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และเก็บขอมูลเกี่ยวกับการลาเปนหลักฐานในราชการได
 คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร เปน
หนวยงานหนึ่งที่ประสบปญหาขอมูลของหนวยบริหารงาน
บุคคลที่มีปริมาณมาก ยากแกการคนหา ขอมูลไมเปน
ปจจุบัน เจาของขอมลูไมสามารถเขาถึงหรือแกไขขอมูลของ
ตนเองได ประกอบกับปญหาของระบบการย่ืนใบลา และ
การขออนุมัติไปราชการแบบเดิม ซ่ึงเปนการจัดเก็บใน
รปูแบบเอกสารท่ียงุยาก การคนหาและออกแบบรายงานท่ี
ผิดพลาดงาย หนวยเทคโนโลยสีารสนเทศ และหนวยบรหิาร
งานบุคคล ไดเล็งเห็นปญหาดังกลาว จึงไดรวมมือกัน
ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลบุคคลและการลาข้ึน 
ในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพ่ือความสะดวกและรองรับ
การใชงานอยางแทจริง ลดเวลาการทํางานของเจาหนาที่
หนวยบุคคล โดยรวบรวมขอมูลอาจารย เจาหนาที่ และ
ลูกจาง ทั้งหมดในคณะเภสัชศาสตร ไมวาจะเปนขอมูล
ประวัติทั่วไป ประวัติการศึกษา ประวัติการรับราชการ 
(ขั้นเงินเดือน) ทักษะความเช่ียวชาญ การไดรับยกยอง
และรางวัล ประวัตกิารรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ขอมูลการลา
มาจัดเก็บในฐานขอมูลเดียวกัน โดยผู ใชงานสามารถ
ตรวจสอบ แกไขขอมูล ใหเปนปจจุบันไดดวยตนเอง 
ตลอดจนสามารถย่ืนใบลากิจ ลาปวย ลาคลอด ลาพักผอน 
ขออนุมัตไิปราชการ ขออนุญาตออกนอกมหาวิทยาลัย ผาน
ระบบออนไลนไดทันทีทุกที่ ทุกเวลา ผานคอมพิวเตอร 
แทปเล็ตและโทรศัพทมือถือ เจาหนาที่หนวยบุคคลและ
ผูบริหารสามารถตรวจสอบขอมูลสถิติการลาของทุกคน
ไดออกแบบรายงานไดทันที เรียกดูรายงานสรุปการลา 
รายงานสงกองบริหารงานบุคคลของมหาวทิยาลยัไดตามที่
ตองการ ขอมูลสถิติการลาเปนปจจุบัน ตรวจสอบได
ทั้งเจาของขอมูลเอง และผูบริหาร สามารถนําขอมูลตางๆ 
มาใชประกอบการตัดสินใจได

บทนํา
 ในยุคแห งการส่ือสารปจจุบันน้ี เครือข าย
คอมพิวเตอรมีความสําคัญเปนอยางมาก เนื่องจากเปด
โอกาสใหผูใชงานไดแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารกันไดโดย
สะดวก รวดเร็ว เครือขายอินเทอรเน็ตสามารถนําไป
ประยุกตใชในหนวยงานตางๆ อยางกวางขวาง ระบบฐาน
ขอมูลก็เชนเดียวกัน จัดเปนการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 
ทําใหผูใชสามารถใชขอมูลท่ีเก่ียวของในระบบงานตาง ๆ 
รวมกันได โดยไมเกิดความซ้ําซอนและความขัดแขงของ
ขอมูล อีกทั้งขอมูลในระบบจะมีความถูกตองและเปน
มาตรฐาน [1] เปนที่ยอมรับวา สารสนเทศสามารถ
นํามาใชประโยชนอยางมากมาย ไมวาจะเปนการนํามาใช
งานดานธุรกิจ การบริหาร และกิจการอ่ืน ๆ องคกรที่มี
ขอมลูปรมิาณมาก ๆ  จะพบความยงุยากลาํบากในการจดัเกบ็
ขอมูล ตลอดจนการนําขอมูลที่ตองการออกมาใชใหทันตอ
เหตุการณ ดังนั้นคอมพิวเตอรจึงถูกนํามาใชเปนเคร่ืองมือ
ชวยในการจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล ซึ่งทําให
ระบบการจัดเก็บขอมูลเปนไปไดสะดวก ท้ังนี้โปรแกรม
แตละโปรแกรมจะตองสรางวิธคีวบคุมและจัดการกับขอมลู
ขึ้นเอง ฐานขอมูลจึงเขามามีบทบาทสําคัญอยางมาก
โดยเฉพาะระบบงานตาง ๆ  ทีใ่ชคอมพวิเตอร การออกแบบ
และพฒันาระบบฐานขอมลู จงึตองคาํนงึถงึการควบคมุและ
การจัดการความถูกตองตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียก
ใชขอมูลดวย [2]
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของ
ขาราชการ พ.ศ. 2555 ลงวันท่ี 11 มกราคม 2555 ขอ 12 
วรรค 2 ไดระบุวา สําหรับสวนราชการอาจนําระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชในการเสนอใบลา อนุญาตให
ลาและยกเลกิวันลา การลาปวย ลาพกัผอน หรือลากจิสวนตวั
ก็ได ทั้งนี้ ระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาววาตองเปนระบบ
ที่มีความปลอดภัย รัดกุม สามารถตรวจสอบความถูกตอง

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
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วัตถุประสงค 
 1. เพื่อจัดเก็บฐานขอมูลบุคลากรอยางเปน
ระบบ สมบูรณ มีประสิทธิภาพ
 2.  เพ่ือจัดทําระบบการขออนุญาตลากิจ ลาปวย 
ลาคลอด ลาพักผอน ตลอดจนการขออนุมัติไปราชการ 
ขออนญุาตออกนอกมหาวทิยาลยั ในรปูแบบออนไลน สามารถ
บันทึกขอมูลและตรวจสอบขอมูลไดเองทุกเวลา สถานที่
 3.  เพื่อความสะดวกในการสืบคน ออกแบบ
รายงาน และนําขอมลูไปใชประโยชนรวมกันไดท้ังผบูรหิาร 
บคุลากร ลกูจาง และลดระยะเวลาการทํางานของเจาหนาที่
หนวยบุคคล
 4.  เพื่อลดความซ้ําซอน และความขัดแยงของ
ขอมูลได
 5.  เพือ่กาํหนดความเปนมาตรฐานเดียวกันของ
ขอมูล และรูปแบบรายงาน
 6.  เพ่ือกําหนดระบบรักษาความปลอดภยัของขอมลู

3.  การดําเนินการ
 1.  ศึกษาปญหาของหนวยงาน
 2.  ศกึษาระบบฐานขอมลูบรหิารงานบคุคลของ
สํานักขอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนความเปนไป
ไดของการนําระบบดังกลาวซ่ึงเปนระบบตนแบบ ทีส่ามารถ
นํามาประยุกตใชในหนวยงานได

 3.  เลือกใชเครื่องมือที่เหมาะสมในการพัฒนา
ระบบ
 4.  ออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูลบคุลากร
และการลา
 5.  ทดสอบการใชงานระบบ และประเมินผล
การใชงาน ขอเสนอแนะ ตชิม จากผใูช นาํมาปรบัปรงุระบบ
ใหดีขึ้น
 6.  จัดทําคูมือการใชงาน ผลักดัน เชิญชวนให
บุคลากรเขาใชงานระบบอยางเต็มรูปแบบ 100%

4.  เครื่องมือที่ใช
 1.  พัฒนาระบบดวยภาษา PHP, HTML, Java 
Script, jQuery
 2.  จัดเก็บขอมูลดวยฐานขอมูล MySQL และ
ระบบจัดการเซิรฟเวอร ดวยโปรแกรม Appserv 2.5.10
 3.  โปรแกรมที่ใชพัฒนาระบบคือ Adobe 
Dreamweaver CS6, Edit Plus, Notepad
 4. ออกแบบประเมินการใชงานระบบ ดวย 
Google Forms
 5.  ทํารูปเลมรายงานดวย Microsoft Words 
2016 และทําส่ือนําเสนอดวย Microsoft PowerPoint 
2016 

5.  ตารางและรูปภาพ

รูปที่ 1 แสดงหนาการเขาสูระบบฐานขอมูลบุคลากรและการลา
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รูปที่ 2 แสดงหนารายงานสรุปการลาตาง ๆ และการขออนุมัติไปราชการ

รูปที่ 3 แสดงแบบฟอรมการลากิจ ลาปวย ลาพักผอน ลาคลอด
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รูปที่ 4 แสดงแบบฟอรมการขออนุมัติไปราชการ

รูปที่ 5 แสดงการขออนุญาตออกนอกมหาวิทยาลัย
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รูปที่ 6 แสดงแบบฟอรมการแกไขขอมูลสวนทั่วไป

รูปที่ 7 แสดงหนาเมนูหลักสําหรับเจาหนาที่หนวยบุคคล
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบฯ จากผูใชงาน
 

ประเด็นวัดความพึงพอใจ จํานวน(คน) คะแนน
ระดับ

5 4 3 2 1 0 Mean SD
1. การประชาสัมพันธการใชฐานขอมูลและการลา 9 10 3 1 1 0 4.26 0.65 มาก

2. การเขาใชระบบฐานขอมูลและการลา 9 11 3 1 0 0 4.15 0.68 มาก

3. แบบฟอรมและรูปแบบ 8 10 4 1 1 0 4.31 0.74 มาก

4. ประโยชนที่ไดรับจากฐานขอมูลและการลา 12 11 1 0 0 0 4.42 0.5 มาก

5. ความถูกตองของฐานขอมูล 7 8 6 2 1 0 4.47 0.51 มาก

6. ความพึงพอใจในภาพรวมของฐานขอมูล 9 11 3 1 0 0 4.36 0.68 มาก

รวมเฉล่ีย 4.33 0.58 มาก
ระดับความพึงพอใจ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=นอย 1=นอยทีสุด 0=ไมมีความคิดเห็น

5.  สรุปผลการดําเนินการ
 จากการจัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากรและการ
ลาออนไลน และเปดใหทดลองใชระบบต้ังแตเดอืน สงิหาคม 
2558 เปนตนมา ทําใหผูใชงานไดรับความสะดวก รวดเร็ว
ในการขอลางาน โดยสามารถบันทึกขออนุญาตลากิจ 
ลาปาวย ลาพักผอน ขออนุมัติไปราชการ ขออนุญาตออก
นอกมหาวิทยาลัย ทําไดทุกท่ี ทุกเวลา ผานคอมพิวเตอร 
แทปเล็ต หรือโทรศพัทมอืถอื เจาหนาท่ีหนวยบคุคลสามารถ
เรยีกดขูอมลูสรปุการลา สืบคน ออกแบบรายงานสถติิการลา
ของบุคลากรไดถูกตองรวดเร็ว ชวยใหลดเวลา ภาระงาน
ประจําของเจาหนาที่หนวยบุคคลของคณะไดอยางแทจริง 
หัวหนางานและผูบริหารสามารถอนุมัติการลาผานระบบ
ออนไลน และตรวจสอบประวัตกิารลาของผูใตบังคับบญัชา
ไดทกุทีท่กุเวลา มรีะบบการรักษาความปลอดภัยของขอมลู 
และเปนความลบั มกีารแบงหนาท่ีขอบเขตความรบัผดิชอบ
ของผูใชงานแตละคนอยางชัดเจน ระบบสามารถจัดเก็บ
ขอมลูบคุลากรไวในฐานขอมูลเดียวกันกบัฐานขอมลูการลา
ได ชวยลดความซ้ําซอนของขอมูลได อีกท้ังขอมูลท้ังหมด
ไดถูกกําหนดเปนมาตรฐานเดียวกันท้ังหนวยงาน
นอกจากน้ี ผจูดัทาํไดตดิตามปญหาการใชงานจากผูใชระบบ
อยางตอเนื่อง และดําเนินการปรับปรุง แกไขระบบตามคํา
แนะนาํจากผูใชมาโดยตลอด จากผลการตอบแบบประเมนิ 

ซึ่งมีผูตอบแบบประเมินรวมทั้งส้ิน 25 คน ประกอบดวย
อาจารยและเจาหนาที ่ไดคะแนนประเมินเฉล่ีย 4.33 ซึง่อยู
ในระดับ มาก แสดงใหเห็นวา ผูใชระบบนี้มีความพึงพอใจ
ตอการใชระบบฐานขอมูลบุคลากรและการลาออนไลน 
นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะตางๆ จากผูใชงานอีกจํานวน
หนึ่ง ซ่ึงทางผูจัดทําก็ไดปรับปรุงแกไขแลว

6.  ขอเสนอแนะ
 1. หากผูใชงานตองการยกเลิกวันลา จะตองทํา
บนัทกึขอความเพือ่ขอยกเลกิวนัลาและเสนอเปนเอกสารใน
รูปแบบเดิม ไมสามารถยื่นขอยกเลิกวันลาผานระบบได
จากน้ันเจาหนาที่หนวยบุคคลจะเปนผูเขาไปลบขอมูล
การลาในระบบให
 ขอเสนอแนะ ควรทําแบบฟอรมสาํหรับขอยกเลิก
วันลาแบบออนไลนได
 2.   การแสดงผลสรุปการลาในชวงเดือนที่เปน
รอยตอของปงบประมาณ (เดือนกันยายน-ตุลาคม) จะมี
ปญหา เชน ผูใชงานตองการลาพักผอนในเดือนตุลาคม แต
กรอกขอมลูลวงหนาไวตัง้แตเดอืนกนัยายน เมือ่กรอกขอมลู
แลวระบบจะไมแสดงผลในตารางสรุปให จนกวาจะข้ึน
ปงบประมาณใหม
 ขอเสนอแนะ ควรทําระบบใหสามารถคนหา
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ประวัติการลาทั้งปงบประมาณกอนหนาและปงบประมาณ
ถัดไปได
 3.  ระบบไมสามารถตรวจสอบวนัลาทับซอนได 
เชน ลากิจและลาพักผอนในวันเดียวกัน
 ขอเสนอแนะ ควรพฒันาตอยอดใหระบบสามารถ
ตรวจสอบวันลาทับซอนได ซึง่อาจใชเทคนิคหรือทกัษะทาง
ภาษาคอมพิวเตอรเพิ่มเติม

กิตติกรรมประกาศ
 การศึกษาและจัดทําระบบฐานขอมูลบุคลากร
และการลา สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางยิ่งจากหนวย
บรหิารงานบุคคล สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ทีไ่ด
ใหคาํแนะนําปรึกษา ตลอดจนใหระบบตนแบบในการศึกษา 
พัฒนา จนการศึกษานี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี
 ขอขอบคณุ รศ.ดร.รตัติมา จีนาพงษา ผอํูานวยการ
สาํนกัหอสมุด และ ผศ.ดร.อนนัต อนุอรณุ คณะเภสัชศาสตร 
มหาวทิยาลยันเรศวร ท่ีกรณุาใหคาํแนะนาํปรกึษาตลอดจน
ผลักดันใหพัฒนาระบบน้ีข้ึนจนสําเร็จ
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