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บทคัดย่อ 

การศึกษาการคน้ควา้น้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าระบบการลา ส าหรับองคก์รท่ีมีความ

ตอ้งการในการจดัการระเบียบและขั้นตอนการลาให้เป็นไปอยา่งมีระบบ โดยในการจดัท าโครงการ

ในคร้ังน้ีไดมี้การแบ่งผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการออกเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ หัวทีมพฒันาโครงการ 

นกัวิเคราะห์ระบบ นกัพฒันาระบบ นกัทดสอบระบบ และผูดู้แลระบบ นอกจากนั้นยงัแบ่งประเภท

ของเอกสารออกเป็น 4 กลุ่ม ได ้แก่ เอกสารความตอ้งการ เอกสารวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

เอกสารทดสอบระบบ และเอกสารคู่มือการใชง้านและการติดตั้ง ซ่ึงไดมี้การจดัท าฐานขอ้มูลและ

พฒันาโปรแกรมในการจดัการ ควบคุม เอกสารในโครงการ ให้สามารถน าไปใช ้ให้เกิดประโยชน์

ในการด าเนินงานโครงการเพื่อใหเ้ป็นกรณีศึกษาของบริษทัลานนาซอฟทเ์วิร์คส จ ากดั 

ระบบจดัการการลาบนอุปกรณ์พกพาโดยใชป้ฎิทินกูเก้ิลเพื่อการแสดงผล ไดพ้ฒันาข้ึนใน

รูปแบบของเวบ็แอพพลิเคชนั พฒันาโปรแกรมบนระบบปฏิบติัการวินโดวส์เซเวน ใชภ้าษาดอทเน็ต

เฟรมเวิร์ค ใชร้ะบบจดัการฐานขอ้มูลเอสคิวแอลเซิฟเวอร์และเรียกใชร้ะบบผา่นเวบ็เบราเซอร์ และมี

การน ามาตรฐาน ISO 29110 มาใชใ้นการควบคุมคุณภาพของซอฟตแ์วร์และการด าเนินโครงการ 

เพื่อใหไ้ดซ้อฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพและตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้

ผลการศึกษาพบว่าระบบจดัการการลาเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช ้โดยสามารถเขา้ใชร้ะบบจาก

การเขา้ทางเวบ็ไซต ์หรือสามารถเขา้ใชร้ะบบจากอุปกรณ์พกพา อีกทั้งยงัมีการใชป้ฏิทินกเูก้ิลในการ

แสดงผลเพื่อให้ผูใ้ช้สะดวกต่อการจัดการการลาของตนเอง และยงัเป็นประโยชน์ต่อองค์กรท่ี

เลือกใชร้ะบบน้ีอีกดว้ย 
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ABSTRACT 

 

This independent study aimed to create a mobile leave management system for an 

organization that needed to systematically manage its leave request regulations and procedures. 

This project, divided people, related to the project, into 5 groups including the system analysis 

project development leader, system developer, system tester, and system administrator. Moreover, 

documents were divided into 4 groups including request documents, analysis and system 

development documents, system testing documents, and system manual and setup documents. The 

database was created, and the project was developed, to manage and control the documents in the 

project to produce a beneficial case study of Lanna SoftWorks Company, Ltd. 

The mobile leave management system, using Google Calendar as a result viewer, was 

developed in the form of a web application. The program was developed on Windows 7 operating 

system using Net Framework, SQL server database management system, and the program was 

accessed through a web browser system. ISO 29110 standards were used to control the software 

quality and carry out the project to produce quality software that meets the customers' needs.  

The study results found that the mobile leave management system was beneficial to users 

as they could access the system through a website or on their mobile devices. Moreover, using 

Google Calendar as a result viewer was convenient for the users in managing their leave requests 

and for the organization, which chose to use this system. 


