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บทคัดยอ 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงานและเปนเคร่ืองมือท่ี

ชวยใหกระบวนการบริหารจัดการขอมูลและใชในการติดตอส่ือสาร รวมถึงการเช่ือมโยงขอมูล

ตางๆ ภายในองคกรมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ซึ่งกระบวนการทํางานศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ยังมีงานและขอมูลบางสวนยังถูกจัดเก็บใน

รูปแบบเอกสารและแฟมเอกสาร จึงมีแนวคิดท่ีจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชงานใน

การพัฒนาระบบสารสนเทศใหกับองคกร เพื่อใหสามารถบริหารจัดเก็บขอมูลใหอยูในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสและรองรับการปฏิบัติงานขององคกรใหมีประสิทธิภาพในการทํางานสูงสุด 

 จึงไดทําการวิเคราะห ออกแบบและพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส ศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพในการทํางาน ซึ่งมี

ฟงกช่ันการทํางานหลักดังนี้ ระบบตรวจสอบสิทธิผูใชงานระบบ , ระบบจัดการขอมูลผูใชงาน

ระบบ , ระบบจัดการขอมูลพื้นฐาน , ระบบการบันทึกใบลา , ระบบการอนุญาตใบลา และ

ระบบการจัดทํารายงานตางๆเพื่อชวยลดข้ันตอนการตรวจสอบวันลาและความผิดพลาดของ

ขอมูลได รวมถึงสามารถบริหารจัดการขอมูลบุคลากรและขอมูลการลาได 

บทนํา 
 กระบวนการทํางานศูนย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม มีขอมูลบางสวนยังถูกจัดเก็บในรูปแบบเอกสารและแฟมเอกสารจึง

ไดนํา ข้ันตอนการลาของเจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรมมาพัฒนาเปนระบบสารสนเทศ ท่ีมีการจัดเก็บขอมูลใบลาของเจาหนาท่ีใน 

รูปแบบเอกสารและแฟมเอกสาร ซึ่งข้ันตอนการลาใชหลักเกณฑของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การลาของขาราชการ พ.ศ.2555 โดยแบงประเภทการลาออกเปน 11 ประเภท ดังนี้ การลา

ปวย การลาคลอดบุตร การลาไปชวยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรการลากิจสวนตัว การลาพักผอน  

 

 

*  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

**  ท่ีปรึกษาโครงการ 
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การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย การลาเขารับการตรวจเลือกหรือเขารับการเตรียม

พล การไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน การลาไปปฏิบัติงานในองคการ

ระหวางประเทศ  การลาติดตามคูสมรส การลาไปฟนฟูสมรรถภาพดานอาชีพ เปนตน 

ทําใหไมสามารถบริหารจัดการขอมูลบุคลากรและขอมูลการลาได โดยมีแนวคิดนําเอกสาร

เหลานั้นมาพัฒนาระบบสารสนเทศใหอยูในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน เพื่อชวยลดขั้นตอนการ

ตรวจสอบวันลาและความผิดพลาดของขอมูลได รวมถึงสามารถบริหารจัดการขอมูลบุคลากรและ

ขอมูลการลาใหมีประสิทธิภาพได  

ปญหาและความสําคัญ 

 ระบบงานเดิม 
 ข้ันตอนการลาของเจาหนาท่ี ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงาน

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ตองกรอกแบบฟอรมหรือใบลา สงใหเจาหนาท่ีตรวจสอบจํานวนวันลา

พรอมลงลายมือชื่อแลว  เจาหนาที่ตรวจสอบเปนผู เสนอใบลาใหหัวหนากลุม/ฝาย/

สวนเพื่อพิจารณาการอนุญาตใบลา และเสนอใบลาใหผูอํานวยการพิจารณาการอนุญาตใบลา

ตามลําดับภาพท่ี 1 
 

 
ภาพท่ี 1ระบบงานเดิม 
 ปญหาระบบงานเดิม 
  จากการศึกษาระบบงานเดิมนั้นทําใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนไดดังนี้ 

 1. ในแตละแบบฟอรม มีการกรอกขอมูลซ้ําซอน เชน ขอมูลบุคลากร เปนตน 

 2. การตรวจสอบจํานวนวันลา อาจเกิดจากการคํานวณตัวเลขท่ีผิดพลาดได 

 3. ส้ินเปลืองทรัพยากร ไดแก กระดาษ  แฟมเอกสาร เปนตน 

 4. ความปลอดภัยของขอมูล อาจเกิดการสูญหาย หรือ ขอมูลอาจถูกแกไขได 

 5. ไมมีสารสนเทศท่ีชวยในการสนับสนนุการตัดสินในของผูบริหารได 
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เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการพฒันาระบบ 

 วงจรพฒันาระบบ (System Development Life Cycle)  

 เป็นกรอบการท างานที่มีโครงสร้างที่ชัดเจน โดยมีล าดับกิจกรรมในแต่ละขั้นตอน

ที่แน่นอนซ่ึงประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังน้ี 

 

 ข้ันตอนที่ 1 การร่ิเริมและวางแผน System Initiation and Planning 

  ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ System Analysis 

  ข้ันตอนที่ 3 การออกแบบระบบ System Design 

  ข้ันตอนที่ 4 การสร้างและทดสอบระบบ System Implementation and Testing 

   ข้ันตอนที่ 5 การใช้งานและบ ารุงรักษาระบบ System Operation and Maintenance 

  ภาษา PHP 

  ภาษา PHP มีการท างานเมื่อมีการเปิดหน้าเวบ็บราวเซอร์ เวบ็บราวเซอร์จะร้องขอ

ไฟล์ PHP ไปยังเวบ็เซิร์ฟเวอร์และเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะเรียก PHP engine ขึ้นมาแปลไฟล์ PHP เพ่ือ

ติดต่อฐานข้อมูลและส่งผลลัพธ์ที่ได้ไปประมวลเป็นภาษา HTML ทั้งหมดกลับไปยังเว็บ

บราวเซอร์ให้กับผู้ใช้งาน ซ่ึงภาษา PHP มีความสามารถในการสร้างฟอร์มโต้ตอบหรือรับส่ง

ข้อมูลกับผู้ใช้ มีฟังก์ชั่นสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดการข้อความ และมีความสามารถติดต่อ

ฐานข้อมูลได้หลายประเภทรวมถึงการติดต่อกับโปรโตคอลได้หลากหลาย 

 JavaScript 

 เป็นภาษาสคริปต์เชิงวัตถุที่ใช้ส าหรับสร้างและพัฒนาเวบ็ไซต์โดยใช้ร่วมกับ HTML 

เพ่ือให้เวบ็ไซต์มีการเคล่ือนไหวและยังสามารถตอบสนองกับผู้งานได้อย่างทนัท ีเช่น การกรอก

ข้อมูลในแบบฟอร์ม การใช้เมาส์คลิก เป็นต้น ซ่ึงมีการท างานในลักษณะ "แปลความและ

ด าเนินงานไปทลีะค าสั่ง" เรียกว่า ออ็บเจก็โอเรียลเตด็ (Object Oriented Programming) ภาษา 

Java และภาษา HTML สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้งฝั่งไคลเอนต์ (Client) และฝั่ง

เซิร์ฟเวอร์ (Server) 

การออกแบบและพฒันาระบบ 

 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 โครงสร้างพ้ืนฐานระบบเครือข่ายของส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ท างานแบบ 

Client-Server โดยมีเคร่ืองแม่ข่าย (Web Server) ให้บริการ Web Application และเคร่ืองแม่ข่าย 

(Database Server) ให้บริการฐานข้อมูล 
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ภาพที ่2 สถาปัตยกรรมของระบบ 

 การออกแบบ Use Case Diagram 

  เป็นแผนภาพที่ใช้แสดงถึงการท างานของผู้ใช้ระบบ 
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ภาพที่ 3 Use Case Diagram  ระบบการลาอเิลก็ทรอนิกส์ 

 การออกแบบจ าลองขอ้มูล (Entity Relationship Diagram : ERD) 

 เป็นแบบจ าลองที่ใช้อธบิายโครงสร้างของฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูล 

(Relationship)  

 

ภาพที ่4  Entity Relationship Diagram ระบบการลาอเิลก็ทรอนิกส์ 

 การออกแบบส่วนต่อประสานผูใ้ชง้าน (User interface design : UI) 

 เป็นการอธิบายถึงกระบวนการและติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์  ซ่ึงเป็น

ส่วนที่มีความส าคัญมาก เน่ืองจากผู้ใช้งานทุกคนต้องการระบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้และใช้งาน โดย
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ออกแบบระบบการลาอิเลก็ทรอนิกส์แบ่งตามสิทธิการใช้งานระบบ 5 ระดับ ประกอบด้วย ผู้ลา , 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ , หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน , ผู้อ านวยการกอง/ส านัก/ศูนย์ เป็นต้น ซ่ึงมี

รายละเอยีดดังน้ี 

 1. สิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานทุกระดับ สามารถบันทึกใบลา แสดงใบลา ค้นหาใบลา 

แก้ไขใบลา ลบใบลา ยกเลิกใบลา ตรวจสอบสถานะใบลา รวมถึงเรียกดูสถิติวันลาและรายงานสรุป

การลาได้ 

 2. สิทธิการใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ สามารถจัดการข้อมูลบุคลากรภายในกอง/

ส านัก/ศูนย์ ก าหนดสิทธิ์ ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตการลา และเรียกรายงานสรุปการลา

(กอง/ส านัก/ศูนย์) ได้  

 3. สิทธิการใช้งานระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน สามารถตรวจสอบสถานะใบลาของ

กลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน บันทกึการอนุญาตใบลา และเรียกรายงานสรุปการลา(กอง/ส านัก/ศูนย์) ได้ 

 4. สทิธกิารใช้งานระดับผู้อ านวยการกอง/ส านัก/ศูนย์ สามารถตรวจสอบสถานะใบลา

ของกลุ่ม/ฝ่าย/ส่วน บันทกึการอนุญาตใบลา และเรียกรายงานสรุปการลา(กอง/ส านัก/ศูนย์) ได้ 

 5. สทิธกิารใช้งานระดับผู้ดูแลระบบ สามารถจัดการข้อมูลพ้ืนฐานได้ 

ผู้ใช้งานที่มีสิทธิตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องท าการLogin ทุกคร้ังเพ่ือเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้งาน

ต้องการออกจากระบบหรือเลิกการใช้งานระบบ ทุกคร้ังจะต้องเลือกเมนู “ออกจากระบบ”  

การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ ส าหรับสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งานทุกระดับ มีรายละเอียด

หน้าจอดังน้ี หนา้จอแสดงการเขา้สู่ระบบ (Login) 

 เป็นหน้าจอส าหรับการเข้าสู่ระบบ (Login) ซ่ึงระบบจะท าการตรวจสอบสิทธิการ

ผู้ใช้งานระบบจากการ Login โดยกรอก username และ password จากน้ันกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”  

เพ่ือเข้าสู่ระบบตามสทิธกิารใช้งานระบบ  

 

ภาพที ่5 หน้าจอการเข้าสู่ระบบ (Login) 
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 หนา้จอแสดงใบลา 

 เป็นหน้าจอแสดงรายการใบลาตามปีงบประมาณ พร้อมสถานะการลา และสามารถ

ค้นหาใบลารวมถึงแถบเคร่ืองมือที่ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลใบลา เช่น เรียกดู แก้ไข ลบ ยกเลิก  

เป็นต้น  

 
 

ภาพที ่6  หน้าจอแสดงใบลา 
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สรุปผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ 

 การพัฒนาระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ผู้จัดท าได้ด าเนินการพัฒนาระบบตามที่แผนการด าเนินงานที่

ก าหนดไว้ดังน้ี 

 1. เสนอหัวข้อการพัฒนาระบบ 

 2. ศึกษาระบบงานเดิม จากการเกบ็รวบรวมเอกสาร สมัภาษณ์ และสังเกตการณ์ 

 3. วิเคราะห์ระบบงานใหม่ ว่าต้องการฟังกช่ั์นงานอะไรบ้าง 

 4. ออกแบบและสร้างระบบ เพ่ือให้ระบบงานสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

 5. จัดท าเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน 

 จากการศึกษาและพัฒนาระบบการลาอิเลก็ทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ผู้จัดท ามีข้อเสนอในการพัฒนาระบบให้มีประสทิธภิาพมากขึ้นดังน้ี 

 1. พัฒนาระบบให้ครอบคลุมกบัการท างานในส่วนการค านวณวันลาสะสม 

 2. ค านึงถึงการใช้งานระบบให้เกดิประโยชน์ให้กับองค์กร จึงต้องมีการจัดท าแผนการ

ฝึกอบรม เพ่ือท าให้ผู้ใช้งานมีความรู้และความเข้าใจมากขึ้น 

 3. เพ่ิมฟังก์ช่ันการท างานในอนาคต เช่น การแจ้งเตือนผ่านอีเมลล์ รวมถึงจัดท า

รายงานต่างๆ ให้ตอบสนองกบัผู้ใช้งาน 

 4. พัฒนาระบบให้มีการเช่ือมโยงข้อมูลบุคลากรกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลระดับกรม 

(DPIS) เพ่ือมีความถูกต้องของข้อมูล 
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