูกบันทึกไว้ที่ Server ของ Google ทำให้สามารถเปิดใช้งานได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด เพียงมี Web browser และ 
อินเตอร์เน็ต สามารถแชร์ไฟล์ให้ผู้อื่นร่วมใช้งานได้ และมีระบบ Real time Save อัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถ 
Save หรือ Export ออกมาใช้งานกับ Excel ที่เครื่องของเราได้อีกด้วย ทำให้การทำงานสะดวกสบาย มากยิ่งขึ้น 
โดยการล็อกอินเข้าใช้งานในเว็บไซต์ Google ด้วย google account หรือ gmail ก็สามารถเข้าไปทำงานได้โดยมีส
เปรดชีต (spreadsheet) หรือแผ่นตารางทำการ คือ แผ่นงานที่มีลักษณะ เป็นช่องตารางสี่เหลี่ยม ใช้สำหรับการ
จัดเรียงข้อมูลและคำนวณเป็นหลัก มีโปรแกรม สเปรดชีต (spreadsheet) ที่เป็นที่นิยมอยู่มากมาย แต่สเปรดชีต 
(spreadsheet) ออนไลน์ของ Google เป็น Application ที่ใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผู้ใช้สามารถสร้างสเปรด
ชีต (spreadsheet) ได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน บัญชีรายจ่าย เป็นต้น สามารถ
สร้าง แผนภูมิเพ่ือนำเสนอข้อมูล รวมไปถึงฟอร์มหรือแบบสอบถามออนไลน์สำหรับเก็บข้อมูล ทั้งยังสามารถแบ่งปัน
ให้ ผู ้อื ่นได้แก้ไขและทำงานร่วมกันในสเปรตชีต (spreadsheet) ของตนได้ Google Sheets เป็น Apps ที่มี
คุณสมบัติเอาไว้จัดการสร้างสเปรดชีต เหมือนกับไฟล์บนโปรแกรม Microsoft Excel สามารถเปิด แก้ไขไฟล์ สเป
รดชีต (spreadsheet) ล่าสุดได้ทันที แชร์ และทำงานร่วมกับเพื่อนๆ ภายในสเปรดชีต (spreadsheet) เดียวกัน 
รองรับการจัดการกับตาราง ไม่ว่าจะเป็นการเรียงลำดับ บวก ลบ คูณ หาร หรือฟังก์ชั่นอื่นๆ ที่ควร จะมีในสเปรด
ชีต (spreadsheet) 
 
3. Google Form 
 Google Form [3] เป็นซอฟต์แวร์สำหรับจัดการและสร้างแบบสำรวจ โดยรวมอยู่กับเครื ่องมือแก้ไข
เอกสารของ Google ซึ่งบริการของทาง Google มีให้ใช้งานในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเท่านั้น โดยอนุญาตให้ผู้ใช้
สามารถสร้างและแก้ไขแบบสำรวจออนไลน์ในขณะทำงานร่วมกับผู้ใช้รายอื่นแบบเรียลไทม์ได้ ข้อมู ลที่ถูกรวบรวม
สามารถป้อนลงในสเปรตชีตได้โดยอัตโนมัติ ลักษณะเด่น Google Form ใช้สำหรับการสร้างแบบสอบถามหรือ
ข้อสอบ สามารถเก็บข้อมูลได้มาก ๆ ในคราวเดียวกัน สามารถปรับรูปแบบฟอร์มได้หลากหลาย เช่น สี  ข้อความ 
รูปแบบอักษร คำตอบ ในประเทศไทยนิยมใช้กูเกิลฟอร์ม (Google Form) โดยฟอร์มที่นิยมสร้างขึ้นเพื่อใช้งานมี
ดังนี้ ข้อมูลติดต่อ ข้อสอบ ฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมงาน คำเชิญงานเลี้ยง  สมัครงาน และอ่ืน ๆ 
 
4. LINE Notify  

LINE Notify [4] คือ บริการที่คุณสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่างๆ ที่คุณสนใจได้ทาง 
LINE โดยหลังเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับทางเว็บเซอร์วิสแล้ว คุณจะได้รับการแจ้งเตือนจากบัญชีทางการของ  “LINE 
Notify” ซึ่งให้บริการโดย LINE นั่นเอง คุณสามารถเชื่อมต่อกับบริการที่หลากหลาย และยังสามารถรับการแจ้ง
เตือนทางกลุ่มได้อีกด้วย ข้อดีของ LINE Notify คือ 1) สามารถรับรู้ข้อมูลของเว็บ ผ่านการแจ้งเตือนทางไลน์ 2) 
เพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ใช้งานและลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3) ผู้ใช้สามารถรับรู้และตอบคำถามได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
 
 



5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
โกเศศ  ศรีอุทธา (2557). [5] งานวิจัยนี้นำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาระบบแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารผ่านทาง

แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นทำได้หลายวิธี แต่ในบางครั้งผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างทันเวลาเนื่องจากขาดระบบแจ้งเตือน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสียหายของสิทธิส่วนบุคคลหรือ
องค์กร เพื ่อที ่จะแก้ปัญหาดังกล่าว งานวิจัยนี ้จ ึงได้พัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่านทางแอปพลิเคชั่น
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนโดยนำเทคนิคการออกแบบหน้าจอแบบ auto layout มาใช้ในการออกแบบหน้าจอ
เพ่ือรองรับการทำงานได้กับทุกขนาดหน้าจอ เทคนิค push notification iOS ในการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง 
mobile app 

สันต์ชัย อเนกไพบูรณ์ และอนันตชัย คงรอด. (2561) [6] ได้ศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษาบริษัทเอสพีการไฟฟ้าอิมปอร์ตจํากัด พบว่า ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา 
บริษัท เอส พี การไฟฟ้าอิมปอร์ต จํากัด ได้มีการพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหา มีการพัฒนาด้วยภาษาพีเอชพี และมี
การจัดการข้อมูลโดยใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอล และพัฒนาในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน พนั กงานสามารถ
บันทึก หรือกรอกข้อมูลการลาได้ด้วยตนเอง ฝ่ายบุคคลสามารถเข้ามาอนุมัติวันลาได้ผ่านทางระบบ พนักงาน
สามารถดูประวัติการลางานของตนเองได้เพื่อให้ทราบถึงจำนวนวันที่ลา และจำนวนวันคงเหลือ ซึ่งทำให้เกิดความ
สะดวก และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

คณธัช บุญส่ง และศรัญญา คุณวรมิตร. (2561) [7] ได้ศึกษาปัญหา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบลา
งานออนไลน์กรณีศึกษา บริษัท เจแอนด์ที จำกัด พบว่าจากการนำระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท เจ
แอนด์ที จำกัด เพิ่มความ สะดวกให้แก่พนักงาน ทั้งระบบเข้าสู่ระบบ ระบบแสดงข้อมูลการลา ระบบการลา ทำให้
พนักงาน ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยง่ายต่อการเพ่ิมข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล และค้นหาข้อมูล การ
บันทึกการลาใช้สูตรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้มีความถูกต้องและแม่นยำ และมีการจัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ ไว้ใน
ระบบ ซึ่งลดความผิดพลาดของข้อมูล เพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การพัฒนาระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทย
นิปปอน เซอิกิ จำกัด ผู้ศึกษาวิจัยได้ดำเนินการตามข้ันตอน  
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ 1)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จำนวน 3 คน และ      
2) พนักงานแผนก BP&IA&PE บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด จำนวน 10 คน 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย พัฒนาระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน 
LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด เป็นคำถามมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ โดยกำหนดเกณฑ์
การประเมินแต่ละรายการมีระดับผลการประเมิน 5 ระดับ แล้วนำไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ความถูกต้องและความสอดคล้องของแบบประเมินเพ่ือทำการปรับปรุงข้อบกพร่อง แบ่งออกเป็น 

 1. แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ด้านความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของ
การพัฒนาระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ 
จำกัด จำนวน 4 ข้อ  



 2. แบบประเมินประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM 
ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด จำนวน 9 ข้อ 

 3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM 
ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด จำนวน 10 ข้อ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยดำเนินการ ดังนี้ 

 1. ผู้วิจัยนำแบบสอบถามให้ผู้ประเมินและเก็บแบบประเมินด้วยตนเอง 
 2. ผู้วิจัยทำการตรวจสอบความถูก ความสมบูรณ์ ของแบบประเมิน  
 3. ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  

1. สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
2. เกณฑ์การแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ยค่าความคิดเห็น กำหนดเป็นช่วงคะแนน 

ดังต่อไปนี้  
คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งลางานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา 
บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด 
 
 
 

 
 

 

 

 
ภาพที่ 1 : หน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลแจ้งลางาน  

จากภาพที่ 1 หน้าจอสำหรับกรอกข้อมูลการลางานของพนักงาน บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด จะแสดง
การกรอกรายละเอียดการแจ้งขอลางาน มีรายละเอียด คือ กรอกชื่อ-นามสกุล แผนก วันที่ลางาน ประเภทลางาน 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 : แสดงผลการแจ้งลางานออนไลน์ ของพนักงานบริษัทไทยนิปปอน  
จากภาพที่ 2 หน้าจอสำหรับแสดงผลข้อมูลรายละเอียดการลางานของพนักงาน บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ 

จำกัด  
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของผู้เชี่ยวชาญ ต่อการพัฒนาระบบแจ้งลางาน

ออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด               
 

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม ระดับความ

คิดเห็น 
ความเป็นไปได้ ระดับความ 

 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าเฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คิดเห็น 

1. ระบบทำงานบนระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5.00 0.00 มากที่สุด 5.00 0.00 มากที่สุด 

2. มีการจัดองค์ประกอบ
ในระบบได้อย่างหมาะสม 4.67 0.58 มากที่สุด 5.00 0.58 มากที่สุด 

3. ระบบทำงานได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยำ 4.67 0.58 มากที่สุด 4.67 1.00 มากที่สุด 

4. ลดข้อผิดพลาดของ 
ระบบเก่าได ้

4.33 0.58   มาก 4.33 0.58 มาก 

รวม 4.67 0.49 มากที่สุด 4.75 0.45 มากที่สุด 
 จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ด้านความเหมาะสม ต่อการพัฒนาระบบแจ้งลา
งานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด อยู่ระดับ มากที่สุด   
มีค่าเฉลี่ย 4.67 (S.D. = 0.49) ด้านความเป็นไปได้ ต่อการพัฒนาระบบแจ้งลางานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE 
FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด อยู่ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.75 (S.D. = 0.45) 
โดยรายการที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ ด้านความเป็นไปได้เกี ่ยวกับมีการจัดองค์ประกอบในระบบได้อย่าง
เหมาะสม รายการที่มีความเห็นน้อยที่สุดคือ ลดข้อผิดพลาดของระบบเก่าได้ 



 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด   

ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด 

รายการคำถาม 
 ด้านที่ 1  ด้านการออกแบบ 
 

ค่าเฉลี่ย 
 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

 

ระดับความพึงพอใจ 
 

1. ออกแบบเว็บไซต์สามารถเข้าใช้งานง่าย 4.53 0.52  มากที่สุด  
2. ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้เหมาะสม 4.40  0.51  มากที่สุด  

 3. รูปภาพมีความเหมาะสมกับระบบ 4.27  0.70  มาก  
4. ช่องกรอกข้อมูลมีความเหมาะสม 4.73  0.46  มากที่สุด  
5. ระบบเนวิเกชั่น เมนู ใช้งานง่าย 4.47 0.52 มากที่สุด 

รวม 4.48 0.55 มาก 
 

 

รายการคำถาม 
  
 

ค่าเฉลี่ย 
 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

 

ระดับความพึงพอใจ 
 

 ด้านที่ 2  ประสิทธิภาพ 
 6. จัดเก็บข้อมูลถูกต้อง 4.60  0.63  มากที่สุด 

7. ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว 4.40 0.63  มาก  
8. ประมวลผลถูกต้อง 4.40  0.51  มาก  
9. รายงานผลถูกต้อง 4.40  0.51 มาก  

รวม 4.45 0.57  มาก 
รวมด้านการออกแบบและประสิทธิภาพ 4.47 0.56 มาก 
จากตารางท่ี 2 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE 

กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด ด้านการออกแบบและประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ระดับ มาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.47 (S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านการออกแบบ อยู่ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.48 (S.D. 
= 0.55) และด้านประสิทธิภาพ อยู่ระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.45 (S.D. = 0.57) โดยรายการที่มีความคิดเห็นมากท่ีสุด
คือ ด้านการออกแบบเกี่ยวกับช่องกรอกข้อมูลมีความเหมาะสม รายการที่มีความเห็นน้อยที่สุดคือ ด้านการ
ออกแบบเกี่ยวกับรูปภาพมีความเหมาะสมกับระบบ 
 
 
 
 
 
 



 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแจ้งลางานอออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE 
กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด 
ตารางท่ี 3 ตารางแสดงจำนวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 

ข้อมูล จำนวน ร้อยละ 
เพศ 
        ชาย 

 
6 

 
60.00 

        หญิง 4 40.00 
รวม 10 100.00 

จากตารางท่ี 3  แสดงว่าผู้ประเมิน จำนวน 10 คน เป็นเพศชาย จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ
เพศหญิงจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00  

 
ตารางท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบแจ้งลางานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน 

LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด 

รายการ 
ระดับความพึ่งพอใจ 

𝑥̅  S.D. แปลผล 
1. ความเหมาะสมของการแสดงข้อมูล 4.50 0.71 มาก 
2. การทำรายการเพ่ิมข้อมูลของระบบ 4.40 0.70 มาก 
3. การปรับปรุงข้อมูลของระบบ 4.70 0.48 มากที่สุด 
4. การแสดงรายละเอียดของข้อมูล 4.80 0.42 มากที่สุด 
5. การเลือกใช้ขนาดของตัวอักษร 4.70 0.48 มากที่สุด 
6. มีความถูกต้อง ชัดเจน น่าเชื่อถือ ของการเข้าระบบ ของผู้ใช้ 4.60 0.52 มากที่สุด 
7. ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลพื้นฐานมีความ ถูกต้อง และ ความ
เหมาะสมของการเข้าระบบของผู้ใช้ 

4.70 0.48 มากที่สุด 

8. การเชื่อมต่อของระบบฐานข้อมูลมี ประสิทธิภาพต่อ การใช้
งานและมีความสอดคล้องต่อการใช้งาน 

4.70 0.48 มากที่สุด 

9. ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการเพ่ิม ลบ แก้ไข ข้อมูล 4.70 0.48 มากที่สุด 
10. ความเหมาะสมของระบบรักษาความ ปลอดภัย 4.30 0.48 มาก 

รวม 4.61 0.21 มากที่สุด 
จากตารางท่ี 4 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ระบบแจ้งลางานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน 

LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด โดยภาพรวม อยู่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.61 (S.D. = 0.21) 
รายการที่มีความคิดเห็นมากที่สุดคือ การแสดงรายละเอียดของข้อมูล อยู่ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.80 (S.D. = 
0.42) และรายการที่มีความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ความเหมาะสมของระบบรักษาความ ปลอดภัย อยู่ระดับ มาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.30 (S.D. = 0.48) 
 
 
 



อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การพัฒนาระบบแจ้งลางานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท ไทย

นิปปอน เซอิกิ จำกัด มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้ในการพัฒนาเพื่อใช้งาน อาจเนื่องมาจาก ออกแบบให้
สามารถทำงานบนโทรศัพท์มือถือ ใช้เครื่องมือในการพัฒนาที่เป็นมาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่
ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องกับ  โกเศศ  ศรีอุทธา [5] ที่พัฒนาระบบแจ้งเตือนข่าวสารผ่านทางแอปพลิเคชั่น
โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ตโฟนโดยนำเทคนิคการออกแบบหน้าจอแบบ auto layout มาใช้ในการออกแบบหน้าจอ
เพื่อรองรับการทำงานได้กับทุกขนาดหน้าจอ เทคนิค push notification iOS ในการส่งข้อความแจ้งเตือนไปยัง 
mobile app 

2. ประสิทธิภาพของระบบแจ้งลางานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา บริษัท 
ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด ด้านการออกแบบและด้านประสิทธิภาพ อยู่ระดับ มาก อาจเนื่องมาจาก ระบบจัดเก็บ
ข้อมูลถูกต้อง ค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ว ประมวลผลถูกต้อง และรายงานผลถูกต้อง  สอดคล้องกับ สันต์ชัย อเนกไพ
บูรณ์ และอนันตชัย คงรอด. [6] พบว่า ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท เอส พี การไฟฟ้าอิมปอร์ต จํากัด 
พนักงานสามารถบันทึก หรือกรอกข้อมูลการลาได้ด้วยตนเอง ฝ่ายบุคคลสามารถเข้ามาอนุมัติวันลาได้ผ่านทาง
ระบบ พนักงานสามารถดูประวัติการลางานของตนเองได้เพ่ือให้ทราบถึงจำนวนวันที่ลา และจำนวนวันคงเหลือ ซึ่ง
ทำให้เกิดความสะดวก และมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น 

3. ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบแจ้งลางานออนไลน์ โดยใช้ GOOGLE FORM ผ่าน LINE กรณีศึกษา 
บริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด อยู่ระดับ มากที่สุด อาจเนื่องมาจาก โปรแกรมใช้งานง่าย มีความถูกต้องแม่นยำสูง 
ลดข้อผิดพลาดของข้อมูล มีความรวดเร็วในการประมวลผล สอดคล้องกับ คณธัช บุญส่ง และศรัญญา คุณวรมิตร  
[7] พบว่า ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท เจแอนด์ที จำกัด เพ่ิมความสะดวกให้แก่พนักงาน ทั้งระบบเข้า
สู่ระบบ ระบบแสดงข้อมูลการลา ระบบการลา ทำให้พนักงาน ได้รับความสะดวกรวดเร็ว และทันสมัยง่ายต่อการ
เพิ่มข้อมูล ลบข้อมูล แก้ไขข้อมูล และค้นหาข้อมูล การบันทึกการลาใช้สูตรในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทำให้มีความ
ถูกต้องและแม่นยำ และมีการจัดเก็บ ข้อมูลต่างๆ ไว้ในระบบ ซึ่งลดความผิดพลาดของข้อมูล เพ่ือง่ายต่อการจัดเก็บ
ข้อมูลต่างๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ให้มีการพัฒนาระบบแจ้งลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด โดยใช้โปรแกรม 
Google Form ผ่านระบบ LINE ในด้านการพัฒนาระบบเพื่อต่อยอดของโปรแกรมให้ดียิ่งขึ้น 
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