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บทคดัย่อ 
ระบบบนัทึกขอ้มูลการปฏิบติังานในคณะวิศวกรรมศาตร์เกิด

ปัญหาทุกวนั เกิดจากขอ้ผิดพลาดของลายน้ิวมือของแต่ละบุคคลนั้นมี
ความไม่ชัดเจน เป็นสาเหตุท่ีท  าให้เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือไม่ท  าการ
ตรวจสอบลายน้ิวมือของผูใ้ชง้าน ระบบแจง้ว่าไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลการ
มาปฏิบติังานแลว้แต่ในความเป็นจริงระบบไม่ไดท้  าการบนัทึกขอ้มูลเป็น
ช่องโหวร่ะหวา่งตวับุคคลกบัฮาร์ดแวร์  และปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือมีการแจง้
เทจ็วา่มาท างานแต่ไม่สามารถสแกนลายน้ิวมือได ้เราจึงจดัท าระบบลงช่ือ
ปฏิบัติงานข้ึนเพ่ือแก้ปัญหาของระบบบันทึกข้อมูลกรณี ท่ีสแกน
ลายน้ิวมือแลว้ 2 คร้ังแต่ยงัไม่สามารถบนัทึกเวลาได้ โดยใช้การกดรหัส
พนกังานร่วมกบัการถ่ายภาพโดยใช้กลอ้งบนัทึกภาพของตวัพนกังาน ซ่ึง
พบว่าสามารถตรวจสอบการมาปฏิบัติงานได้ถูกต้อง., แสดงข้อมูล
ผูใ้ช้งานเม่ือระบบท าการตรวจสอบข้อมูลถูกต้องเป็นการยืนยนัว่าได้
บนัทึกขอ้มูลแลว้     
ค าส าคญั:  ระบบลงช่ือปฏิบติังาน 
 

Abstract 
The system for recording the operation data of the employee 

in the Faculty of Engineering causes problems every day. Which is the 
error of each person's fingerprint that is unclear the fingerprint scanner 
it does not check the fingerprint of the employee The system informs 
that the data has been recorded to work, depending on the truth The 
system does not record information as a vulnerability between the 
person and the hardware. And the problem is that there is a false 
notification that works but cannot scan the fingerprint. We have created 
The time attendance system to solve the problem of the data recording 
system when the fingerprint has been scan twice but still cannot record 
the time. By using the employee code to record the attendance instead 
can check the code of work correctly., Show user information when the 
system checks the data correctly, confirming that the data has been 
recorded. 
Keywords:  Time Attendant System 

1. บทน า 
ปัจจุบนัอุตสาหกรรมการผลิต อุปโภค และบริโภค ยงัมีการใช้

แรงงานจากมนุษยอ์ยู่ โดยท างานควบคู่ไปกบัเคร่ืองจกัรกลท่ีใช้ในการ
ผลิตสินค้าทุกชนิด จึงมีการว่าจา้งลูกจา้งเข้ามาท างานจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดเวลาในการท างานเพ่ือแลกค่าตอบแทนเป็นเงิน หรืออ่ืน ๆ อาจจะ
แบ่งเป็น 2-3 ช่วงการท างาน จึงจ าเป็นตอ้งมีการบนัทึกวนัเวลาเขา้ – ออก 
ในการท างานตามท่ีไดท้  าขอ้ตกลงกนั ซ่ึงก็มีหลายวิธีในการบนัทึกเวลา 

สุรศกัด์ิ ไกรเลิศ[1] น าเสนอการพฒันาเคร่ืองบนัทึกการลง
เวลาปฏิบติังานของพนกังาน โดยใชก้ารอ่านบตัรพนกังาน ถ่ายภาพ และ
มีเสียงตอบรับ โดยตอ้งท าการสอดบตัรเขา้ไปในตวัเคร่ืองแล้วอ่านบตัร
โดยใชเ้ทคโนโลย ีRFID  

วิชาญ เพชรมณี และคณะ[2] น าเสนอการบนัทึกการเข้าชั้น
เรียนดว้ยการสแกนลายน้ิวมือแบบไร้สาย โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
เพ่ือเช่ือมต่อกับตวัสแกนลายน้ิวมือ โดยเม่ือผูใ้ช้ป้อนลายน้ิวมือเข้ามา
ระบบจะท าการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายท่ีความถ่ี 2.4GHz เพ่ือไป
เปรียบเทียบขอ้มูลผูใ้ชง้านในฐานขอ้มูล 

อาจารี นาโค[3] น าเสนอการประยุกต์เคร่ืองอ่านลายน้ิวมือ
เพ่ือตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนแบบอตัโนมติั ซ่ึงระบบน้ีผูดู้แล ระบบ
สามารถก าหนดช่วงเวลาของการอ่านลายน้ิวมือเพ่ือใช้ระบุสถานะของ
การเข้าเรียน และบันทึกเวลาเข้าเรียนของผูเ้รียน และสามารถสืบค้น
ขอ้มูลเป็นรายวนั รายเดือน และรายภาคเรียน พร้อมทั้งออกรายงาน  

อรอนงค์ อิสระนรากุล[4] ท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการลงเวลาปฏิบติังานของบุคลากรด้วย
การสแกนลายน้ิวมือกบัระบบบนัทึกเวลาปฏิบติังานของบุคลากรแบบ
เซ็นช่ือกรณีศึกษา โรงเรียนระแงะ อ าาเภอระแงะ จงัหวดันราธิวาส ซ่ึง
พบว่าระบบสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาการลงเวลาคลาดเคล่ือนได ้และท า
ให้เวลาในการลงเวลาของบุคลากรเร็วข้ึนเฉล่ีย 19.10 วินาทีต่อคน เม่ือ
เปรียบเทียบกบัการลงช่ือแบบเซ็นช่ือ 

ณัศรุณ  บินโหรน[5] พัฒนาต้นแบบระบบบันทึกเวลา
ปฏิบติังานโดยใชโ้ทรศพัทส์มาร์ตโฟน โดยใช้จีพีเอสในการระบุสถานท่ี
ของกูเกิล และการตรวจสอบบุคคลโดยใช้ภาพใบหน้า โดยผ่านเว็บ
บริการตรวจสอบใบหน้าไอคิวเอนจินส์และคูอาบา ซ่ึงพบว่า ให้ความถูก
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ตอ้งในการตรวจสอบใบหน้าโดยใช้เวบ็ไอคิวเอนจินส์ มีค่าความถูกตอ้ง
เฉล่ียร้อยละ 90 และเวบ็คูอาบา มีค่าความถูกตอ้งเฉล่ียร้อยละ 71.5 

ซ่ึงปัจจุบันวิธีการลงช่ือปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร ใช้ระบบสแกน
ลายน้ิวมือท่ีหาซ้ือได้ทัว่ไป แต่เกิดปัญหาจากการรับส่งขอ้มูลระหว่าง
เคร่ืองสแกนลายน้ิวมือกบัเคร่ืองบนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล ในบางคร้ังไม่
สามารถบนัทึกขอ้มูลผูใ้ช้ได ้ทั้งท่ีผูใ้ช้งานได้สแกนลายน้ิวมือเรียบร้อย
แลว้ นอกจากน้ีบุคลากรบางคนมีลายน้ิวมือท่ีไม่ชดัเจนท าให้เคร่ืองสแกน
เกิดความไม่แน่นอนในการอ่านลายน้ิวมือ ส่งผลให้เกิดปัญหาในการ
บนัทึกเวลาเข้า – ออกการท างาน ท าให้งานบุคคลของคณะฯ ประสบ
ปัญหาการลงช่ือปฏิบติังาน 

บทความน้ีน าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาท่ีไดก้ล่าวมา
โดยแกปั้ญหาจากการสแกนลายน้ิวมือ 2 คร้ังแลว้บนัทึกขอ้มูลไม่ได ้ จริง
ใชก้ารกดรหสัประจ าตวัพนกังาน แทนการสแกนลายน้ิวมือ เป็นแนวทาง
เสริมการป้องกันปัญหาการสแกนลายน้ิวมือไม่ได้ เม่ือกรอกรหัส
ประจ าตัวบุคลากรได้ถูกต้องก็จะแสดงการยืนยนัให้เห็นว่าสามารถ
บนัทึกขอ้มูลการเขา้ – ออกการท างานไดส้ าเร็จแลว้ พร้อมทั้งแสดงขอ้มูล
ต่าง ๆ ของบุคลากรท่ีมาท าการลงช่ือปฏิบติังาน เพ่ือยืนยนัว่าได้จดัเก็บ
ขอ้มูลเรียบร้อยแล้ว โดยระบบการบนัทึกขอ้มูลการมาลงช่ือปฏิบติังาน
สามารถตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ผ่านเวบ็แอพพลิเคชัน่เพ่ือให้ผูดู้แลระบบ 
สามารถใช้งานไดส้ะดวก โดยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรมใด ๆ นอกจากน้ียงั
สามารถรวบรวมขอ้มูลบุคลากรท่ีมีการมาลงช่ือปฏิบติังานสายและผูท่ี้ไม่
ไดม้าปฏิบติัหน้าท่ีในแต่ละวนั เพื่อมาแสดงในรูปแบบของกราฟ และท า
รายงานสรุปการลงช่ือปฏิบติังานของบุคลากรภายในคณะได ้

 

2. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 เม่ือคณะผูจ้ดัท  าได้ท  าการศึกษาเร่ืองท่ีเราตอ้งการทราบ แล้ว
พบปัญหาจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาปัญหาท่ีเจอ ตอ้งมีการรวบรวมวิธีการท่ีจะ
แก้ไข การวางแผนการท างานเพ่ือแก้ปัญหาท่ีพบ ออกแบบระบบการ
ท างาน ท างานตามขั้นตอนท่ีได้วางแผนไว ้และพัฒนาระบบส่วนท่ี
เพ่ิมเติมเสริมได้ และดูผลของระบบงานว่ามีส่วนไหนต้องปรับปรุง
หรือไม่  

2.1 รูปแบบการท างานของระบบ 
ขั้นตอนการท างานแรกคือตอ้งมีรูปแบบการท างานของระบบ

ลงช่ือปฏิบัติด้วยการศึกษาข้อมูลของระบบการบนัทึกข้อมูลเก่า และ
ปัญหาของระบบบนัทึกข้อมูลเก่า คิดวางแผนวิธีการใหม่ว่าต้องแก้ไข
ปัญหาส่วนนั้ น ๆ อย่างไร เพ่ือให้ระบบการท างานดูได้ง่ายจึงน ามา
เปรียบเทียบเป็นตาราง ระหว่างวิธีการท างานของระบบเก่ากับวิธีท่ีคิด
แกปั้ญหามาเป็นระบบใหม ่
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการท างานรูปแบบเก่ากบัรูปแบบใหม่ 
ระบบ เทคโนโลย/ีเทคนิค ปัญหา 
เดิม สแกนลายน้ิวมือ > บนัทึก

เขา้ระบบ 
ถา้สแกนลายน้ิวมือไม่ได ้ตอ้ง
ไปแจง้งานบุคลากร  

ใหม ่ สแกนลายน้ิวมือ / กดรหสั
ประจ าตวั > บนัทึกระบบ 

ถา้สแกนลายน้ิวมือไม่ได ้ให้
กดรหสับุคลากรระบบจะ
บนัทึกขอ้มูลขา้ระบบ 

 
จากตารางท่ี 1 เป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างการลงช่ือ

ปฏิบติังานแบบเก่ากบัแบบใหม่ ซ่ึงการท างานในรูปแบบเก่าบุคลากรตอ้ง
สแกนลายน้ิวมือเพ่ือลงช่ือปฏิบติังาน ถ้ามีปัญหาสแกนลายน้ิวมือไม่ได้
จะต้องติดต่อแจ้งกับผูดู้แลระบบเท่านั้น เราจึงเพ่ิมการกดรหัสประจ า
บุคลากรเขา้ไปเพ่ือใชย้ืนยนัแทนการสแกนลายน้ิวมือไม่ติด เขา้ไปดว้ยจึง
มีไดอะแกรมของระบบดงัรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 ไดอะแกรมของระบบลงช่ือปฏิบติังาน 

 
รูปแบบการส่งต่อขอ้มูลจากการลงช่ือปฏิบติังานเม่ือบุคลากร

ได้มาท างาน ถ้ามีการสแกนลายน้ิวมือไม่ได้ จะต้องกดรหัสประจ าตวั
บุคลากรแทน ข้อมูลจะบนัทึกวนัเวลาลงช่ือปฏิบติังานไปยงั Database 
Server ซ่ึงขอ้มูลจะถูกส่งผ่านโดย LAN และเพ่ือการแกไ้ขขอ้มูลและการ
ดูบันทึกสถิติการท างานของบุคลากรแต่ท่านว่ามีการขาดสายจ านวน
เท่าใดในแต่ละเดือน จะมีการสร้างระบบบนเวบ็แอพพลิเคชัน่เพ่ือสะดวก
ต่อการเรียกดูข้อมูลท่ีบันทึกไว้ผ่าน Intranet ซ่ึงผู ้ท่ีจะสามารถเข้าถึง
ขอ้มูลส่วนน้ีได ้คือจะตอ้งมีสถานะเป็น Admin หรือผูดู้แลระบบเท่านั้น 
 

2.2  การออกแบบระบบการท างาน 
การออกแบบระบบฐานขอ้มูลเท่ีจ  าเป็นตอ้งใช้ส าหรับระบบ

ลงช่ือปฏิบติังานโดยจะมีตารางของรายช่ือบุคลากรทั้งหมด ตารางส าหรับ
บนัทึกวนัเวลาเขา้ – ออกการท างาน ตารางเก็บขอ้มูลการขาด/สาย เป็น
เดือน/ปี ตารางเก็บรูปภาพท่ีถ่ายในแต่ละวนั ตารางบนัทึกเวลาท่ีผูดู้แล
ระบบ Login – Logout ระบบ แต่ละตารางจะมีการเช่ือมโยงกนัสถิติการ
ลงช่ือปฏิบติังานของบุคลากร ณ วนัเวลาปัจจุบนั โครงสร้างของอีอาร์
ไดอะแกรมแสดงดงัรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2 อลักอลิทึมของฐานขอ้มูล 

 
3.  ผลการด าเนินงาน  

ในส่วนของหน้าเว็บท่ีแสดงรูปท่ี 3 เป็นส่วนของการกรอก
รหัสประจ าตวับุลคากรท่ีมาปฏิบติังานแต่ไม่สามารถสแกนลายน้ิวมือได้
และเม่ือมีการกดรหัสประจ าตวับุคลากรท่านนั้นๆส าเร็จ ระบบไดท้  าการ
บนัทึกแลว้นั้น หนา้เวบ็แอพพลิเคชัน่จะแสดงขอ้มูลส่วนตวัของบุคลากร
ท่านนั้น ๆ ดงัรูปท่ี 4 
 

 
รูปท่ี 3 หนา้กรอกรหสัประจ าตวัเพื่อบนัทึกเวลา 

 

 
รูปท่ี 4 ยนืยนัตวัตนบุคลากร 

 ระบบถูกออกแบบโดยเลือกใชง้านเวบ็แอพพลิเคชัน่ เน่ืองจาก
สามารถใช้งานไดจ้ากทุกแพลตฟอร์ม และไม่จ  าเป็นตอ้งติดตั้งโปรแกรม
ใด ๆ ในส่วนของผูใ้ช้งาน โดยหน้าแรกของเวบ็แสดงดงัรูปท่ี 5 โดยใน
หน้าแรกจะแสดงขอ้มูลเวบ็แอพพลิเคชัน่สร้างเพ่ือให้ผูดู้แลระบบลงช่ือ
ปฏิบติังานไดใ้ช้งานง่าย สามารถดูขอ้มูลของบุคลากรท่ีลงช่ือปฏิบติังาน
ว่าใครขาด มาสายก่ีคนโดยคิดจากจ านวนคนท างานทั้ งหมดเป็น
เปอร์เซ็นตข์องแต่ละเดือนในปีนั้น ๆ 
 

 
รูปท่ี 5 หนา้แรกของเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

 
เวบ็แอพพลิเคชัน่สร้างเพ่ือให้ผูดู้แลระบบลงช่ือปฏิบติังานได้

ใช้งานง่าย สามารถดูขอ้มูลของบุคลากรท่ีลงช่ือปฏิบติังานว่าใครขาด มา
สายก่ีคนโดยคิดจากจ านวนคนท างานทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์ของแต่ละ
เดือนในปีนั้น ๆ 

 

 
รูปท่ี 6 รายช่ือบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
ในส่วนของระบบจดัการเจา้หน้าท่ี สามารถท าการเพ่ิม แกไ้ข 

และลบขอ้มูลของบุคลากรของฝ่ายต่าง ๆ ได้เน่ืองจากบุคลากรมีการเขา้
ออก หรือยา้ยหน่วยงานบา้งในบางคร้ัง นอกจากน้ี ในระบบท่ีพฒันาข้ึน 
ยงัไดแ้กไ้ขรหัสของบุคลากรทั้งหมด เน่ืองจากในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มีทั้ งอาจารย ์เจ้าหน้าท่ี แต่ยงัถูกแยกออกตามต าแหน่งท่ีบรรจุ ได้แก่ 
ขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลยั ลูกจา้งชั่วคราว ลูกจา้งประจ า ซ่ึงทาง
งานบุคลากร ไดก้  าหนดรูปแบบมาให้แลว้ 
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รูปท่ี 7 สถิตผลการลงช่ือปฏิบติังานแบบรายเดือน 

 

ส่วนของการท ารายงานสรุป ซ่ึงระบบสามารถรายงานสรุปใน
รูปแบบของกราฟ เพ่ือแสดงสถิติการเข้าปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
แสดงเป็นรายเดือน และรายปี โดยแสดงกราฟการเขา้ปฏิบติังานแบบราย
เดือน ดงัรูปท่ี 6 ซ่ึงเป็นการสรุปการลงช่ือเขา้ปฏิบติังานในแต่ละวนัในรูป
ของกราฟแท่ง โดยแยกออกเป็นสีต่าง ๆ คือ คนท่ีมาตรงเวลา คนท่ีมา
ท างานสาย และคนขาดงาน 
 

4. สรุป 
ระบบลงช่ือปฏิบติังานได้ถูกออกแบบ พฒันา และน าไปใช้

ตรวจสอบการมาปฏิบติังานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์   ผลการ
ใช้งานปรากฏว่าระบบลงช่ือปฏิบติังานสามารถรองรับปัญหาของการลง
ช่ือมาท างานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยงัมีระบบการ
จดัการในส่วนของการตรวจสอบบุคลากรท่ีขาดและสายในแต่ละเดือน 
โดยมีการท ารีพอทในแต่ละเดือนเพ่ือให้ผูใ้ช้ระบบตรวจสอบการมา
ท างานของบุคลากรได้ง่ายข้ึน มีการกราฟสถิติการขาดและสายของ
บุคลากรเพ่ือแสดงให้เห็นข้อมูลอย่างชัดเจนอีกด้วย ส่วนในด้านการ
รองรับปัญหาข้อผิดพาดของลายน้ิวมือท่ีไม่ชัดเจนเราก็มีการใช้กล้อง
บนัทึกภาพของตวับุคลากร ซ่ึงพบว่าสามารถตรวจสอบการมาปฏิบติังาน
ได้ถูกตอ้ง เม่ือเทียบกบัระบบการใช้งานแบบเดิมแล้วระบบน้ีสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลได้ง่าย ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ สามารถลด
ขั้นตอนการท างานเม่ือเปรียบเทียบกบัระบบเดิม ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
รองรับปัญหาของผูใ้ช้งานไดอ้ยา่งครบถ้วน  ในส่วนเพ่ิมเติมจากการใช้
งานในการเก็บภาพขอ้มูลของบุคลกร ส่วนหน่ึงยงัพบปัญหาในการเก็บ
ภาพ ดงันั้นจึงมีการพฒันาการเก็บฐานขอ้มูลให้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
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