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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั พริ ซ่ ึ มโซลูชนั่ ส์ จำกัด เป็ นผูใ้ ห้บริ กำรด้ำนฮำร์ ดแวร์ และซอฟต์แวร์ แก่หน่วยงำน
ต่ ำ ง ๆ ทั้ง ภำครั ฐ และเอกชน ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ห้ บ ริ กำร อำทิ เ ช่ น โมบำยแอปพลิ เ คชั น (Mobile
Application), เว็บ แอปพลิ เ คชั น (Web Application) และ ระบบรั ก ษำควำมปลอดภัย (Security
Service System) และนอกจำกนี้ บริ ษทั พริ ซ่ ึ ม โซลูชั่น จำกัด ยังพัฒนำระบบไอทีและซอฟต์แวร์
ให้กบั บริ ษทั TKS จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั แม่ของบริ ษทั พริ ซ่ ึ ม โซลูชนั่ จำกัด และทำง TKS ต้องกำร
ระบบสำหรับจัดเก็บและจัดกำรข้อมูลลูกค้ำ จึงมอบหมำยให้ทำงบริ ษทั พริ ซ่ ึ ม โซลูชนั่ จำกัด พัฒนำ
ระบบดังกล่ำวให้
ในฐำนะนักศึกษำสหกิ จศึกษำของบริ ษทั พริ ซ่ ึ ม โซลูชนั่ จำกัด ได้รับมอบหมำยให้พฒั นำ
ระบบดัง กล่ ำว โดยจัดทำเป็ นเว็บ แอปพลิ เคชันส ำหรั บจัดกำรข้อมูล ของลู ก ค้ำ ที่ ต้องกำรขอรั บ
เอกสำรต่ำง ๆ จำกทำง TKS เช่ น เอกสำรใบแจ้งหนี้ ใบเสร็ จรับเงิน หนังสื อรับรอง เป็ นต้น โดย
จัดเก็บข้อมูลลงฐำนข้อมูล เพื่อควำมสะดวกของผูใ้ ช้และมีกำรจัดกำรข้อมูลลูกค้ำที่เป็ นระบบ ทำให้
ข้อมูลไม่สูญหำย ตลอดจนสำมำรถนำไปใช้กบั ระบบอื่นๆ ของ TKS ได้ในอนำคต
1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนำระบบจัดเก็บและจัดกำรข้อมูลลูกค้ำของบริ ษทั TKS

1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 สถำปั ต ยกรรมที่ ใ ช้ ใ นกำรพัฒ นำโครงงำนเป็ นแบบ ไคลเอนท์ / เซิ ร์ ฟ เวอร์
สำมำรถสื บค้นข้อมูลของลูกค้ำที่มำใช้บริ กำรได้
1.3.2 ประเภทของแอปพลิเคชันที่พฒั นำขึ้นมำเป็ นแบบ Web Application ซึ่งทำงำนผ่ำน
โปรแกรมเว็บบรำวเซอร์ (Browser)
1.3.3 1.3.3 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก คือ
1.3.3.1 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.3.1.1 ผูด้ ูแลระบบจะคอยปรับปรุ งข้อมูลต่ำงๆ ในเว็บแอปพลิเคชัน
เพื่อให้มีควำมทันสมัยอยูเ่ สมอ
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1.3.3.2 พนักงำนบริ ษทั TKS
1.3.3.2.1 ผูใ้ ช้สำมำรถเพิ่มรำยชื่อผูร้ ับเอกสำร โดยกรอกข้อมูลตำม
ฟอร์ม Add Contact ได้
1.3.3.2.2 ผูใ้ ช้สำมำรถกรอก Code 5 หลัก ที่ได้รับจำกจดหมำยระบบจะ
แสดงข้อมูลลูกค้ำ พร้อมรำยชื่อผูร้ ับเอกสำรที่เคยบันทึกไว้ได้
1.3.3.3 ลูกค้ำของบริ ษทั TKS
1.3.3.3.1 ผูใ้ ช้สำมำรถเพิ่มรำยชื่อพนักงำนที่จะขอรับเอกสำร โดยกรอก
ข้อมูลตำมฟอร์ม Add Contact ได้
1.3.3.3.2 ผูใ้ ช้สำมำรถตรวจสอบรำยชื่อพนักงำนที่ขอรับเอกสำรที่เคย
บันทึกไว้ได้
1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยลดควำมผิดพลำดของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมูลได้
1.4.2 ช่วยลดขั้นตอนกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่
1.4.3 ช่วยให้ผใู ้ ช้งำนมีควำมสะดวกต่อกำรขอรับเอกสำร
1.4.4 ช่วยให้ผใู ้ ช้งำนลดภำระกำรเดินทำง

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้ อมูล
รวบรวมควำมต้องกำรโดยกำรปรึ กษำกับพนักงำนที่ปรึ กษำและพนักงำนท่ำนอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับควำมต้องกำรของทำง TKS และภำพรวมของเว็บแอปพลิเคชันนี้ ว่ำจะ
สำมำรถทำอะไรได้บำ้ ง รวมไปถึ งแนวคิดและประโยชน์ที่ผูใ้ ช้งำนต้องกำร และศึกษำ
เกี่ยวกับข้อมูลต่ำง ๆ ทั้งของบริ ษทั และอรรถประโยชน์อื่น ๆ และรวบรวมปั ญหำต่ำง ๆ ที่
อำจจะเกิดขึ้นในระหว่ำงพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน
1.5.2 วิเครำะห์ ระบบ
ท ำข้อ มู ล ต่ ำ ง ๆ ที่ ไ ด้ร วบรวมมำ รวมทั้ง ปั ญ หำที่ พ บ น ำมำวิ เ ครำะห์ แ ละวำง
แผนกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อทำกำรออกแบบเว็บไซต์ให้ตอบสนองควำมต้องกำรของบริ ษทั และ
ลูกค้ำอย่ำงสมบูรณ์
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1.5.3 ออกแบบระบบ
ในกำรออกแบบได้ทำกำรวิเครำะห์จำกทำงบริ ษทั ให้ทำกำรออกแบบฐำนข้อมูล
เพื่อใช้เก็บข้อมูลของลูกค้ำและส่ วนของหน้ำเว็บไซต์ โดยคำนึงถึง UI (User Interface) และ
UX (User Experiences) เพื่อให้ผใู้ ช้งำนมีควำมพึงพอใจและออกแบบเว็บไซต์โดยเป็ นแบบ
Responsive ให้สำมำรถทำงำนได้ท้ งั บนคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือหรื อแท็บเล็ต
1.5.4 พัฒนำระบบ
กำรพัฒนำระบบ โดยผูจ้ ดั ท ำจะใช้โ ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ใน
กำรพัฒนำโดยใช้หลักกำรพัฒนำซอฟร์ แวร์ แบบ MVC ในกำรเขียนจะใช้ภำษำ HTML ,
CSS , C# และมีกำรใช้เครื่ องมือที่ช่วยให้เว็บแอปพลิเคชันดูง่ำยต่อกำรใช้งำนคือ Bootstrap
ท ำให้ ก ำรออกแบบดู เ ป็ นระเบี ย บน่ ำ ใช้ง ำนและยัง มี ก ำรใช้โ ปรแกรม Microsoft SQL
Server Management Studio ในกำรเก็บและจัดกำรกับฐำนข้อมูล
1.5.5 ทดสอบและสรุ ปผล
หลังจำกกำรพัฒนำระบบเสร็ จสิ้ น จึงมีกำรทดสอบและทดลองใช้งำนโดยจะมีกำร
ทดสอบ คือ เริ่ มจำกทดสอบด้วยตนเองลองใช้งำนว่ำระบบว่ำมีฟังก์ชนั่ ไหนที่ใช้งำนไม่ได้
บ้ำง มีปัญหำอะไรบ้ำง โดยจะใช้ Visual Studio Run โปรแกรมแล้วลอง Debug ที่เกิดขึ้นว่ำ
เกิ ดข้อผิดพลำดในส่ วนไหนและทำกำรตรวจสอบฐำนข้อมูลโดยเข้ำไปที่ SQL Server มี
กำรเก็ บ ข้อ มู ล ได้จ ริ งหรื อ ไม่ และได้ท ดสอบระบบกับ พนัก งำนที่ ป รึ ก ษำ หลัง จำก
ตรวจสอบด้วยตนเอง จะส่ งให้พนักงำนที่เป็ นฝ่ ำย Tester ได้ทดสอบอีกครั้งว่ำระบบยังมี
ข้อ บกพร่ องส่ ว นไหนอี ก จะท ำกำรแก้ ไ ขและพัฒ นำระบบอยู่ ส ม่ ำ เสมอ เพื่ อ ให้ มี
ประสิ ทธิ ภำพก่อนนำไปใช้งำนจริ ง
1.5.6 จัดทำเอกสำร
เป็ นกำรจัดทำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจัดทำโครงงำน วิธีกำร
และขั้นตอนกำรดำเนิ นโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำและคู่มือกำรใช้งำน
สำหรับสถำนประกอบกำรใช้อำ้ งอิงต่อไปในอนำคต
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ตำรำงที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. รวบรวมควำมต้องกำร
2. วิเครำะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนำระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทำเอกสำร
1.6

พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ก.ค. 61

ส.ค. 61

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรพัฒนำโครงงำน
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Intel(R) Core™ i5-8400 CPU @ 2.80 GHz
Ram 16 GB
เครื่ องคอมพิวเตอร์ Intel(R) Core™ i5-7400 CPU @ 3.00 GHz
Ram 8 GB
1.6.1.2 เครื่ องเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ของทำงสถำนประกอบกำร
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Microsoft Windows 10
1.6.2.2 โปแกรม Microsoft Visual Studio 2017
1.6.2.3 โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio 2017
1.6.2.4 โปรแกรมบริ หำรจัดกำรงำน Trello

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานนี้ผจู ้ ดั ทาได้ทาการศึกษา ค้นคว้าทฤษฏีและเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อใช้
เป็ นแนวทางในการพัฒนาระบบมีดงั ต่อไปนี้
2.1 eTax คืออะไร
eTax คือ ระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าของบริ ษทั TKS เพื่อนาไปใช้ในการขอรับ
เอกสารต่าง ๆ กับทางบริ ษทั โดยจะมีเอกสาร เช่น เอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็ จรับเงิน หนังสื อรับรอง
ฯลฯ จัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล เพื่อความสะดวกของผูใ้ ช้และมีการจัดการข้อมูลลูกค้าที่เป็ นระบบ
ทาให้ขอ้ มูลไม่สูญหาย

รู ปที่ 2.1 ตัวอย่างหน้าจอของระบบ eTax
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รู ปที่ 2.2 UX & UI Design
2.2 UX / UI1
UX Design หรื อ User Experience Design ซึ่ งจะเป็ นเรื่ องของการแก้ปัญหาในการใช้งาน
ความรู้สึกของผูใ้ ช้ ให้ใช้งานได้สะดวกและตอบโจทย์ความต้องการของผูใ้ ช้มากยิ่งขึ้น ความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ที่มีต่อระบบ
UI Design หรื อ User Interface Design คื อ สิ่ ง ที่ ม าเติ ม เต็ ม ให้ ก ับ UX นั้ น สวยงามและ
สมบูรณ์ ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องการจัดวางต่างๆ สี ขนาดตัวอักษร ฟอร์ มต่างๆ ที่จะไปอยูภ่ ายในเว็บไซต์
หรื อแอปพลิเคชันของเราให้สะอาด สวยงาม มีเอกลักษณ์ และใช้งานได้ง่ายยิง่ ขึ้น ซึ่งจะใช้ความคิด
ริ เริ่ มสร้างสรรค์เป็ นหลัก
ในการนา UX/UI เข้ามาช่วยในระบบเรานาหลักการที่วา่ ทาให้ผใู ้ ช้งานเข้าใจและใช้งานง่าย
ต่อระบบ เช่น การออกแบบหน้าจอของระบบ, การจัดฟอร์ม เป็ นต้น
2.3 Trello
Trello เป็ น Online Software ที่ ใ ช้ง านได้ง่ า ย (User Friendly) สามารถใช้ไ ด้ห ลากหลาย
รู ปแบบและสามารถใช้ร่วมกับคนในทีมงานได้ โดยเฉพาะทีม Project Management สามารถเพิ่ม
1 ดีไซน์นิว. (2560). ความหมายของ ยูเอ็ก/ยูไอ

experience-design.html

. เข้าถึงได้จาก https://www.designil.com/user-
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งานบอกรายละเอียดงานและใส่ วนั ครบกาหนดของงานและยังสามารถเพิ่มผูท้ ี่ทางานร่ วมกับผูท้ ี่
คอยดูงานนั้น ๆ ได้ดว้ ย โดยจะใช้โปรแกรมนี้ในการทางานกับงานต่าง ๆ

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างหน้าโปรแกรม Trello
นาโปรแกรม Trello เข้ามาใช้กบั ระบบทีม เช่น เมื่อมีงานเข้ามาใหม่ก็จะสร้างเป็ น list ของ
แต่ละงานและจะบอกรายละเอียดต่าง ๆ วันครบกาหนดของงาน เมื่อเราต้องการทางานนี้ก็ใส่ ชื่อผูท้ ี่
ต้องการทางาน สามารถแท็กคนในทีมและอัพโหลดไฟล์ได้ เมื่อทางานเสร็ จก็สามารถลากไปยัง
บล็อกที่มีคาว่า Done ได้ก็คือการทางานเสร็ จสิ้ น เป็ นต้น
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รู ปที่ 2.4 ตัวอย่างของ Bootstrap
2.4 Bootstrap Framework2
Bootstrap เป็ นเครื่ องมือที่จะช่วยให้การพัฒนาเว็บไซต์ของเราเร็ วขึ้น ง่ายขึ้น และเป็ น
ระบบมากขึ้น จุดเด่นของ Bootstrap มี UI เริ่ มต้นแบบที่สวยงามและใช้งานง่ายในการจัด
Responsive ของแต่ละหน้าจอ
โครงสร้ างของ Bootstrap Framework
- Scaffolding grid system เป็ นโครงร่ า ง ที่ จ ะแสดงผลในหน้าจอ ซึ่ ง จานวนคอลัมน์ น้ ี จ ะ
แสดงผลตามความกว้างของอุปกรณ์ที่เรี ยกใช้งาน เช่ น คอมพิวเตอร์ , แท็บเล็ต, โทรศัทพ์
เป็ นต้น
- Base CSS style sheets สาหรับ Html Elements พื้นฐานที่สามารถเรี ยกใช้งานได้ เช่น ปุ่ มกด
สี ต่างๆ การแสดงรู ปภาพ ตาราง และอื่นๆ
- Components style sheets สาหรับสิ่ งที่ตอ้ งใช้บ่อยๆ ไม่วา่ จะเป็ น navigation, pagination ที่
ไว้จดั การ Menu, Navigation กับขนาดของหน้าจอ ของอปุกรณ์ที่เรี ยกใช้งาน

2 มานพ กองอุ่น. (2559. 15 เมษายน) ความหมายของ บูสแตก [เว็บบล็อก]. เข้าถึงได้จาก

https://bit.ly/2JIUjS9
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- JavaScript jQuery Plugins ต่ า งๆ เช่ น modal, carousel ช่ ว ยในการสร้ า ง Popup, Dialog,
Tooltip ต่างๆ คาสั่งแสดง Effect, Hover, Fade-in เป็ นต้น
ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเราใช้ Bootstrap เข้ามาช่ วย เช่ น การใช้คอมโพเนนต์ที่
ช่วยอานวยความสะดวกในการสร้างฟอร์ มต่าง ๆ ในการจัดคอลัมน์, การสร้างปุ่ มที่สวยขึ้น, การทา
เอฟเฟกต์ เป็ นต้น โดยจะทาให้ระบบเว็บแอปพลิเคชันมีความน่าสนใจยิง่ ขึ้น
2.5 Microsoft SQL Server3
คื อ ระบบจัดการฐานข้อมูล ที่ เรานามาใช้พ ฒ
ั นา เป็ นระบบฐานข้อมูล แบบ ไคลเอนท์/
เซิร์ฟเวอร์ ซึ่งใช้ภาษา SQL ในการดึงเรี ยกข้อมูลและง่ายต่อการจัดเก็บและการประมวลผล โดยการ
จัดเก็บข้อมูลของลูกค้าจะใช้การแบ่งตารางแต่ละประเภทเพื่อจัดเก็บลงฐานข้อมูลในระบบให้เป็ น
ระเบียบและง่ายต่อการเรี ยกใช้งานต่าง ๆ และลดความซับซ้อนของข้อมูล
จึงนามาใช้กบั ระบบจัดเก็บข้อมูลโดยการใช้ขอ้ มูลของลูกค้าเข้ามาเก็บลงในฐานข้อมูล เช่น
การดึงข้อมูลลูกค้ามาแสดงบนตารางของเว็บบราวเซอร์ โดยการใช้คาสั่ง SQL, การรับข้อมูลลูกค้าที่
กรอกเข้ามาในระบบจะบันทึ กลงในฐานข้อมูลและทาการเชื่ อมต่อระหว่างส่ วนของ model เพื่อ
ติดต่อรับส่ งข้อมูล เป็ นต้น

รู ปที่ 2.5 ตัวอย่างของโปรแกรม SQL Server
3 มายพีเอชพี. (2560). ความหมายของ ไมโครซอฟท์

https://bit.ly/2OnRJEx

เอสคิวแอล เซิ ร์ฟเวอร์ . เข้าถึงได้จาก
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2.6 Git4
Git คือโปรแกรม SCM (Source Control Management) เป็ น Open Source ใช้จดั เก็บและ
จัดทา Version ของชุดคาสั่งต้นฉบับ (Source Code) มีขนาดเล็ก การจัดเก็บใช้พ้ืนที่นอ้ ยและยัง
สามารถแชร์ ไปยังผูใ้ ช้ภายในทีมและผูใ้ ช้ต่าง ๆ ที่ตอ้ งการเข้ามาแชร์ ไฟล์ร่วมกันได้

รู ปที่ 2.6 TFS Git Integration บน Visual Studio
ในระบบจัดเก็บข้อมูลของเว็บแอปพลิเคชันนา Git มาช่วยอานวยความสะดวกต่อการ
ทางานภายในทีม เช่น ในการทางานเมื่อทาเสร็ จเรี ยบร้อยสามารถแชร์ ให้กบั คนในทีมเพื่อให้คนอื่น
ได้เห็นและสามารถแก้ไขหรื อแชร์ ให้เราได้อีกด้วยจึงเลือกใช้

git

เพื่อช่วยกันในการทางานได้

รวดเร็ วขึ้น

2.7 Model-View-Controller (MVC)5
คือ สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) ที่ มี การแบ่ งแยกระบบออกเป็ น 3
ส่ วนหลักๆ ได้แก่ Data Model, User Interface และ Control Logic

4 ภาคิน ภูหินก้อง. (2560. 16 กุมภาพันธ์) ความหมายของ กิ ต [เว็บบล็อก]. เข้าถึงได้จาก

https://bit.ly/2InuTfV
5 สุ รียพ
์ ร อังสุ ภานิช. (2558. 15 กรกฎาคม) ความหมายของ เอ็มวีซี [เว็บบล็อก]. เข้าถึงได้จาก
https://bit.ly/2zvLBom
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รู ปที่ 2.7 สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ MVC
Model
- เป็ นการติดต่อสื่ อสารระหว่างออบเจ็กต์และฐานข้อมูลโดยผูพ้ ฒั นาไม่ตอ้ งเสี ยเวลากับการ
ใช้คาสั่ง SQL ในการจัดการข้อมูล เพื่อนาไปประมวลผลที่ฐานข้อมูล
- เป็ นงานด้านการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล มีผลกับฐานข้อมูลโดยการรับข้อมูล
ส่ งข้อมูลถึงกัน โดยจะต้องเป็ นข้อมูลที่ตรงกัน
- มีการตรวจสอบความถูกต้องและความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล
View
- เป็ นส่ วนที่แสดงผลผ่านเว็บบราวเซอร์
- เป็ นส่ วนที่เป็ นหน้าตาของเว็บแอปพลิเคชันและทาหน้าที่ติดต่อกับผูใ้ ช้งาน
- การทางานสัมพันธ์กบั Controller
Controller
- เป็ นส่ วนที่ทางานเป็ นอันดับแรกเมื่อโปรแกรมถูกเรี ยกใช้งานจากเว็บบราวเซอร์
- เป็ นส่ วนที่ติดต่อการทางานระหว่างผูใ้ ช้และโปรแกรม
- มีการติดต่อฐานข้อมูล ด้วย Model และแสดงผลข้อมูลผ่านทาง View
- เป็ นส่ วนที่มีการประมวลผลหลัก ของโปรแกรม
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รู ปที่ 2.8 MVC Architecture
ในการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันเราใช้หลักการของ MVC เข้ามาช่วย เช่น
Model ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลต่าง ๆ
View ส่ วนที่เป็ นหน้าตาของระบบเว็บแอปพลิเคชันและทาหน้าที่ติดต่อกับผูใ้ ช้
Controller ใช้ประมวลผลและทาการติดต่อกับฐานข้อมูล

รู ปที่ 2.9 Microsoft ASP.NET
2.8 ASP.NET6

6 แอดมิน ไอทีจีเนี ย. (2557. 6 ตุลาคม). ความหมายของ เอเอชพีดอทเน็ต [เว็บบล็อก].

เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2Dxp3Yo
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ASP.NET คือ เทคโนโลยีสาหรับพัฒนาเว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน และเว็บเซอร์วสิ ซึ่งเป็ น
ส่ วนหนึ่ งของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พัฒนาโดยไมโครซอฟท์ ทาให้ผพู ้ ฒั นาสามารถเลือกใช้ภาษาใดก็
ได้ที่รองรับโดยดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก เช่ น C# และ VB.NET เป็ นต้น โดยในการพัฒนาได้เลือกภาษา
C# ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันทาให้การทางานรวดเร็ วขึ้น ยังสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดต่าง
ๆ และมีไลบรารี ให้เลือกใช้งานเพื่อการพัฒนาที่สะดวกและรวดเร็ วขึ้นมาใช้ร่วมกับระบบ เช่น การ
จัดเก็บข้อมูลลงใน Session บันทึกลงฐานข้อมูล, การตรวจสอบความผิดพลาดของชุ ดคาสั่งโดยการ
ดีบคั เป็ นต้น

รู ปที่ 2.10 Responsive Web Design
2.9 Responsive Web
Responsive Web คือ เว็บไซต์ที่สามารถรองรับการทางานบนอุปกรณ์ แพลตฟอร์ มต่าง ๆ
ทั้งขนาดของหน้าจอต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ , โทรศัพท์มือถือ เป็ นต้น
ในการน า Responsive เข้า มาใช้ก ับ ระบบเว็บ แอปพลิ เ คชัน เช่ น เราน า Responsive มา
จัดเป็ นคอลัมน์โดยแบ่งส่ วนของหน้าเว็บบราวเซอร์ แต่ละอุปกรณ์และยังสามารถเข้าใช้งานได้ตาม
ขนาดจอของแต่ละแบบ เช่น โทรศัพท์, คอมพิวเตอร์ , แท็บเล็ต เป็ นต้น

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1

ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
บริ ษทั พริ ซ่ ึ ม โซลูชนั่ ส์ จำกัด
เลขที่ 30/88 หมู่ที่1 ตำบลโคกขำม อำเภอเมืองสมุทรสำคร จังหวัดสมุทรสำคร 74000
โทรศัพท์ : 02-784-5888 โทรสำร : 02-784-5858 อีเมล์ : contact@tks.co.th

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของสถำนประกอบกำร
3.2

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั พริ ซ่ ึ ม โซลูชนั่ ส์ จำกัด ได้เริ่ มก่อตั้งขึ้นมำตั้งแต่ปี พ.ศ 2539 ด้วยทุนจด
ทะเบียนเริ่ มต้น 2 ล้ำนบำท ในฐำนะเป็ นบริ ษทั ในเครื อของทำงบริ ษทั ซินเน็ค (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) โดยมีจุดยืนที่มุ่งเน้นไปที่งำนทำงด้ำนบริ กำร โดยรู ปแบบกำร
ให้บริ กำรต่ำง ๆ
งำนหลัก ๆ ของทำงบริ ษทั ในช่วงแรกก็คือ งำนกำรให้บริ กำรในลักษณะส่ งเสริ ม
กำรขำยให้กบั ทำงบริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด ไม่วำ่ จะเป็ นกำรให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์
สิ นค้ำที่มีควำมสลับซับซ้อนทั้งในส่ วน Hardware และ Software กำรให้คำแนะนำในกำร
เลือกใช้อุปกรณ์อย่ำงเหมำะสมกับกำรใช้งำน กำรบริ กำรให้คำปรึ กษำแก้ไขปั ญหำวิธีกำร
ติดตั้ง และกำรใช้งำนอุปกรณ์อย่ำงถูกวิธี เป็ นต้น ในอีก 3 ปี ต่อมำทำงบริ ษทั ก็ได้เพิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 2 ล้ำนบำท เป็ น 8 ล้ำนบำทในปี พ.ศ 2542 โดยมีควำม พร้อมที่จะให้บริ กำร
ไปสู่ คู่คำ้ ของทำงบริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) เพิ่มมำกขึ้น ไม่วำ่ จะเป็ นกำร
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ออกแบบระบบเครื อข่ำยตั้งแต่ขนำดเล็กจนถึงขนำดใหญ่ กำรให้บริ กำรติดตั้งอุปกรณ์ที่มี
ควำมสลับซับซ้อน กำรให้บริ กำรแก้ไขปั ญหำแบบ Onsite Service กำรให้บริ กำร
Maintenance Agreement Contract สำหรับบริ ษทั ที่ไม่มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ
เป็ นต้น
ปัจจุบนั บุคลำกรของบริ ษทั ประกอบด้วยวิศวกร พนักงำนทำงด้ำนคอมพิวเตอร์ที่
เชี่ยวชำญ และพนักงำน Technical Call Center ที่คอยให้คำปรึ กษำปัญหำทำงด้ำนเทคนิค
ด้วยประสบกำรณ์อนั ยำวนำนมำกกว่ำ 10 ปี รวมแล้วมำกกว่ำ 70 คน โดยจบกำรศึกษำตั้งแต่
ระดับปริ ญญำตรี จนถึงระดับปริ ญญำโททำงด้ำนคอมพิวเตอร์ และสำขำที่เกี่ยวข้อง ได้รับ
ประกำศณี ยบัตร (Certified Professionals) ทั้งทำงด้ำนระบบ Network, Computer, Software
และ Application จำกบริ ษทั ชั้นนำมำกมำย ที่สำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมัน่ กำรให้บริ กำรใน
ระดับมำตรำฐำนได้อย่ำงมัน่ ใจ อีกทั้งบริ ษทั ยังพร้อมที่จะให้กำรสนับสนุนให้วศิ วกรของ
บริ ษทั มีกำรเตรี ยมตัว และปรับปรุ งมำตรฐำนให้เป็ น Certified Professionals ทำงด้ำนต่ำง ๆ
จำกบริ ษทั ชั้นนำที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอยูต่ ลอดเวลำ
3.3

รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริ หารงานขององค์ กร
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3.4

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบกำรจัดองค์กรและกำรบริ หำรงำนขององค์กร
ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ต ำแหน่ ง งำนที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยจำกบริ ษัท คื อ Programmer / Developer เป็ น
ตำแหน่ งที่ทำหน้ำที่ในกำรออกแบบและพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน ตั้งแต่ในเรื่ องของโครง
ร่ ำง (Layout) กำรพัฒนำเว็บแอปพลิเคชัน ไปจนถึงกำรแก้ไขข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้นจำกงำน
ต่ ำ ง ๆ โดยจะมี ก ำรแก้ไ ขและพัฒ นำเว็บ แอปพลิ เ คชัน ให้ ดี ข้ ึ น อยู่ เ รื่ อ ย ๆ จึ ง ท ำให้ มี
ข้อผิดพลำดและสำมำรถเรี ยนรู ้ในสิ่ งใหม่ที่เกิดขึ้นจำกประสบกำรณ์จริ ง
3.4.1 ผลงำนที่ได้จดั ทำ

รู ปที่ 3.3 หน้ำ Home ของเว็บแอปพลิเคชัน Venio
หน้ำหลักของเว็บโปรโมทเว็บแอปพลิเคชัน Venio ซึ่ งจะมีขอ้ มูลต่ำง ๆ กับกำรโปรโมทตัว
Venio ว่ำแอปพลิเคชันตัวนี้สำมำรถทำอะไรได้บำ้ ง ช่วยอะไรกับธุ รกิจได้บำ้ ง
หน้ำที่ในกำรทำงำนในส่ วน Home
- กำรทำส่ วนของ Home Page ทั้งหมด โดยกำรจัด Layout ตำมที่ Design ได้ออกแบบ
- ทำส่ วนของ Effect Fade-in, Fade-out, Slider, กำรจัดเปลี่ยนสี Button, เปลี่ยน Font โดยใช้
HTML, CSS และ JavaScript
- มีกำรใส่ Live Chat Facebook เพื่อไว้ติดต่อกับผูด้ ูแล
- กำรทำ Form Contact กรอกข้อมูลเพื่อติดต่อกับผูด้ ูแล
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- จัดหน้ำ Responsive เพื่อให้ใช้งำนได้ท้ งั คอมพิวเตอร์ , แท็บเล็ต, โทรศัพท์มือถือ

รู ปที่ 3.4 หน้ำ Feature ของเว็บแอปพลิเคชัน Venio
หน้ำ Feature เป็ นหน้ำที่ให้ขอ้ มูลรำยละเอียดของเว็บแอปพลิเคชัน Venio
หน้ำที่ในกำรทำงำนในส่ วน Feature
- กำรทำส่ วนของ Feature Page ทั้งหมด โดยกำรจัด Layout ตำมที่นกั ออกแบบได้ออกแบบ
- ทำส่ วนของ Effect Fade-in, Fade-out, Tap, กำรจัดเปลี่ยนสี Button, เปลี่ยน Font โดยใช้
HTML, CSS และ JavaScript
- จัดหน้ำ Responsive เพื่อให้ใช้งำนได้ท้ งั คอมพิวเตอร์ , แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ
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รู ปที่ 3.5 หน้ำ FAQ ของเว็บแอปพลิเคชัน Venio
หน้ำ FAQ เป็ นหน้ำเกี่ยวกับคำถำมที่พบบ่อยในเว็บแอปพลิเคชัน Venio ที่จะบอกถึงข้อ
สงสัยต่ำง ๆ ภำยใน Venio แอปพลิเคชัน
หน้ำที่ในกำรทำงำนในส่ วน FAQ
- จัดทำส่ วนของ FAQ Page ทั้งหมด โดยกำรจัด Layout ตำมที่นกั ออกแบบได้ออกแบบ
- วำง Content ต่ำง ๆ และใส่ Effect ในส่ วนของคำถำม
- จัดหน้ำ Responsive เพื่อให้ใช้งำนได้ท้ งั คอมพิวเตอร์ , แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ
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รู ปที่ 3.6 หน้ำ Blog ของเว็บแอปพลิเคชัน Venio ( ตัวอย่ำง )
หน้ำ Blog โดยจะมีข่ำวสำรต่ำง ๆ โดยในกำรสร้ำง Blog จะใช้ CMS Umbraco ในกำร
สร้ำง Blog สำมำรถเข้ำไปดูตวั อย่ำงเว็บได้ที่ https://www.teamvenio.com
หน้ำที่ในกำรทำงำนในส่ วน Blog
-

จัดทำส่ วนของ Blog Page ทั้งหมด โดยกำรจัด Layout ตำมที่นกั ออกแบบได้ออกแบบ
ทำกำรศึกษำ CMS Umbraco เพื่อใช้งำนกับ Project Venio
ทำกำรวำง Layout Blog ตำม Template Design
จัดหน้ำ Responsive เพื่อให้ใช้งำนได้ท้ งั คอมพิวเตอร์ , แท็บเล็ต, โทรศัพท์มือถือ
ทำกำรใส่ Blog ของ Facebook
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รู ปที่ 3.7 หน้ำ Home ของเว็บแอปพลิเคชัน eTax Registration
หน้ำหลักของเว็บแอปพลิเคชัน eTax Registration เป็ นหน้ำลงทะเบียนกำรเข้ำใช้งำนของ
ระบบโดยจะต้องมี Code ของแต่ละบริ ษทั
หน้ำที่ในกำรทำงำนในส่ วน Home
- จัดทำส่ วนของ Home Page ทั้งหมด โดยกำรจัด Layout ตำมที่นกั ออกแบบได้ออกแบบ
- จัดหน้ำ Responsive เพื่อให้ใช้งำนได้ท้ งั คอมพิวเตอร์ , แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ
- ทำกำรเขียนชุดคำสั่งเชื่ อมต่อกับฐำนข้อมูล
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รู ปที่ 3.8 หน้ำ Info ของเว็บแอปพลิเคชัน eTax
หน้ำ Info เป็ นหน้ำแสดงข้อมูลรำยชื่อผูร้ ับและสำมำรถเพิ่มผูร้ ับได้
หน้ำที่ในกำรทำงำนในส่ วน Info สำมำรถเข้ำไปดูตวั อย่ำงได้ที่ http://dev.tks.co.th/etax
-

จัดทำส่ วนของ Info Page ทั้งหมด โดยกำรจัด Layout ตำมที่นกั ออกแบบได้ออกแบบ
จัดหน้ำ Responsive เพื่อให้ใช้งำนได้ท้ งั คอมพิวเตอร์ , แท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ
ทำกำรเขียนชุดคำสั่งเชื่ อมต่อกับฐำนข้อมูลโดยมีกำรดึงข้อมูลออกมำแสดงผล
ทำส่ วนของ Model เพิ่มผูร้ ับ สำมำรถเพิ่มข้อมูลได้และเก็บลงฐำนข้อมูล

22

รู ปที่ 3.9 เขียนโปรแกรมเชื่ อมต่อกับไฟล์.dbf
โปรแกรมสำหรับนำไฟล์เข้ำหรื อเปิ ดไฟล์ dbf มำแสดงบนตำรำงตำมรู ป โดยมี 2 วิธีคือกำร
เขียนด้วยชุดคำสัง่ เพื่อหำตำแหน่งของไฟล์และกำร Import โดยกำรเลือกไฟล์
หน้ำที่ในกำรทำงำนในส่ วนของโปรแกรม
- ส่ วนของ Form โปรแกรม
- ส่ วนของกำรเขียนชุดคำสั่งในบำงส่ วน ได้แก่ กำรเขียนที่อยูไ่ ฟล์โดยหำจำก Path ของไฟล์
เป็ นต้น
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รู ปที่ 3.10 FG Movement สำหรับรับเข้ำข้อมูลคลัง
Web Application สำหรับรับเข้ำข้อมูลคลังเป็ นหน้ำฟอร์มในกำรนำเข้ำข้อมูลสิ นค้ำ
สำมำรถเข้ำไปดูได้ที่ https://juno.tks.co.th/FGMovement
หน้ำที่ในกำรทำงำนในส่ วนของ Web Application
- หน้ำ Form เข้ำสู่ ระบบ
- หน้ำ Form สำหรับรับข้อมูล
- กำรเชื่อม Service ที่มีให้
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รู ปที่ 3.11 ตัดต่อวีดีโอด้วย Movavi
เป็ นงำนที่ได้รับมอบหมำยให้ไปถ่ำยภำพกิจกรรม Let’s Grow Together และจัดทำตัดต่อ
วีดีโอให้แก่บริ ษทั
- ถ่ำยภำพบรรยำกำศภำยในกิจกรรม
- คัดเลือกรู ปภำพจำกกิจกรรม
- ตัดต่อวีดีโอ
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รู ปที่ 3.12 IMC2
เป็ นกำรได้รับมอบหมำยให้ทำส่ วนของกำรจัด Layout เปลี่ยนสี แท็บและสร้ำงฟอร์มหน้ำของ
กำรแลกเวลำกำรทำงำนของระบบ IMC สำมำรถดูตวั อย่ำงได้ที่ http://dev.tks.co.th/IMC2
- ทำ Form ของหน้ำ Leave Exchange
- ทำกำรเปลี่ยนสี Topbar , Sidebar
- จัด Layout ของส่ วน Menu

3.5

ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นำยเดชำ เคนถำวร ตำแหน่ง หัวหน้ำแผนกพัฒนำระบบ
แผนกพัฒนำระบบ ฝ่ ำยสำรสนเทศและพัฒนำระบบ

3.6

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เข้ำมำปฏิบตั ิงำนที่ บริ ษทั พริ ซ่ ึ ม โซลูชนั่ ส์ จำกัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึง
วันที่ 31 สิ งหำคม พ.ศ. 2561 รวมเป็ นระยะเวลำ 4 เดือน

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
เว็บแอปพลิ เคชันสามารถใช้งานได้ท้ งั บน Desktop , iPad และ Smartphone ช่ วยให้ผูใ้ ช้
เกิ ดความสะดวกต่อการใช้ ส่ วนมากในปั จจุบนั มี การใช้ Smartphone เป็ นชี วิตประจาวันจึงทาให้
สามารถใช้งานได้บนมือถือและยังมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลไว้เก็บข้อมูลผูใ้ ช้งาน
เว็บแอปพลิเคชันจะมีการทางานโดยรับเรื่ องการร้องขอ Invoice จากลูกค้าของบริ ษทั TKS
ซึ่ งทาขึ้นเพื่อให้ลูกค้าหรื อผูใ้ ช้งานได้เข้ามากรอกข้อมูลภายในระบบ เพื่อลดการเดินทางและการ
ติดต่องานมีความสะดวกยิง่ ขึ้น โดยมีหน้าในการเข้าสู่ ระบบให้กรอก Code ของแต่ละบริ ษทั เพื่อเข้า
ใช้งานในระบบ เมื่อเข้าสู่ ระบบจะแสดงข้อมูลชื่ อบริ ษทั , แสดงรายชื่อผูร้ ้องขอของแต่ละคน และมี
ฟังก์ชน่ั เพิ่มให้ผใู ้ ช้ได้กรอกข้อมูลมีรายการงานที่จะขอ Invoice
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนี้ ใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ในการพัฒนา
ระบบโดยใช้ Tool TFS Git Integration กับ Source Control บน Visual Studio, จัด การฐานข้อ มู ล
ด้วย Microsoft SQL Server 2017 ในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ และใช้ Trello ในการประสานงาน
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4.2

การทางานของระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ ระบบ
4.2.1.1 Work Flow Diagram

Login

รู ปที่ 4.1 Work Flow Diagram ของระบบ eTax
4.2.1.2 Entity Relationship Diagram

รู ปที่ 4.2 Entity Relationship Diagram ของระบบ eTax
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4.2.1.3 Data Dictionary

Name
CustomerId
CompanyId
CustomerCode
CustomerName
Address
TelNo
InviteCode

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของตารางลูกค้า ( Customer )
Description
Data type
Length
Key
รหัสลูกค้า
int
PK
รหัสบริ ษทั
int
FK
รหัสของลูกค้า
nvarchar
20
ชื่อลูกค้า
nvarchar
250
ที่อยู่
nvarchar
1000
เบอร์ ติดต่อ
nvarchar
50
รหัสลงทะเบียน varchar
5
-

Reference
Company
-

Name
RecipientId
CustomerId
Email
Fullname
Position
TelNo
DateCreated
DateModified

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของตารางผูร้ ับ ( Recipient )
Description
Data type
Length
Key
รหัสผูร้ ับ
bigint
PK
รหัสลูกค้า
int
FK
อีเมล
nvarchar
256
ชื่อ-สกุลผูร้ ับ
nvarchar
256
ตาแหน่ง
nvarchar
256
เบอร์ ติดต่อ
nvarchar
50
วันที่สร้าง
datetime2
7
วันที่เปลี่ยนแปลง datetime2
7
-

Reference
Customer
-
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Description
รหัสบริ ษทั
รหัสของลูกค้า
ชื่อลูกค้า

ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของตารางบริ ษทั ( Company )
Data type
Length
Key
int
PK
nvarchar
20
nvarchar
250
-

Reference
-

Name
ProductId
CustomerId
ProductCode
ProductName

Description
รหัสงาน
รหัสลูกค้า
รหัสของงาน
ชื่องาน

ตารางที่ 4.4 รายละเอียดของตารางรายการงาน ( Products )
Data type
Length
Key
int
PK
int
FK
nvarchar
50
nvarchar
256
-

Reference
-

Name
RecipientId
ProductId
IsActive

ตารางที่ 4.5 รายละเอียดของตารางรายการของผูข้ อรับ ( RecipientProducts )
Description
Data type
Length
Key
Reference
รหัสผูร้ ับ
bigint
PK
Recipient
รหัสงาน
int
PK
Products
ใช่ / ไม่ใช่
bit
-

Name
ComapanyId
CompanyCode
CompanyName
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4.2.1.4 Functional Requirement
FR 1 ระบบสามารถทาการลงทะเบียนของลูกค้าได้
FR 2 ระบบสามารถแสดงชื่อบริ ษทั และรายชื่อผูข้ อรับ Invoice
FR 3 ระบบสามารถเพิ่มข้อมูลผูข้ อรับ Invoice ได้
FR 4 ระบบสามารถเลือกรายการงานที่จะขอรับได้
FR 5 ระบบสามารถหารายชื่อผูข้ อรับได้

4.2.1.4.1 Use Case Diagram

Administrator

TKS Staff

TKS’s Customer
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4.2.1.4.2 คาอธิบาย Use Case
ตารางที่ 4.6 รายละเอียดของ Use Case : Register
Use Case Name

Registration

Use Case ID

UC1

Brief Descriptions

การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ

Primary Actors

Administrator, TKS Staff, TKS’s Customer

Secondary Actors

-

Preconditions

-

Main Flow:
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้เปิ ดหน้า Web eTax Registration
2. ระบบจะแสดงหน้า Home และให้กรอก Code
3. ถ้าผูใ้ ช้ทาการกรอก Code
3.1 เมื่อผูใ้ ช้ทาการกรอก Code ถูกต้อง จะทาการเข้าสู่ ระบบ
3.2 เมื่อผูใ้ ช้ทาการกรอก Code ไม่ถูกต้อง ระบบก็จะแจ้งเตือนให้กรอกข้อมูลให้ถูกต้อง
ลงทะเบียนแล้วจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้
Post Conditions
Alternative Flows

-
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ตารางที่ 4.7 รายละเอียดของ Use Case : Invoice Info
Use Case Name

Invoice Info

Use Case ID

UC2

Brief Descriptions

หน้า Info แสดงข้อมูลชื่อบริ ษทั และรายชื่อผูร้ ับ

Primary Actors

Administrator, TKS Staff, TKS’s Customer

Secondary Actors

-

Preconditions

จาเป็ นต้องกรอก Code เพื่อเข้าใช้งาน

Main Flow:
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ลงทะเบียนสาเร็ จ
2. ระบบจะแสดงหน้า Info โดยจะมีรายละเอียดโดยมีชื่อบริ ษทั , ที่อยูแ่ ละรายชื่อของผูข้ อรับ
3. ระบบจะมีปุ่มต่าง ๆ เพื่อทารายการ
3.1 ถ้าผูใ้ ช้คลิกปุ่ มเพิ่มผูร้ ับ
3.1.1 ระบบจะเปิ ดหน้า Add ผูร้ ับขึ้นมา
3.2 ถ้าผูใ้ ช้คลิก Icon
3.1.2 ระบบจะทาการกลับไปยังหน้าลงทะเบียน (Home)
Post Conditions
Alternative Flows

-
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ตารางที่ 4.8 รายละเอียดของ Use Case : Add Recipient
Use Case Name

Add Recipient

Use Case ID

UC3

Brief Descriptions

หน้าให้กรอกข้อมูลของผูร้ ับ

Primary Actors

Administrator, TKS Staff, TKS’s Customer

Secondary Actors

-

Preconditions

-

Main Flow:
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ มเพิ่มผูร้ ับ
2. ระบบจะแสดงช่องให้ผกู ้ รอกข้อมูล
Post Conditions
Alternative Flows

-
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ตารางที่ 4.9 รายละเอียดของ Use Case : Choose Product
Use Case Name

Choose Product

Use Case ID

UC4

Brief Descriptions

เลือกรายการงาน

Primary Actors

Administrator, TKS Staff, TKS’s Customer

Secondary Actors

-

Preconditions

-

Main Flow:
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้คลิกปุ่ มเพิ่มผูร้ ับ
2. เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว
3. ทาการให้เลือกรายการงาน
3.1 จะให้เลือกรายการงาน สามารถเลือกได้มากกว่า 1 งาน
3.2 ถ้าไม่มีงานให้เลือก ระบบก็จะแสดงว่าทุกงาน
เพิ่มเสร็ จเรี ยบร้อยจะกลับไปยังหน้า Info
Post Conditions
Alternative Flows

-
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ตารางที่ 4.10 รายละเอียดของ Use Case : Search
Use Case Name

Search

Use Case ID

UC5

Brief Descriptions

เป็ นส่ วนของการค้นหารายชื่ อผูท้ ี่ได้ทาการเพิ่มข้อมูล

Primary Actors

Administrator, TKS Staff, TKS’s Customer

Secondary Actors

-

Preconditions

-

Main Flow:
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้อยูใ่ นหน้า Info
2. ระบบจะแสดงช่อง Search
2.1 เมื่อผูใ้ ช้กรอกข้อมูลในช่อง Search
2.1.1 ระบบจะค้นหาข้อมูลที่ถูกเพิม่ เข้าไปและจะแสดงรายชื่อผูร้ ับขึ้นมา
2.1.2 แต่ถา้ หาไม่เจอก็จะแสดงว่ายังไม่มีขอ้ มูลในระบบให้ไปเพิ่มข้อมูลก่อน
Post Conditions
Alternative Flows

-
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4.2.1.5 Require Traceability

ตารางที่ 4.11 แสดงความเป็ นไปได้ที่ระบบสามารถตอบสนองความต้องการทั้งหมด
Use Case
UC1
FR1

Requirement

FR2
FR3
FR4
FR5

UC2

UC3

UC4

UC5

37
4.2.1.6 Detailed System Design
Class Diagram
- cd eTax Registration
- HomeController
- InfoController
- HomeViewModels
- InfoViewModels

*

*

1
1
*

1

1

1

รู ปที่ 4.3 Class Diagram
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4.2.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้

รู ปที่ 4.4 หน้า Web eTax Registration ( Home )
หน้าจอเริ่ มต้นของหน้า Web eTax Registration เป็ นหน้าจอสาหรับเข้าสู่ ระบบและมีการ
กรอก Code ของแต่ละบริ ษทั โดยในการที่จะเข้าระบบนั้นจะมี Validation ความถูกต้องของ Code
ซึ่ งจะไปเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลในระบบเพื่อตรวจสอบในแต่ละบริ ษทั แต่ถา้ กรอกไม่ถูกหรื อไม่ครบ
นั้นก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาภายใน Web เพื่อให้ User ได้กรอกข้อมูลได้ถูกต้อง
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รู ปที่ 4.5 หน้าแสดงข้อมูลของผูร้ ับ ( Info )
เมื่ อ เข้า สู่ ร ะบบส าเร็ จ ก็ จ ะมาสู่ ห น้ า Info เป็ นหน้ า แสดงข้อ มู ล ของผู้รั บ โดยจะมี
รายละเอียด เช่น CompanyName, Address , Contact Number , Email และส่ วนด้านล่างก็จะเป็ นข้อมูลของ
ผูข้ อรั บ Invoice โดยมี ร ายละเอี ย ดเช่ น Name , Position , Email , Phone Number เมื่ อ มี ก ารแสดง
ข้อ มู ล ในส่ ว นนี้ ก็ จ ะมี ช่ อ ง Search เพื่ อ หาชื่ อ หรื อ ต าแหน่ ง ได้ง่ า ยขึ้ น หน้า นี้ ก็ จ ะดึ ง ข้อ มู ล จาก
ฐานข้อมูลของระบบที่ลูกค้าของบริ ษทั TKS ได้ Add Data เข้าไปมาแสดงตามรู ป
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รู ปที่ 4.6 หน้าในการเพิ่มข้อมูลของ User ที่จะขอรับ Invoice
ในส่ วนของหน้า Add Recipient ก็จะมีการเก็บข้อมูลของ User ที่จะต้องกรอกข้อมูลของ
ตัวเองเพื่อที่จะให้ระบบได้บนั ทึกไปยังฐานข้อมูล โดยจะมีการตรวจสอบว่าลู กค้า TKS ได้กรอก
ข้อมูล ครบและถู ก ต้องหรื อไม่ จะมีก ารแจ้งเตือนขึ้ นเมื่ อกรอกข้อมู ลไม่ถู ก ต้องและในส่ วนของ
รายการงานก็จะแบ่งตามงานของแต่ละบริ ษทั โดยจะแตกต่างกันโดยแต่ละที่จะมีรายการงานมาก
หรื อน้อยขึ้นอยูก่ บั แต่ละบริ ษทั หรื ออาจจะแสดงว่าทุกงาน คือหมายถึงทุกงานที่บริ ษทั นั้นเปิ ดให้ขอ
Invoice

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
หลังจากที่ดาเนินโครงงานมาจนเสร็ จสิ้ นลงก็สามารถทาตามวัตถุประสงค์ตามที่ต้ งั
ไว้ โดยระบบการจัดเก็บและจัดการข้อมู ลลู กค้าของบริ ษทั TKS จะช่ วยให้พนักงานใน
บริ ษทั ไม่วา่ จะเป็ นบริ ษทั TKS และลูกค้าของทาง TKS จะสามารถจัดเก็บข้อมูลเอกสารที่
ขอกับทางบริ ษทั ได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน ไม่ว่าจะอยูท่ ี่ไหนก็สามารถเข้าใช้
งานกับระบบการจัดเก็บข้อมูลได้
5.1.2 ข้อจากัดของโครงงาน
ข้อจากัดที่ระบบยังไม่สามารถทาได้ในบางฟังก์ชนั่ แต่สามารถเพิ่มและพัฒนา
ระบบให้มีฟังก์ชนั่ ต่อไปนี้ได้และทาให้สามารถไปประยุกต์ใช้กบั ระบบอื่นได้ คือ
- การแก้ไขข้อมูลผูร้ ับ
- การลบข้อมูลผูร้ ับ
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบต่อไปควรมีเพิม่ ฟังก์ชนั่ การแก้ไขข้อมูลและการลบข้อมูล
เพื่อให้ระบบได้มีฟังก์ชนั่ ที่ครบแล้วผูใ้ ช้งานก็สามารถทาเองได้ไม่ตอ้ งติดต่อขอแก้ไข
ข้อมูลจากทางบริ ษทั TKS

5.2

สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
- ได้รับประสบการณ์การทางานกับบริ ษทั อย่างเป็ นระบบ
- ได้รับความรู้ทางด้านภาษาและด้านเทคนิค
- ได้รับคาแนะนาที่ดีและแนวคิดการแก้ปัญหา
- รู ้จกั การเข้าหาและปรับตัวเข้ากับสังคมรอบตัว
- รู้จกั มารยาทในการทางาน กฏระเบียบขององค์กร
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5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ในช่วงแรกที่ปฏิบตั ิงานก็จะมีปัญหาที่เรายังไม่สามารถปรับตัวได้ทนั ทีแต่สามารถ
เรี ยนรู ้และศึกษาทาความเข้าใจกับระบบงานของสถานประกอบการได้
- ระบบการทางานเป็ นทีม
- ปัญหาทางด้านภาษาและด้านเทคนิค
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาเป็ นเรื่ องที่ดีมากสาหรับนักศึกษาสหกิจอย่างผม ผมก็
อยากจะให้มีหลักสู ตรที่ตรงตามวิชาชีพที่ได้เรี ยนมาได้ประยุกต์ใช้กบั งานจริ งแบบนี้ อีก ถือ
ว่าเป็ นหลักสู ตรที่สามารถพัฒนาการเรี ยนรู้ของผมได้เป็ นอย่างมาก
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ภาคผนวก ก.
ภาพตัวอย่ างขณะปฏิบัติงาน

รู ปที่ ก.1 อบรมเกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม Agile and Scrum
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รู ปที่ ก.2 ศึกษาและปฏิบตั ิเกี่ยวกับหลักการทางานเป็ นทีม Agile and Scrum
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