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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาระบบลางานออนไลน์ให้กับองค์กร 2) 

เพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วให้แก่ระบบลางาน และ 3) ประเมินความพึงพอใจของ

ผู้ ใช้ งานที่ มีต่อระบบลางานออนไลน์  กรณี ศึกษ าบริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ  จ ากัด 

กลุ่มเป้าหมาย คือ พนักงานแผนก HR ในบริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จ ากัด จ านวน 12 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบลางาน

ออนไลน์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) การพัฒนาระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทไทย

นิปปอน เซอิกิ จ ากัด ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านการบริหารจัดการ การตัดสินใจ 

และความสะดวก ให้กับหัวหน้างานและพนักงาน และยังช่วยลดปริมาณกระดาษเพ่ือช่วย

รักษาสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 2) การพัฒนาระบบลางานออนไลน์ 

ด้านการออกแบบอยู่ในระดับมากที่สุด 3) ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบลางานออนไลน์อยู่

ในระดับมากท่ีสุด  
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Abstract  

The purposes of this study were to (1) Develop of online leave 

system for the organization. (2) Increase the efficiency and speed of the leave 

system. and (3) assess user satisfaction with the online leave system. Case 

Study of Thai Nippon Seiki Company. The target group is employees of the 

HR department in Thai Nippon Seiki Company 12 people. The tools used in 

this research are: Satisfaction evaluation form for users of the online leave 

system Statistics used in data analysis were corrected for percentage, mean 

and standard deviation. 

The research results showed that: (1) Development of online leave 

system, a case study of Thai Nippon Seiki Company to increase management 

efficiency, decision-making, and convenience for supervisors and employees. 

And also reduces the amount of paper to help the environment. It is 

effective at the highest level. (2) Development of an online leave system The 

design aspect is at the highest level. (3) Satisfaction with using the online 

leave system was at the highest level. 
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บทน ำ 

องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมใน

การดำเนินงานภายในองค์กรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการทำงานภายใน

องค์กรให้มากยิ่งขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยดำเนินงานในแต่ละวันของ

องค์กร เพ่ือช่วยในการแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ที่นำมาใช้แก้ไขปัญหา โดยนำหลักการของระบบ

ลางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการจัดเก็บประวัติการลางานของพนักงานผ่าน

ทางเว็บแอพพลิเคชั่นที่สามารถให้ผู้ใช้ที่ เกี่ยวข้องเข้ามาทำรายการต่าง ๆ ได้ ปัจจุบันใน

องค์กรหนึ่ งมีวิธีการลางานของพนักงานยังคงใช้ในการกรอกข้อมูลการลางานลงใน



แบบฟอร์มที่เป็นเอกสารของแผนกทรัพยากรบุคคลและในการดูประวัติการลางานยังคงต้อง

ค้นหาจากเอกสารที่บันทึกการลางานของพนักงานและพนักงานยังไม่สามารถดูประวัติการลา

งานและวันลางานที่เหลือได้ด้วยตนเองได้ จึงเหมาะสมที่ควรจะมีการจัดทำระบบการลางาน

ขึ้นมาเพ่ือจัดการประวัติการลางานเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายรวดเร็วในการทำงาน ปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ

ลางานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วในการลางานของพนักงานภายในองค์กร  

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศจากแหล่งข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องต่างๆของเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น อินเตอร์เน็ต บริการออนไลน์ เอกสาร เพ่ือ

นำมาพัฒนาระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด เพ่ือหวังว่า

เทคโนโลยีสารสนเทศในนี้จะทำให้การทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและสร้างความ

สะดวกรวดเร็วให้แก่บุคคลากรในหน่วยงานมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนาระบบลางานออนไลน์ให้กับองค์กร กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน 

เซอิกิ จำกัด 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรวดเร็วให้แก่ระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัทไทย

นิปปอน เซอิกิ จำกัด 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา 

บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาระบบลางานออนไลน์ น ามาเป็นเครื่องมือช่วยในการ

ท างานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิด และงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management: HRM) หมายถึง 

กระบวนการ วิธีการ หรือกลยุทธ์ที่ผู้บริหารนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการกับบุคลากร ให้



สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เพ่ือให้องค์กรได้บุคลากรที่มีความรู้ 

ความสามารถ เข้ามาปฏิบัติงานและสร้างความเจริญเติบโตก้าวหน้าให้แก่องค์กร พร้อมทั้ง

รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและเทคโนโลยียุคใหม่ได้  

2. ระบบฐานข้อมูล 

    ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือระบบที่รวบรวมข้อมูลหรือแฟ้มข้อมูล

ต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน และมีความสัมพันธ์กัน เพ่ือช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง แก้ไข 

หรือจัดการกับข้อมูลในฐานข้อมูลได้ โดยมีระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (Database 

Management System) เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้กับโปรแกรม ซึ่งมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. โปรแกรมพัฒนาเว็บ Adobe Dreamweaver 

อะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ (Adobe Dreamweaver) เป็นโปรแกรมแก้ไข HTML พัฒนา

โดยบริษัทแมโครมีเดีย (ปัจจุบันควบกิจการรวมกับบริษัท อะโดบีซิสเต็มส์) สำหรับการ

ออกแบบเว็บไซต์ในรูปแบบ WYSIWYG กับการควบคุมของส่วนแก้ไขรหัส HTML ในการ

พัฒนาโปรแกรมที่มีการรวมทั้งสองแบบเข้าด้วยกันแบบนี้ทำให้ดรีมวีฟเวอร์เป็นโปรแกรมที่

แตกต่างจากโปรแกรมอ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน ในช่วงปลายปีทศวรรษ 2533 จนถึงปีพ.ศ. 

2544 ดรีมวีฟเวอร์มีสัดส่วนตลาดโปรแกรมแก้ไข HTML อยู่มากกว่า 70% ดรีมวีฟเวอร์มีทั้ง

ในระบบปฏิบัติการแมคอินทอช และไมโครซอฟท์วินโดวส์ดรีมวีฟเวอร์ยัง สามารถทำงานบน

ระบบปฏิบัติการแบบยูนิกซ์ผ่านโปรแกรมจำลองอย่าง WINE ได ้ 

 3.1. การทำงานกับภาษาต่างๆ  

     Dreamweaver (ดรีมวีฟเวอร์) สามารถทำงานกับภาษาคอมพิวเตอร์ในการ

เขียนเว็บไซต์ แบบไดนามิค ซึ่งมีการใช้ HTML เป็นตัวแสดงผลของเอกสาร เช่น ASP 

ASP.NET PHP JSP และ ColdFusion รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลต่างๆ อีกด้วย  

 3.2. ความสามารถของโปรแกรม Dreamweaver  

     ในการเขียนเว็บเพจจะมีลักษณะคล้ายกับการพิมพ์งานในโปรแกรม Text 

Editor ทั่วไป คือว่ามันจะเรียงชิดซ้ายบนตลอดเวลา ไม่สามารถย้าย หรือ นำไปวางตำแหน่ง



ที่ต้องการได้ทันทีเหมือนโปรแกรมกราฟิก เพราะฉะนั้นหากเราต้องการจัดวางรูปแบบตามที่

เราต้องการ ก็ใช้ตาราง Table เข้ามาช่วยจัดตำแหน่ง ซึ่งเมื่อมีการจัดวางรูปแบบที่ซับซ้อน

มากขึ้น การเขียนภาษา HTML ก็ ซับซ้อนยิ่งขึ้นเช่นกัน โปรแกรม Dreamweaver อาจจะ

ไม่สามารถเขียนเว็บได้ตามท่ีเราต้องการทั้งหมด วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือ ควรจะเรียนรู้

หลักการของภาษา HTML ไปด้วย ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบ

อาชีพ Webmaster แบบจริงจัง อาจจะไม่ต้องถึงกับท่องจำ Tag ต่าง ๆ ได้ทั้งหมด แต่ขอให้

รู้เข้าใจหลักการก็พอแล้ว เพราะหลาย ๆ ครั้งที่เราจะเขียนเว็บใน Dreamweaver แล้วกลับ

ได้ผลผิดเพี้ยนไป ไม่ตรงตามท่ีต้องการก็ต้องมาแก้ไข Code HTML เอง  

4. โปรแกรมพัฒนา PHP (Professional Home Page) 

PHP (Professional Home Page) เป็ นภ าษาสคริปต์  (Script language) อีก

ประเภทหนึ่งที่กำลังมา ได้รับความนิยมจากผู้พัฒนา Website โดยเฉพาะ PHP ยังเป็นภาษา

ที่เรียกว่า Server –Side Include (SSL) หรือ HTML-cmbeddcd scripring language ซึ่ง

เป็นเครื่องมือที่สำคัญทำให้สามารถใส่สคริปต์ของ PHP ไว้ในเอกสาร (file) HTML ได้เลย 

เมื่อเอกสารของ HTML นั้นถูกเรียกขึ้นมา Web Server ก็จะตรวจสอบก่อนที่จะส่งเอกสาร

นั้นออกไปว่า ภายในเอกสารมีสคริปต์ของ PHP อยู่หรือไม่ ถ้ามี Web Server ก็จะทำงานใน

ส่วนของสคริปต์ PHP ให้เสร็จก่อน แล้วเอาผลลัพธ์ที่ได้รวมกับเนื้อหาของเอกสาร HTML 

แล้วส่งออกไปแสดงผล PHP เป็นทางเลือกใหม่ในวงการอินเตอร์เน็ต ซึ่งผู้สร้าง PHP มุ่ง

หมายที่จะให้พัฒนาโฮมเพจทั่วโลกหันมานิยมใช้ PHP ทดแทนการใช้ ASP และในเวลาไม่

นาน PHP (Professional Home Page) กลายเป็นกระแสหลักอีกกระแสหนึ่งที่ก้าวขึ้นมา

ทาบรัศมี ASP และ CGI/Perl ในหมู่พัฒนาโฮมเพจระดับเซียน แม้ว่าการเขียนสคริปต์ PHP 

จะเป็นวิธีการสร้างโฮมเพจอีก วิธีหนึ่งที่แตกต่างไปจากการเขียนสคริปต์ ASP และสคริปต์ 

CGI/Perl นั้นคือ สามารถนำไปประยุกต์ใช้สร้างโฮมเพจแบบไดนามิกและอินเตอร์แอคทีฟใน

ลักษณะต่าง ๆ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลหรือโปรแกรม

จำพวกดาต้าเบสเซริฟ์เวอร์อันเป็นเป้าหมาย  

 



5. โปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop 

Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที่ใช้สำหรับตกแต่งภาพถ่ายและ

ภาพกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสิ่งพิมพ์ นิตยสาร และงานด้าน

มัลติมีเดีย อีกทั้งยังสามารถ retouching ตกแต่งภาพและสร้างภาพ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมสูง

มากในขณะนี้ เราสามารถนำโปรแกรม Photoshop มาใช้ในการแต่งภาพ การใส่ Effect 

ต่าง ๆให้กับภาพและตัวหนังสือ การทำภาพขาวดำและการทำภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การ

นำภาพต่างๆ มารวมกัน การRetouch ตกแต่งภาพ เป็นต้น นอกจากนี้  โปรแกรม 

Photoshop ยังเป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพโดยเฉพาะนักออกแบบ

ในทุกวงการย่อมรู้จักโปรแกรมตัวนี้ดี โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือ

มากมายเพ่ือสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์งานวิดีทัศน์ งานนำเสนอ งานมัลติมีเดีย

ตลอดจนงานออกแบบ  

6. งานการวิจัยที่เก่ียวข้อง  

Hiren Patel. (2553) [1] ได้ศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการลางาน พบว่ าฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่มหาวิทยาลัย Texas A&M 

University-Corpus Christi มีวิธีการลางานโดยใช้แบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ เมื่อหัวหน้างาน

อนุมัติการลาเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะต้องบันทึกข้อมูลการลาลงในฐานข้อมูลด้วย

โปรแกรม Microsoft Access และเมื่อพนักงานหรือหัวหน้างานต้องการข้อมูลประวัติการลา

ต่างๆ ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรเป็นผู้จัดทำและพิมพ์ข้อมูลต่างๆ ออกมาให้ ซึ่งต้อง

เสียเวลารอค่อนข้างนาน และเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรกระดาษ จึงได้พัฒนาระบบบริหาร

จัดการลางานผ่านเว็บ มีกระบวนการจัดการและติดตามการลาของพนักงานประเภทต่างๆ

อย่างอัตโนมัติ พนักงานสามารถลางาน ยกเลิกการลาและตรวจสอบสถานะการลาได้ผ่าน

เว็บ ระบบสามารถคำนวณวันหยุด วันลาประเภทต่างๆ ของพนักงานทั้งหมด และพิมพ์

รายงานสรุปเป็นรายเดือนและรายปี 

 พิชญ์สินี อะมะมูล. (2554) [2] ได้ศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบลางานผ่านระบบเครือข่าย พบว่า กระบวนการลางานจะอยู่ภายใต้ความ



รับผิดชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีภาระงานเกี่ยวกับด้านทรัพยากรบุคคลมากมายส่งผล

ให้ขั้นตอนการลาเกิดความล่าช้าและความผิดพลาดได้ จึงได้พัฒนาระบบลางานผ่านระบบ

เครือข่ายขึ้นแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ ผู้ดูแลระบบ พนักงาน และผู้อนุมัติโดย

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการบันทึก เพ่ิม แก้ไข ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน การลางาน 

สิทธิ์การลา และรายงานสรุปการลาเป็นต้น ส่วนของพนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิ์การลา

วันลาคงเหลือ ยืนแบบฟอร์มการลา ยกเลิก และตรวจสอบสถานะการลาของตนเองได้ ส่วน

ของผู้อนุมัติมีหน้าที่พิจารณาการลาของพนักงานว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติพร้อมทั้งบันทึก

เหตุผลประกอบการพิจารณา  

 นัทประดิษฐ์ พลอยวิเศษ. (2555) [3] ได้ศึกษาปัญหาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ

การพัฒนาระบบลางานออนไลน์ พบว่า องค์กรส่วนใหญ่มีวิธีการลางานโดยใช้แบบฟอร์มที่

เป็นกระดาษ มีปัญหาในเรื่องของการค้นหาเอกสารการลา พนักงานไม่สามารถตรวจสอบ

ประวัติการลางานได้ด้วยตนเอง จึงได้พัฒนาระบบลางานออนไลน์ขึ้นเพ่ือช่วยในการจัดเก็บ

ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลแผนก กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ กำหนดผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลาหยุดให้กับ

พนักงาน พนักงานสามารถลางาน ตรวจสอบประวัติการลาผ่านระบบออนไลน์ได้ 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย  

การพัฒนาระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จ ากัด ผู้

ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานแผนก HR  บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด จำนวน 

12 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทไทย

นิปปอน เซอิกิ จ ากัด เป็นค าถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินแต่ละรายการมีระดับผลการประเมิน 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 



1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท

ไทยนิปปอน เซอิกิ จ ากัด จ านวน 11 ข้อ 

ผลงำนวิจัย 

1. ผลการการออกแบบและพัฒนาระบบลางาน กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิ

กิ จ ากัด 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 ส่วนของหน้าแรกเว็บไซต์ 

 จากภาพที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ จะแสดงข้อมูลการลางาน มีรายละเอียดของการ

ลางาน  เช่น  รายการที่ลางานแล้ว วันลาคงเหลือ และสถานการณ์การด าเนินการ 

 

 

 

 

 
 

 ภาพที่ 2 ส่วนของหน้าแอดมิน 

 จากภาพที่  2 หน้าแอดมินจะแสดง จ านวนพนักงาน ค าขออนุมัติการลางาน 

ประเภทการลา และแผนกท้ังหมด 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใชระบบการลางานออนไลน์ กรณีศึกษา ไทยนิปปอน 

เซอิกิ ตารางที่ 3 ข้อมลูทั่วไป ไดจ้ัดเก็บข้อมูลจากกลุมตัวอย่าง จ านวน 12 คน  

 



ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้จัดเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 12 คน 

ข้อมูล ร้อยละ 
เพศ  

ชาย     จ านวน     6     คน 50 
หญิง     จ านวน    6     คน 50 

อำยุ  

19-25     จ านวน     0    คน 0 
26-35     จ านวน     6    คน 50 

36-44     จ านวน     4    คน 33.33 

45 ขึ้นไป  จ านวน     2    คน 16.66 

 จากตารางที่ 1 พบวา ข้อมูลทั่วไป เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย 6 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50 เพศหญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อายุ 19-25 ป 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 อายุ 

26-35 ป 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 อายุ 36-44 ป 4 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 อายุ 45 ปีขึ้น

ไป 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.66  

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท

ไปยนิปปอน เซอิกิ จ ากัด 

รายการค าถาม 
1. ด้ำนเนื้อหำ 

ค่าเฉลี่ย 
รายข้อ 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

ระดับความพอใจ 

1.ข้อมูลครอบคลุมตามความ
ต้องการ เพ่ือใช้ส าหรับการตัดสินใจ 

4.58 
 

0.49 
 

มากที่สุด 
 

2.ความสะดวกในการเรียกดูและ
สืบค้นข้อมูล 

4.42 
 

0.64 
 

มาก 
 

3.การเข้าถึงระบบท าได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

4.75 
 

0.43 
 

มากที่สุด 
 

4.เมนูการใช้งานง่าย 
4.58 

 
0.64 มากที่สุด 



5.รายงานผลได้ตามต้องการสามารถ
น าไปใช้ตัดสินใจได้ 

4.33 0.62 มาก 

รวม 4.53 0.57 มำกที่สุด 

2. ด้ำนประสิทธิภำพ    

1.ความเร็วในการบันทึก ปรับปรุง
ข้อมูล      

4.75 0.43 มากที่สุด 
 

2.ความเร็วในการน าเสนอข้อมูล 4.75 0.43 มากที่สุด 
3.ความเร็วในการท างานของระบบ
ในภาพรวม 

4.92 0.28 
 

มากที่สุด 
 

รวม 4.81 0.38 มำกที่สุด 

3. ด้ำนกำรออกแบบ    

1.ความสวยงามและน่าสนใจของ
ระบบ 

4.50 
 

0.65 
 

มาก 
 

2.การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน 4.67 0.62 มากที่สุด 
3.ข้อความสื่อความหมายชัดเจน 4.75 0.43 มากที่สุด 

รวม 4.64 0.57 มำกที่สุด 

รวมด้ำนเนื้อหำด้ำนประสิทธิภำพ
และด้ำนกำรออกแบบ 

4.66 0.50 มำกที่สุด 

จากตารางที่ 2 พบว่าระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งานด้านเนื้อหา ด้านประสิทธิภาพ

และด้านการออกแบบมีค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 (S.D. = 0.50) 

เมื่อพิจารณาเป็นด้าน พบว่า ด้านเนื้อหาการพัฒนาระบบลางานออนไลน์ด้วยโปรแกรม 

Adobe Dreamweaver กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จ ากัด โดยรวมอยู่ระดับ มาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.53 (S.D. = 0.57) ด้านประสิทธิภาพการพัฒนาระบบลางานออนไลน์ด้วย

โปรแกรม Adobe Dreamweaver กรณีศึกษา บริษัทไปยนิปปอน เซอิกิ จ ากัด โดยรวมอยู่

ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.81 (S.D. = 0.38) ด้านการออกแบบการพัฒนาระบบลางาน

ออนไลน์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จ ากัด 

โดยรวมอยู่ระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 (S.D. = 0.57) 



อภิปรำยผลกำรวิจัย  

1. การพัฒนาระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จ ากัด 

ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานด้านการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และความสะดวก 

ให้กับหัวหน้างานและพนักงาน และยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษเพ่ือช่วยรักษา

สิ่งแวดล้อมและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการท างานขององค์กรให้มีความสะดวก รวดเร็วในการ

ตรวจสอบข้อมูลการลาของพนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัทประดิษฐ์ พลอยวิเศษ. 

[3] พบว่า องค์กรส่วนใหญ่มีวิธีการลางานโดยใช้แบบฟอร์มที่เป็นกระดาษ มีปัญหาในเรื่อง

ของการค้นหาเอกสารการลา พนักงานไม่สามารถตรวจสอบประวัติการลางานได้ด้วยตนเอง 

จึงได้พัฒนาระบบลางานออนไลน์ขึ้นเพ่ือช่วยในการจัดเก็บข้อมูลพนักงาน ข้อมูลแผนก 

กำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ กำหนดผู้มีสิทธิ์อนุมัติการลาหยุดให้กับพนักงาน พนักงานสามารถลางาน 

ตรวจสอบประวัติการลาผ่านระบบออนไลน์ได้  

 2. ประสิทธิภาพระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด 

ด้านการออกแบบและด้านประสิทธิภาพ อยู่ระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจากได้พัฒนาระบบ

ลางานผ่านระบบเครือข่ายขึ้นแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ พนักงาน และผู้อนุมัติโดย

ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการบันทึก เพ่ิม แก้ไข ข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลพนักงาน การลางาน 

สิทธิ์การลา และรายงานสรุปการลาเป็นต้น ส่วนของพนักงานสามารถตรวจสอบสิทธิ์การลา

วันลาคงเหลือ ยืนแบบฟอร์มการลา ยกเลิก และตรวจสอบสถานะการลาของตนเองได้ ส่วน

ของผู้อนุมัติมีหน้าที่พิจารณาการลาของพนักงานว่าอนุมัติหรือไม่อนุมัติพร้อมทั้งบันทึก

เหตุผลประกอบการพิจารณาจัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ค้นหาข้อมูลได้ รวดเร็ว ประมวลผล

ถูกต้อง และรายงานผลถูกต้อง  

 3. ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบลางานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัทไทยนิปปอน 

เซอิกิ จำกัด ด้านการออกแบบและด้านการใช้งาน อยู่ระดับมากที่สุด อาจเนื่องมาจาก 

โปรแกรมใช้งานง่าย จัดเก็บข้อมูลถูกต้อง ค้นหาข้อมูลได้ รวดเร็ว ประมวลผลถูกต้อง และ

รายงานผลถูกตอ้ง  

 



ข้อเสนอแนะกำรวิจัย 

ส าหรับแนวทางในการพัฒนาต่อในอนาคต มีการปรับปรุงความสวยงามของหน้าจอ

และเหมาะสมกับหน่วยงานหรือองค์กรที่จะน าไปใช้ มีการเพ่ิมหัวข้อค าอธิบายและการแจ้ง

เตือนที่เหมาะสมก่อนน าไปติดตั้งและใช้งานจริง ท าการตรวจสอบความถูกต้อง เพ่ือเพ่ิม

ความน่าเชื่อถือต่อระบบลางานออนไลน์ ควรมีการพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบปฏิทิ นของ 

Google เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงปฏิทินกิจกรรมของแต่ละคนแบบออนไลน์ได้ทันที 
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