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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเข้างานออนไลน์ 2) หาประสิทธิภาพ

ของระบบเข้างานออนไลน์ 3) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบเข้างานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั 

ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด บุคคลสำหรับองค์กรสามารถจัดการข้อมูลพนักงาน ตำแหน่ง แผนก รหัสพนักงาน 

และปฏิทินกิจกรรม พนักงานสามารถเข้างาน ตรวจสอบสถานะการเข้างาน และประวัติการเข้างาน หัวหน้า

งานสามารถตรวจสอบประวัติการเข้างานของพนักงาน และดูรายงานสรุปการเข้างานของพนักงานในรูปแบบ

ต่างๆ ระบบเข้างานออนไลน์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการบริหารจัดการ การตัดสินใจ และความ

สะดวก ให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล หัวหน้างาน และพนักงาน และยังช่วยลดปริมาณกระดาษเพื่อช่วยรักษา

ส่ิงแวดล้อม 

คำสำคัญ : การพัฒนาระบบเข้างานออนไลน์,ประสิทธิภาพ,ความพึงพอใจ 

Abstract  

The objectives of this research were 1) to design and develop an online attendance 

system 2) to find out the efficiency of the online attendance system 3) to assess the 

satisfaction of users of the online attendance system Case Study Thai Nippon Seiki Co., Ltd. 

Person For organizations can manage employee information, positions, departments, 

employee codes and calendar events. Employees can enter check attendance status and 

employment history Supervisors can check employee attendance history. and view 

employee attendance summary reports in various formats The online attendance system 

increases administrative efficiency, decision-making and convenience for HR departments, 

supervisors and employees, and reduces paperwork to help preserve the environment. 



 

บทนำ 

องค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ดำเนินงานภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและรวดเร็วในการทำงานภายในองค์กรให้มากยิ่งขึ้น

โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยดำเนินงานในแต่ละวันขององค์กร เพื่อช่วยในการแก้ไข

ปัญหาต่าง ๆ  ที่นำมาใช้แก้โขปีญหา โดยนำหลักการของระบบเข้างานด้วยระบอิเล็กทรอนิกส์เขา้มา

ช่วยในการจัดเก็บประวัติการเข้างานของพนักงาน ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่นที่สามารถให้ผู้ใช้ที

เกี่ยวข้องเ่เกี่ยวข้องเข้ามาทำรายการต่างๆปัจจุบันในองค์กรยังมีวิธีการเข้างานของพนักงานยังคงใช้ใน

การกรอกข้อมูลการเข้างานลงในแบบฟอร์มที่เป็นเอกสารของแผนทรัพยากรณ์ 

บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีพนักงาน 1,500 คน ซึ่งยังไม่มี

ระบบจัดการบุคคลที่เป็นระเบียบนัก ยังไม่มีฐานข้อมูลบุคลากร ทำให้เมื่อต้องการใช้งานในด้านใดก็

ตามจะใช้งานได้ยากเนื่องจากระบบงานเดิมการเก็บข้อมูลของบุคคลในรูปแบบกระดาษ จึงต้องการ

จัดทำระบบจัดการบุคคลที่มีความเป็นระบบ โดยพนักงานสามารถเข้างานได้ในระบบ การบันทึกเวลา

เข้าทำงานนั้นถือเป็นเรื่องจำเป็นในการทำงานซึ่งมีในทุกองค์กรเพราะการตรงต่อเวลานั้นมีผลต่อการ

ปฏิบัติงานและการจ่ายผลตอบแทนต่อผู้ปฏิบัติงานด้วย ความเป็นธรรม ในทุกองค์กรจึงต้องมีการ

บันทึกเวลาปฏิบัติงาน การพัฒนาระบบจะช่วยลดความผิดพลาดในการทํางาน และระบบยังช่วย

สนับสนุนให้การทำงานไปสู่กระบวนการอื่นๆ ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพของขั้นตอนต่างๆ 

 ดังนั้น ผู้ศึกษาวิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก้ปัญหาระบบเข้างานออนไลน์โดยพัฒนาระบบการ

เข้างานออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google From กรณีศึกษา บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด ลักษณะ

ระบบสามารถทำงานบนอินเทอร์เน็ต เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการทำงานต่างๆ และนำไปใช้

ในสถานประกอบการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบการเข้างานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด 

2. เพื่อหาประสิทธิภาพของระบบการเขา้งานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด 

3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบการเขา้งานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ 

จำกัด 

 

 

 



ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยพัฒนาระบบเข้างานของพนักงานบริษัท ไทยนิปปอน เซอิกิ จำกัด  ผู้วิจัยได้ศึกษา

หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

1.เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด                                                                                                                                                  

2. ระบบสารสนเทศ 

3. โปรแกรมที่ใช้พัฒนาระบบ Google Forms                                                                                

4. แอพพลิเคชันที่ใช้พัฒนาระบบ Line 

 เทคโนโลยีคิวอาร์โคด้ 

เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันทำให้หลายๆคนต้องปรับตัวและยอมรับกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่            

(New normal) และทำให้เทคโนโลยีหนึ่งถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก เพราะไม่ว่าเราจะเดินทางไปทีไ่หน ไปทำอะไร 

เราก็จะพบกับสัญลักษณ์ที่มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัสตุรัส มีจุดสีดำอยู่ภายใน คล้ายกับเกมเขาวงกต อยู่ในทุก 

ๆ ที ่ แต่แท้จริงแล้วเทคโนโลยีนี้ ถูกคิดค้นและใช้งานในด้านต่าง ๆ มานานแล้ว แต่น้อยคนที่จะรู้จัก นั่นก็คือ 

เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด (QR Code) คิวอาร์โค้ด (QR Code) ย่อมาจาก “Quick Response Code” คือ 

สัญลักษณ์ชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นรูปกรอบส่ีเหล่ียมจัตุรัส ภายในประกอบด้วยโมดูลสีดำ (จุดส่ีเหล่ียม) เรียง

ตัวกัน คิวอาร์โค้ด ถูกคิดค้นข้ึนในปี ค.ศ. 1994 โดยบริษัท Denso-Wave (เดนโซ-เวฟ) ประเทศญ่ีปุ่น เพื่อทำ

หน้าที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ให้ใช้งานได้ง่ายข้ึน เพียงแค่ใช้โทรศัพท์ที่มฟีังก์ชันหรือแอปพลิเคชันทีร่องรับโปรแกรม

อ่านรหัสคิวอาร์ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทันที 

ระบบสารสนเทศ 

ระบบสารสนเทศ (Information system) หมายถึง ระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบ

คอมพิวเตอรท์ั้งฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์  ระบบเครือข่าย  ฐานข้อมูล  ผู้พัฒนาระบบ ผู้ใช้ระบบ  พนักงานที่

เกี่ยวข้องและผู้เช่ียวชาญในสาขาทุกองค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกันเพื่อกำหนด รวบรวมจัดเก็บ

ข้อมูล  ประมวลผลข้อมูลเพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้เพื่อช่วยสนับสนุนการ

ทำงาน การตัดสินใจ  การวางแผน  การบริหาร การควบคุม  การวิเคราะห์และติดตามผลการดำเนินงานของ

องค์กร   

 

 

 



Google Form  

Google Form เป็นส่วนหนึ่งในบริการของกลุ่ม Google Docs ที่ช่วยให้เราสร้างแบบสอบถาม

ออนไลน์หรือใช้สำหรับรวบรวมข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Google 

Form ผู้ใช้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบอาทิ เช่น การทำแบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น

การทำแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจการทำแบบฟอร์มลงทะเบียน 

ทั้งนี้การใช้งานกูเกิ้ลฟอร์มนั้นผู้ใช้งานหรือผู้ที่จะสร้างแบบฟอร์มจะต้องมีบัญชีของ Gmail หรือ

Account ของ Google เสียกอ่น ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานสร้างแบบฟอร์มผ่าน Web Browser ได้เลยโดยที่

ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมใดๆ  

Line 

LINE เป็นโปรแกรมแชทที่สามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์มอืถือที่มีระบบปฏิบัติการ iOS, Android, 

Windows Phone ล่าสุดสามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ PC และ Mac ได้แล้ว ด้วยความที่มีลูกเล่นมากมาย 

สามารถแชท ส่งรูป ส่งไอคอน ส่ง Sticker ตั้งค่าคุยกันเป็นกลุ่ม ฯลฯ ทำให้มีผู้ใช้งานแอพนี้เป็นจำนวนมาก 

ส่ิงที่โดดเด่นของline 
-สามารถเพิ่มกลุ่มสนทนาหรือเชิญเพือ่นได้ถึง100คน  
-ออกแบบให้สามารถโทร.หากันฟรีแบบ1ต่อ1  
- พัฒนาคุณภาพของการโทร.ให้ดียิ่งขึ้น โดยตัดเสียงรบกวนและเสียงแทรกจากบริเวณรอบๆ ทำให้ผู้ใช้สามารถ
พูดคุย  
- ส่งวิดีโอ และข้อความเสียงฟรีการแอดเพือ่นของLINEสามารถทำได้หลายแบบเช่น  Shake It โดยเข้า
โปรแกรม LINE ทัง้ยังให้เขย่าโทรศัพท์ใกล้ๆกันเพียงแค่นี้เพื่อนก็จะถูกแอดเข้ามาในรายช่ือของเราแล้ว  
-แอดเพื่อนจากรายช่ือที่อยู่ในโทรศัพท์โดยที่สามารถกดเลือกได้เลย  
- แอดเพื่อนด้วย QR code โดยเมื่อเข้าไปแล้วจะมีช่องที่เป็นกล้องให้เราอ่าน QR Code ของเพือ่น  
- แอดเพื่อนโดยการค้นหาไอดีของเพื่อน 

นอกจากนี้ LINE ยังมีโปรแกรมเสรมิ ทั้ง LINE Camera ที่ถา่ยภาพฟรี พรอ้มกรอบกว่า 100 แบบ และ
แสตมป์แต่งภาพมากกว่า 600 แบบเก๋ๆ โดยจุดเด่นของแอพพลิเคช่ันนี้คือ dki ตกแต่งภาพหลากหลายรวม
ไปถึงการถ่ายภาพผ่านฟิลเตอร์ถึง 14 แบบ ที่ช่วยปรับแต่งภาพและรายละเอียดให้ภาพของคุณดูดียิ่งขึ้น 
พร้อมด้วยพูก่ันกว่า 156 ชนิด เพื่อให้ผู้ใช้ได้แต่งแต้มด้วยแสตมป์และเลือกแบบตัวอักษรต่างๆ พิมพ์
ข้อความลงบนภาพตามสไตล์ของตัวเอง และสามารถแชร์ภาพได้โดยตรงผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้อีกด้วย 



อีกทั้งโปรแกรมส่งการ์ดฟรีทีเ่รียกว่า LINE Card โดยผู้ใช้สามารถส่งข้อความส่วนบุคคล โดยเลือกจากภาพ
การ์ดต่างๆ ไดฟ้รีตามความชอบ และสามารถเลือกภาพของตัวเองจากคลังภาพและแทรกไปในภาพการ์ด 
เพื่อแต่งเติมและส่งต่อไปถึงบุคคลพิเศษนั่นเอง 

แต่ส่ิงที่ถือว่าเป็นการต่อยอดแบบไม่มีหวงของ LINE ก็คือการนำโปรแกรม LINE มาไว้ใน PC สำหรับ
วินโดวส์และ Mac รวมถึงเบราเซอร์สำหรับสมาร์ทแท็บเล็ต ที่ผู้ใช้ยังสามารถใช้รหัส LINE QR เพื่อเข้าสู่
ระบบในเวอร์ช่ันพีซีได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเพิม่เติม ทำให้ผู้ใช้ไม่พลาดการติดต่อส่ือสารกับเพื่อนผ่าน
โปรแกรม LINE ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงาน รวมถึงบริการของโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย 

วิธีดำเนินการวิจัย 

ระบบเข้างานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษทั ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด เป็นระบบที่สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
ด้านการจัดการเก็บข้อมูลต่างๆ ในระบบเข้างานออนไลน์ เนื่องจากข้อมูลมีอยู่มาก จึงไม่สามารถจัดเก็บและ
ตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยเอกสารได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบและสืบค้นข้อมูล ทำให้
เกิดความยุ่งยากต่อการเข้าถึงข้อมูลจึงมีความจำเป็นที่จะทำการสร้างระบบเข้างานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท 
ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด ขึ้นมา 

 
1. สร้าง Line กลุ่ม 

2. @Line Notify เพิ่มเพื่อน 

 



 

 

3. เพิ่ม Line Notify เข้ากลุ่ม 

 

4. เข้า Gmail แล้วเข้า ไดรฟ์ คลิก Google ฟอร์ม เลือก แบบฟอร์มเปล่า 



 

5. ทำการกรอกแบบฟอร์มตามที่เราออกแบบไว้ 

 

 

 

6. คลิกโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ 

 

 

 



 

 

 

7. ปรับเปล่ียนโค้ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. สร้างทริกเกอร ์

 

9.ออก Token 



  



 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เจ้าหน้าที่และพนักงาน บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด จำนวน 30 คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานระบบเข้างานออนไลน์ กรณีศึกษา บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด 
2. เก็บข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 
3. รวบรวม้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและสรุปผล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 
 การหาค่าสถิติพื้นฐาน คือร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจที่ได้
จากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรนี้ 
  ค่าร้อยละ 
   P = 
  เมื่อ  P แทน ค่าร้อยละ 
   f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
   N แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด 
  ค่าเฉล่ีย 

   �̅� = 

  เมื่อ �̅� แทน ค่าเฉล่ีย 
   ∑X แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
   N แทน จำนวนคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   S.D.  = 
  เมื่อ S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   ∑X แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัว 
   N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 
 

 

 

 



เอกสารอ้างอิง 

 

เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดแหล่งที่มา :  

https://www.stkc.go.th/stiarticle/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8

%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8

%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%84%E 

0%B9%89%E0%B8%94-qr-code 

 

ระบบสารสนเทศแหล่งที่มา : 

https://sites.google.com/a/srp.ac.th/rabb-sarsnthes/ 

 

Google Form แหล่งทีม่า : 

https://sites.google.com/a/tkb.ac.th/kru-nipholp/google-form-khux-xari 

 

Line แหล่งที่มา:  

http://agschool.rta.mi.th/joomla/index.php/kmmenu05/88-km/215-km0506 


