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บทคัดย่อ  
           การบันทึกเวลาปฏิบัติงานมีความส าคัญโดยตรงกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการก ากับดูแล
จ านวนครั้ง จ านวนชั่วโมง ตามข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน เมื่อมีนโยบายการเรียนการสอนออนไลน์ 100%  
จากสถานการณ์โควิด-19 บุคลากรส านักหอสมุดต้องปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง งานบุคคลจึงต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบและวิธ ีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานให้สอดคล้อง โดยพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัต ิงานออนไลน์  
ผ่านโปรแกรม HTML5, Jquery, Bootstrap framework, JavaScript, CSS, PHP และ MySQL ผลการศึกษา 
พบว่า บุคลากรส านักหอสมุด จ านวน 109 คน มีความพึงพอใจต่อการใช้งานภาพรวมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.04) 
เมื ่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านความถูกต้องในการประมวลผล ด้านความเหมาะสมของการออกแบบ และ  
ด้านความสะดวกในการใช้งาน ได้ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14 , 4.08, 4.00 ตามล าดับ) ยกเว้นด้านความเสถียรและ
ความพร้อมใช้งานได้ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.94) และสามารถรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันต่อ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บริหารสามารถติดตามงานและน าผลความส าเร็จจากการปฏิบัติงานของบุคลากรไปประกอบการ
พิจารณา นอกจากนี้ยังสามารถลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิดจากการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือร่วมกัน 
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ABSTRACT  
 Time attendance record is important for the salary increase and supervision of 
times, number of hours according to each organization’s rules and regulation. When the learning 
and teaching policy has been 100% online owing to the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), the 
Kasetsart University Library’s staff have to work from home. The Personnel Section had to adjust 
the method for time attendance record to be in line by developing an online time attendance 
system using the software: HTML5 , Jquery, Bootstrap framework, JavaScript, CSS, PHP and MySQL. 
The result from the study shows that 109 of the Kasetsart University Library staff are satisfied with 
the overall usage at the very satisfied level (the average of 4.04). When considering each aspect, it 
has been found that the processing accuracy, the appropriateness of the design, and the 
convenience of use was at the very satisfied level (the average of 4.14 , 4.08 , 4.00 , respectively), 
except the system stability and accessibility at the average level (the average of 3.94). In addition, 
this can report the daily performance to the supervisor, allowing the administrator to follow up 
the work progress and use the achievement of the staff’s performance for consideration. 
Furthermore, the system can reduce the risk of exposure to COVID-1 9  from sharing the same 
fingerprint scanners. 
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บทน า  
 การบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารงานบุคคล ที่จะแสดงถึง 
การรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการมาท างาน และประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งงานบุคคลจะ
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการบันทึกเวลาเข้า-ออกงานของบุคลากร เพื่อใช้ส าหรับการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน  
การค านวณวันท างานอันเกิดจากการขาดงาน การลา การสาย การจัดท าบัญชีงบเดือนเวลาท าการ และการจัดท า
รายงานสรุปเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยรูปแบบและวิธีการ
บันทึกเวลาปฏิบัติงานจะเป็นไปตามข้อบังคับของแต่ละหน่วยงาน  
 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าหนดให้บุคลากรบันทึกเวลาปฏิบัติงานผ่านการลง
ลายมือช่ือเป็นประจ าทุกวันท าการ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2555 จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการบันทึกเวลา
ปฏิบัติงานจาการลงลายมือชื่อเป็นการใช้ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Finger scan)  
โดยเป็นการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื ่อให้การบริหารจัดการงานบุคคล 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานท าให้การด าเนินงานของ 
งานบุคคลเกิดความสะดวกและรวดเร็ว ส านักหอสมุดจึงได้ก าหนดเป็นแนวทางให้บุคลากรถือปฏิบัติจนถึงปัจจุบัน    
 เมื่อมีนโยบายให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้บุคลากรส านักหอสมุดต้องปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง  
(Work From Home) การบันทึกเวลาปฏิบัติงานผ่านเครื ่องสแกนลายนิ้วมือจึงไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจาก



บุคลากรจะต้องมาท าการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้ง ส่งผลให้งานบุคคลไม่สามารถควบคุมและตรวจสอบข้อมูล
การปฏิบัติงานของบุคลากร จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  
 
วัตถุประสงค ์ 
 1. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 
 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการ 
 ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานออนไลน์ ได้ถ ูกพัฒนาขึ ้นผ่านกระบวนการพัฒนาระบบ 
Software ตามหลักการของ System Development Life Cycle (SDLC) โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังต่อไปนี้  
 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ (Requirement analysis)  
    จากการศึกษา พบว่า ตามประกาศมหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร ์ว ่าด ้วยการก าหนด 
วันท างาน การลา และการจ่ายค่าจ้างระหว่างลาของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2560 หน่วยงาน
สามารถก าหนดรูปแบบและวิธีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานได้ โดยสามารถใช้เครื่องบันทึกเวลาปฏิบัติงานหรือ
เครื ่องมืออื ่นใดในลักษณะเดียวกันแล้วจัดเก็บข้อมูลไว้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบ ปัจจุบันส านักหอสมุดได้
ก าหนดให้บุคลากรบันทึกเวลาปฏิบัติงานผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ซึ่งจะต้องท าการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ณ ท่ีตั้ง 
เมื่อมีนโยบายให้มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ท าให้บุคลากรส านักหอสมุดต้องปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work From Home) 
จึงไม่สามารถบันทึกเวลาปฏิบัติงานผ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ ท าให้งานบุคคลไม่สามารถควบคุมและตรวจสอบ
ข้อมูลการปฏิบัติงาน ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการบันทึกเวลาปฏิบัติงานให้สอดคล้องมากยิ่งขึ ้น  
จากการศึกษาเพิ่มเติม พบว่า ในปัจจุบันการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน นอกจากการลงลายมือชื่อ การใช้เครื ่อง 
บันทึกเวลา ยังสามารถบันทึกเวลาปฏิบัติงานผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงท าการก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน วิเคราะห์ความต้องการและก าหนดความสามารถ
ในการใช้งานระบบ ดังนี ้
 1.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 
      - นักทรัพยากรบุคคล ท าหน้าที่ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการด าเนินงาน เงื่อนไข 
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 
       - นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท าหน้าทีอ่อกแบบโปรแกรม เขียนชุดรหัสค าสั่ง และทดสอบการ
ใช้งานระบบ  
  1.2 วิเคราะห์ความต้องการและก าหนดความสามารถในการใช้งานระบบ 
        จากการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ จึงได้ท าการสรุปและก าหนดความสามารถ 
ในการใช้งานระบบเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน คือ 



         - ระบบต ้องสามารถใช ้งานและแสดงผลด ้วย Web application ผ ่าน Browser 
Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge และมีรูปแบบการใช้งานที่สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ 
ให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอต่าง ๆ (Responsive) เพื่อให้เหมาะสมกับทุกอุปกรณ์ 
         - ระบบต้องสามารถเข้าใช้งานด้วยระบบ LDAP ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อเป็นการระบุตัวตนผู้ใช้งาน 
         - ระบบต้องมีการเชื่อมต่อ API ของ Geolocation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับ Google 
Map เพื่อแสดงพิกัดต าแหน่งที่ตั้งในการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของผู้ใช้งาน ตามพิกัดต าแหน่ง latitude, longitude 
ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลพิกัดต าแหน่งแผนที่ภูมิศาสตร์หรือพิกัดของโลก ด้วยชุดค าสั่ง java script ตามต าแหน่ง 
ในการ login เข้าใช้งานระบบของผู้ใช้งาน โดยผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  
         - ระบบต้องสามารถแสดงผลรายงานสรุปข้อมูล (Dash Board) และสามารถก าหนด
เงื่อนไขการแสดงผลของสถานะข้อมูลในการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน และจัดท ารายงานการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของ
บุคลากรในภาพรวมขององค์กร เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการควบคุมและตรวจสอบของงานบุคคล 
         - ระบบต้องสามารถบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานและจัดท ารายงานสรุปข้อมูล
รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาสามารถตรวจสอบข้อมูล และเพื่อให้งานบุคคลสามารถ
รายงานข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ   
 2. ขั้นตอนการออกแบบระบบ (Design) 
     รูปแบบการท างานของระบบจะพิจารณาจากการใช้งานของผู ้ใช้งาน (User) เป็นหลัก  
โดยแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานดังน้ี 
    - ส าหรับผู้ใช้งานทั่วไป สามารถตรวจข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน พิกัดต าแหน่งที่ตั้ง 
ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 
    - ส าหรับผู้บังคับบัญชา สามารถตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน พิกัดต าแหน่งท่ีตั้ง 
ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรในฝ่ายงาน 
    - ส าหรับงานบุคคล สามารถตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน พิกัดต าแหน่งที่ตั้ง 
ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันของบุคลากรทุกคน และจัดท ารายงานสรุปข้อมูลต่าง ๆ 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดง Context Diagram กระบวนการท างานของระบบ 
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แก้ไขข้อมูล 

ดูรายงานผลการปฏบิัติงาน 

ดูรายงานการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 

 

 

 



 ทั้งนี้ ในส่วนของผู้พัฒนาระบบ (Administrator) จะสามารถท าการเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
ข้อมูลในระบบได้ทั้งหมด 
 3. ขั้นตอนการพัฒนาระบบ (Implementation) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แสดงแผนผังล าดับขั้นตอนการท างานของระบบ 
 
 
 
 
 

หน้าเว็บการ login 
-login ด้วย account nontri 
-ใช้ได้กับ ทุก browsers และ mobile 
devices โดยต้องมีรูปแบบใช้งานง่าย  

Login 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

หน้า Dashboard 
-มีเมนูเพื่อไปฟังก์ชันต่าง ๆ 
-แสดงค่าเวลาที่ได้จากการบันทึก 
-สามารถดูพิกัดต าแหน่งที่ต้ังได้ 
  

ส าหรับผู้ใช้ท่ัวไป 
-ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
และพิกัดต าแหน่งที่ต้ัง 
-บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน 
-ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
  

ส าหรับผู้บังคับบัญชา 
-ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
-ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  

ส าหรับงานบุคคล 
-ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน
และพิกัดต าแหน่งที่ต้ังของบุคลากรในภาพรวม 
-สรุปและตรวจสอบรายงานรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวม 

Logout 

สิ้นสุด 

เร่ิมต้น 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 แสดงแผนผังล าดับขั้นตอนการท างานของระบบ (Data flow diagram) 
 
 ผู้พัฒนาด าเนินการออกแบบและพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ให้มีการใช้งานผ่าน  
Web Application ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่ในการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML5, Jquery, Bootstrap 
framework, JavaScript, CSS, PHP และ MySQL ที ่สามารถใช้งานได้ทั ้งคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที ่  
ผ่าน Web server โดยได ้ก  าหนดให้มีการเร ียกใช้ Function GeoLocation ที ่ เป ็นเทคโนโลยีเด ียวกันกับ  
Google Map เพื ่อให้สามารถระบุต าแหน่งพิกัดที่ตั ้งได้ การเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลแบบ relation database  
ด้วย MySQL และการเช่ือมต่อ CRUD ด้วยการใช้ PHP ในการ query ข้อมูลจากฐานข้อมูลของ database server  
ซึ่งภาษาและเครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ ได้แก่ 
    -  HTML5 
    -  JavaScript / jQuery 
    -  CSS 
    -  PHP7 

1.1 

หน้าเว็บ login โดย  

Account Nontri 

ผู้ใช้งานท่ัวไป งานบุคคล ผู้บังคับบัญชา 

1.2 

หน้า Dashboard 

หน้าเว็บรายงาน 

1.3 

D1  ฐานข้อมูล LDAP  

D2   ตารางการบันทึกเวลา และพิกัดต าแหน่ง  

D3   ตารางการบันทึกการปฏิบัติงานประจ าวัน  

D4   ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย  

HTML5, php, mysql, javascript, API Ldapt 

HTML5 ,php, mysql ,javascript, Geolocation  

Excel file 

HTML5 ,php, mysql ,javascript 

ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน 

บันทึกข้อมูล เรียกดู เวลา,พิกัดต าแหน่งที่ตั้ง 

บันทึกข้อมูล เรียกดูข้อมูลการบันทึกงาน 

ส่งข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 

Login / Logout ระบบ 

เรียกดูรายงาน ท าการ

เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล 

ภาษาที่ใช้พัฒนาระบบ 

1. Bootstrap 5 

2. HTML5 

3. JavaScript 

4. CSS 

5. jQuery 

6. PHP7 

7. Mysql5.6 



    -  Bootstrap Framework5 เป็น Framework ช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ได้เร็วขึ้น 
    -  MySQL5.6 เป็นเครื่องมือท่ีใช้บริหารจัดการฐานข้อมูล ติดต่อโดยใช้ ภาษา Sql 
    -  Visual Studio เป็นเครื่องมือท่ีใช้เขียนชุดรหัสค าสั่งต่างๆ  
    -  Xampp ท าหน้าที่เป็น Web Server เพื่อให้บริการ website online 
 

 
ภาพที่ 4 แสดงเทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ 
 
 4. ขั้นตอนการทดสอบระบบ (Testing) และติดตั้ง (Setting) 
     4.1 ด้านการพัฒนาระบบ (Programing) 
          ผู ้พัฒนาด าเนินการเขียนชุดรหัสค าสั ่ง และท าการทดสอบกับระบบ server จ าลอง  
ตามขั ้นตอนการออกแบบ ทั ้ง user interface และหน้าเว็บของฟังก์ชันต่าง ๆ ควบคู ่กับการพัฒนาระบบ  
เพื่อทดสอบและค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนการใช้งานจริง และเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
      4.2 ด้านการใช้งานระบบ (Using) 
           ผู ้พัฒนาด าเนินการติดตั ้งโปรแกรมลงใน Web Server ของส านักหอสมุด เพื ่อให้
บุคลากรท าการทดสอบการใช้งานในเบื ้องต้นก่อนการใช้งานจริง และหลังจากได้เริ ่มใช้งานมาระยะหนึ ่ง  
จึงท าการศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบและสอบถามข้อคิดเห็น ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงระบบให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน ทั้งนี้ จากการส ารวจจึงได้มี
การปรับปรุงชุดรหัสค าสั่งใหม่ เพิ่มฟังก์ชันการท างาน รวมทั้งขยายขีดความสามารถในการบันทึกและรายงานการ
ปฏิบัติงานประจ าวัน 
 5. ขั้นตอนการบ ารุงรักษา (Maintenance) 
     ผู้พัฒนาได้มีการบ ารุงรักษาของ Server เพื่อท าการ update firmware ให้มีการป้องกันภัย
คุกคามข้อมูลต่าง ๆ เช่น Virus, Malwares, etc. อย่างสม ่าเสมอ มีการติดตามปัญหาการใช้งานของระบบที่เกิดขึ้น
เพื่อน ามาปรับปรุงระบบให้สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
   
 



ผลการด าเนินการ อภิปรายผล  
                       จากการพัฒนาระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ ผ่าน Web Application สามารถสรุปผล
การด าเนินงาน ดังนี ้  
 1. การเข้าใช้งานระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าใช้งานที่ 
URL: https://kulc.lib.ku.ac.th/e-wfh/index.html ซึ่งระบบจะแสดงผลหน้าเว็บไซต์ในการบันทึกเวลาปฏบิตังิาน
ที่สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยการ Login ด้วยรหัสเครือข่ายนนทรีของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นการระบุตัวตนผู้ใช้งานที่ชัดเจน ทั้งนี้ การบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ผ่านทาง
เว็บไซต์สามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่ ท าให้ผู้ใช้งานมีความสะดวกและรวดเร็วในการเข้าใช้งาน 
 

                                
ภาพที่ 5 แสดงช่องทางการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ในการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน ส าหรับ Browser ทั่วไป เช่น 
Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge 
 

     
ภาพที่ 6 แสดงช่องทางการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ในการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน  ส าหรับ Mobile Devices เช่น
ระบบปฏิบัติการ Android, IOS 



 2. เมื่อเข้าสู่ระบบและท าการบันทึกเวลาปฏิบัติงานระบบจะสามารถแสดงข้อมูลส าหรับการ
ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน พิกัดต าแหน่งที่ตั้ง และแสดงสถานะข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน เช่น 
การมาสาย การขาดงาน การออกก่อนเวลา โดยจะเป็นการแสดงผลที่เป็นไปตามข้อบังคับของหน่วยงาน ซึ่งผู้ใช้งาน
จะตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ ความแม่นย าของพิกัดต าแหน่งที่ตั้งจะขึ้นอยู่กับ
อุปกรณ์ที่เปิดใช้งานเว็บไซต์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการ Android หรือ IOS จะมี GPS ให้เลือกใช้งาน 
ซึ่งจะช่วยให้การระบุพิกัดต าแหน่งที่ตั้งมีความแม่นย าสูง ในส่วนการเก็บข้อมูลต าแหน่งพิกัดที่ตั้งของบุคลากรจะเป็น
การเก็บข้อมูลตามจ านวนครั้งในการบันทึกเวลาการปฏิบัติงาน 
 

 
 
ภาพที่ 7 แสดงข้อมูลหน้าเว็บไชต์ส าหรับตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 
 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงข้อมูลหน้าเว็บไชต์ส าหรับตรวจสอบพิกัดต าแหน่งที่ตั้งในการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน 



 3. ระบบสามารถก าหนดฟังก์ชันการใช้งานเพื่อให้งานบุคคลสามารถควบคุม ตรวจสอบข้อมูล 
การบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร ตรวจสอบพิกัดต าแหน่งที่ตั้งได้แบบ Real-time โดยสามารถจัดท ารายงาน
สรุปข้อมูลของบุคลากรเพื่อการจัดท าบัญชีงบเดือนเวลาท าการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งรูปแบบการรายงาน
ข้อมูลยังเป็นไปในรูปแบบท่ีมีการก าหนดไว ้ท าให้สามารถลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
ความซ ้าซ้อนของงานบุคคล  
 

 
 
ภาพที่ 9 แสดงหน้าเว็บไซต์รายงานการมาปฏิบัติงานส าหรับงานบุคคลตรวจสอบข้อมูลแบบ Real-time 
  
 4. ระบบสามารถบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันเพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
โดยบุคลากรจะสามารถท าการบันทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และ
สามารถใช้เป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูลผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งได้มีการก าหนดสิทธิให้กับผู้บังคับบัญชา
ในแต่ละฝ่ายงานส าหรับใช้ในการควบคุม ก ากับดูแล และติดตามข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันของ
บุคลากร ทั้งนี้ งานบุคคลจะสามารถสรุปข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในภาพรวมเพื่อรายงานต่อ
ผู้บริหารและสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยังใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 



 
              
ภาพที่ 10 แสดงช่องทางการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 

 
 
ภาพที่ 11 แสดงข้อมูลรายงานการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน 
 
 ทั้งนี้ จากการใช้งานระบบการบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์มาได้ระยะหนึ่ง จึงได้ท าการศึกษา
ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของบุคลากรส านักหอสมุด จ านวน 109 คน เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปร ุงระบบให้ม ีประส ิทธ ิภาพมากยิ ่งข ึ ้น  จากผลการศึกษา พบว่า บ ุคลากรส  านักหอสมุด จ  านวน  
109 คน มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบภาพรวมในระดับมาก ท่ีค่าเฉลี่ย 4.04 
 
 
 
 



ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบ 
หัวข้อการประเมิน ระดับคะแนน ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (SD.) 
ผลการประเมิน 

ด้านความเหมาะสมของการออกแบบ 4.08 0.88 มาก 

ด้านความเสถียรและความพร้อมใช้งาน 3.94 1.00 ปานกลาง 
ด้านความถูกต้องในการประมวลผล 4.14 0.79 มาก 

ด้านความสะดวกในการใช้งาน 4.00 0.90 มาก 
ด้านความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบในภาพรวม 4.04 0.87 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า บุคลากรส านักหอสมุด จ านวน 109 คน มีความพึงพอใจต่อการ
ใช้งานระบบในภาพรวม ที่ค่าเฉลี่ย 4.04 ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่บุคลากรมีความพึงพอใจ
มากที่สุด คือ ด้านความถูกต้องในการประมวลผล ที่ค่าเฉลี่ย 4.14 ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านความเหมาะสม
ของการออกแบบ ที่ค่าเฉลี่ย 4.08 ในระดับมาก ด้านความสะดวกในการใช้งาน ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 ในระดับมาก และ
ด้านความเสถียรและความพร้อมใช้งาน ที่ค่าเฉลี่ย 3.94 ในระดับปานกลาง  
 
สรุปผล ข้อเสนอแนะ และการน าไปใช้ประโยชน์  
 สรุปผล 
 จากการใช้งานระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ พบว่า สามารถใช้ในการควบคุม ตรวจสอบ
ข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรส านักหอสมุดได้ตรงตามความต้องการ และสามารถแสดงข้อมูลตามที่
ก าหนดได้อย่างถูกต้อง โดยบุคลากรส านักหอสมุด จ านวน 109 คน มีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบภาพรวม 
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.04 อีกทั้งระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์ยังสามารถบันทึกข้อมูลรายงานผล 
การปฏิบัติงานประจ าวันต่อผู้บังคับบัญชา ซึ ่งจะท าให้ผู้บริหารสามารถติดตามงานและน าผลความส าเร็จจาก 
การปฏิบัติงานของบุคลากรไปประกอบการพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากน้ียังสามารถลดความเสี่ยงใน
การสัมผัสเชื้อโควิดจากการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือร่วมกัน  และส านักหอสมุดสามารถน าระบบบันทึกเวลา
ปฏิบัติงานออนไลน์มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิผล 
 ข้อเสนอแนะ 
 ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานออนไลน์เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร
และสามารถจัดเก็บข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวัน หากพัฒนาให้ระบบสามารถด าเนินการขออนุมัติลา
แบบออนไลน์ได้ในระบบเดียวกันจะช่วยให้การด าเนินงานที่เกี ่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน   
 การน าไปใช้ประโยชน์ 
 1. เป็นระบบในการบริหารจัดการและควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรเมื่อเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสม 
 2. สามารถใช้ในตรวจสอบข้อมูลการบันทึกเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 



 3. สามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมี
ประสิทธิผล 
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