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บทคดัย่อ 
 

 ในปัจจุบันกจิการประมงมีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาควบคุมดูแล ซ่ึงท าให้ต้องมีการจัดท า
เอกสารต่าง ๆ เพ่ือจัดส่งให้แต่ละหน่วยงาน ท าให้มีความยุง่ยากและซ ้ าซอ้น ซ่ึงกจิการประมง บา้น
เรือโชคชัยสมบูรณ์ มีขั้นตอนการด าเนินการจัดท าเอกสารและค านวณค่าจ้างต่าง ๆ โดยการเขียน
ดว้ยลายมือและเกบ็เอกสารในรูปแบบกระดาษ ท าให้บ่อยคร้ังเกดิขอ้ผิดพลาดในการท างาน  อีกทั้ ง
ขอ้มูลท่ีน ามาใช้ในการจัดท าเอกสารส่วนมากจะเป็นขอ้มูลซ ้ า ๆ ท าให้ผูป้ระกอบการจะต้องเขียน
ขอ้มูลเหล่านั้นซ ้ า ๆ ท าให้เกดิความซ ้ าซ้อนในการท างาน ดังนั้นทางคณะผูจ้ัดท าและทางกจิการ
ประมง บ้านเรือโชคชยัสมบูรณ์ จึงมีแนวคิดในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกจิการ
ประมง กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัยสมบูรณ์ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กบัผูป้ระกอบการและลูกจา้ง 
เพ่ือลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อนของผูป้ระกอบการ โดยเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจัดการกจิการประมง 
แบ่งการท างานออกเป็น 3 ส่วนหลกั ๆ ได้แก ่ส่วนของผูดู้แลระบบเป็นส่วนท่ีใชใ้นการจัดการบญัชี
ผูใ้ชง้านและขอ้มูลเรือ ส่วนของผูป้ระกอบการเป็นส่วนของการบนัทึกและค านวณค่าจา้ง รวมไปถึง
การจัดท ารายงานเอกสารเพ่ือใช้ในการจัดส่งให้กบัหน่วยงาน และส่วนของลูกจ้าง จะสามารถดู
รายละเอียดส่วนตัว และรายละเอียดการเบิกเงินของตนเองได้  โดยระบบช่วยให้ผูใ้ช้ ได้รับความ
สะดวกเพราะสามารถใชง้านจากท่ีใดกไ็ดท่ี้มีอินเทอร์เน็ต โดยพฒันาระบบในรูปแบบ ของเว็บแอป
พลิเคชัน โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ท่ี มีในปัจ จุบัน เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ไดแ้ก ่Web Service ,  MVC framework Core 2.0 , Database System  ภาษาหลกัท่ีใช้
ในการพฒันา ไดแ้ก ่C# , HTML ,  CSS ,  Javascript และ SQL 
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Abstract 

owadays, fishery sector is regulated by several organizations, leading to the 

documentations to submit necessary documents to other organizations that cause difficulties and 

complexities. Chok Chai Somboon is a fishery enterprise that uses the manual process of 

documentations and estimating wages. Documents are kept in paper form, leading to frequent 

eJTors. Besides, data are mostly similar and repetitive so that an entrepreneur needs to write such 

data repetitively, leading to work redundancy. Thus, the researchers and Chok Chai Somboon 

initiated an idea to develop application to manage its fishery business and to facilitate an 

entrepreneur and workers to reduce redundant tasks. The develop application could be divided 

into three major parts including admin, user account management and entrepreneur regarding 

recoding and estimating wages, preparing rep01is and documents to be submitted to other 

organizations. Lastly, worker section is involved with considering personal profile and details of 

worker's withdrawal. This system assists and facilitate the user because it can be used any place 

connected to Internet. It is developed through web application fonn by applying cuITent 

technology for efficient functions including W e b Service , M V C framework Core 2 . 0 , 

Database System. C# , HTML , CSS , Javascript and SQL are major programming languages 

used to develop this system. 

Keywords: Fishery Business/ Chok Chai Somboon/ Web Application 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1   ที่มำและควำมส ำคัญ  

ในปัจจุบนัการด าเนินกจิการประมงบ้านเรือโชคชยัสมบูรณ์ เป็นกจิการเก ีย่วกบัการจับสตัว์
น ้ าจากทะเลซ่ึงเป็นทรัพยากรทางธรรมชาติ จึงท าให้ต้องมีการควบคุมจากหน่วยงานของรัฐบาล
เพ่ือให้เกดิความเป็นระเบียบและเพ่ือการท าประมงอย่างย ัง่ยืน ทางเจ้าของกจิการประมงจึงจ าเป็น
จะต้องมีการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายก  าหนด ไม่ว่าจะเป็นเอกสารสัญญาจ้าง เอกสาร
ทะเบียนลูกจ้าง เอกสารยนืยนัการเบิกเงิน  เป็นต้น  ซ่ึงเอกสารเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยูบ่่อยคร้ัง 
ตามการเปล่ียนแปลงของลูกจ้าง  และเอกสารเหล่าน้ีลว้นมีความจ าเป็นส าหรับการส่งให้กบัทาง
หน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐบาล ซ่ึงทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางเจา้ของกจิการจ าเป็นจะต้องจดัท า
เอกสารเหล่านั้นใหม่เพ่ือน าไปส่งให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงในปัจจุบันพบว่าใช้วิธีการเขียนด้วย
ลายมือ ท าให้การความซ ้ าซ้อนในการท างานและมีความล่าช้า บางคร้ังมีข้อผิดพลาดอยูม่ากทั้งใน
การเขียนเอกสาร ลายมือ และการค านวณรายได้ของลูกจ้างซ่ึงมีความซับซ้อนแตกต่างกบักจิการ
ประเภทอ่ืน 

เน่ืองจากปัญหาท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ทางคณะผูจ้ัดท าจึงมีแนวคิดท่ีจะพฒันาเว็บแอปพลิเคชัน
ท่ีสามารถจดัเกบ็ขอ้มูลของเรือประมงและลูกจา้ง  รวมถึงข้อมูลการเบิกเงินของลูกจา้งในแต่ละคร้ัง
ซ่ึงจะมีการเกบ็ลายเซ็นของลูกจ้างในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเป็นการยนืยนัการเบิกเงิน ซ่ึงข้อมูล
เหล่าน้ีจะน ามาใช้ในการค านวณรายได้ และใช้ในการจดัท าเอกสารต่าง ๆ ซ่ึงเอกสารท่ีจัดท าจะอยู่
ในรูปแบบไฟล์ท่ีมีนามสกุลเป็น  . pdf   ท าให้ ง่ายต่อการน าไปใช้งาน เพราะในปัจจุบันบาง
หน่วยงานยอมรับการส่งเอกสารท่ีเป็นไฟล์ .pdf ท าให้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์
เอกสารของเจา้ของกจิการอีกดว้ย 

โดยเว็บแอปพลิเคชนัน้ีจะช่วยลดขั้นตอนการท างานท่ีซ ้ าซ้อนของเจ้าของกจิการ ช่วยลด
เวลาในการท างานและโอกาสท่ีจะเกดิความผิดพลาดของการจดัท าเอกสาร และลูกจา้งกส็ามารถเข้า
ใช้เวบ็แอปพลิเคชันเพ่ือดูรายละเอียดการเบิกเงินของตนเองได้ โดยประยกุต์ใช้เทคโนโลยีท่ีมีใน
ปัจจุบนั เพ่ือใชใ้นการพฒันาระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ได้แก ่Web Service ,  MVC framework 
Core 2.0 , Database System  ภาษาหลกัท่ีใช้ในการพฒันา ได้แก ่C# , HTML ,  CSS ,  Javascript 
และ SQL 
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1.2   วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการกจิการประมง กรณีศึกษา บ้านเรือโชคชัย
สมบูรณ์   
 

1.3 ขอบเขตของภำคนิพนธ์ 
พฒันาในรูปแบบ Web Application แบ่งการท างานออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนของผูใ้ช้งาน 

(User) และผูดู้แลระบบ (Administrator) โดยส่วนของผูใ้ช้งานนั้ น แบ่งการใช้งานออกเป็น ส่วน
ของเจา้ของกจิการ  และ ส่วนของลูกจา้ง โดยแบ่งการท างานดงัน้ี 

1.3.1 ผูดู้แลระบบ (Administrator) 
 1.3.1.1 สามารถสร้าง User ให้กบัเจา้ของกจิการและลูกจา้งได้ 
 1.3.1.2 สามารถจดัการขอ้มูลเก ีย่วกบัขอ้มูลเรือและขอ้มูลลูกจา้งได้ 
1.3.1 ผูใ้ชง้าน (User) 
 1.3.1.1 เจา้ของกจิการ 

  1.3.1.1.1 สามารถจดัการกบัขอ้มูลหลกัได ้ไดแ้ก ่ข้อมูลลูกจา้ง , ขอ้มูลเรือ, 
     ขอ้มูลการเบิกเงิน เป็นตน้ 
  1.3.1.1.2 สามารถบนัทึกการเบิกเงินของลูกจา้งได้ 
  1.3.1.1.3 สามารถค านวณรายไดข้องลูกจา้งได ้
  1.3.1.1.4 สามารถจดัท ารายงานเอกสารท่ีตอ้งการได้ ประกอบดว้ย 

   - สญัญาจา้งลูกจา้งในงานประมงทะเล (แบบ ปม. 1) 
   - แบบจดัเวลาพกัของลูกจา้งในงานประมงทะเล  
     (แบบ ปม. 2) 
   - ทะเบียนลูกจา้งในงานประมงทะเล (แบบ ปม.3) 
   - แบบรายงานตวัลูกจา้งในงานประมงทะเล  
     (แบบ ปม. 4) 
   - เอกสารการจ่ายค่าจา้ง  ค่าท างานในวนัหยดุ ตาม 
     กฎกระทรวงคุม้ครองแรงงานในงานประมงทะเล 
1.3.1.2 ลูกจา้ง 

  1.3.1.2.1 สามารถดูรายละเอียดการเบิกเงินของตนเองได้ 
  1.3.1.2.2 สามารถดูขอ้มูลส่วนตวัของตนเองได  ้
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1.4 ขั้นตอนและวิธีกำรด ำเนินภำคนิพนธ์ 

 1.4.1   กำรศึกษำระบบงำนปัจจุบนัและรวบรวมข้อมูล (Data Collection) 
เกบ็ความต้องการของเจ้าของกจิการและรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ท่ีใช้ในการ

ด าเนินงานทั้งหมด เพ่ือให้ทราบถึงกระบวนการด าเนินงานและปัญหาของระบบงาน
ปัจจุบนัเพ่ือน าไปแกไ้ขต่อไป 

 
1.4.2   กำรวิเครำะห์ระบบ (System Analysis) 

เม่ือศึกษาความเป็นไปไดข้องระบบงานและรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดแลว้ น ามา
วิเคราะห์แผนภาพแสดงล าดับขั้ นตอนการท างานของระบบงานปัจจุบันและ
ระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram) , แบบจ าลองการอธิบายโครงสร้างและ
ความสมัพนัธ์ของข้อมูล (Entity-Relationship Diagram) , แผนภาพท่ีใช้แสดง Class 
และความสัมพันธ์  (Class Diagram) , แผนผังการท างานแบบล าดับปฏิสัมพันธ์ 
(Sequence Diagram) , แผนภาพท่ีแสดงการท างานของผู้ใช้ระบบ  (Use Case 
Diagram) 

 
1.4.3   กำรออกแบบระบบ (System Design) 

1.4.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) พฒันาโปรแกรมเป็นระบบ
โด ย เลื อก ใช้ส ถ า ปั ต ย กรรมไค ล เอน ท์ / เซิ ร์ฟ เว อ ร์  (Client/Server 
Architecture) และเวบ็แอปพลิเคชนั (Web application) 

1.4.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) โดยใชส้ถาปัตยกรรมฐานข้อมูลเชิง
สมัพนัธ์ (Relation Database) 

1.4.3.3 ออกแบ บ ส่ วน ติด ต่ อ ผู้ ใช้  (User Interface Design)โดยยึด ห ลัก  GUI 
(Graphical User-Interface) เพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถใช้งาน ระบบได้ง่าย และ 
UX (User experience design) เป็นการออกแบบเพ่ือให้ผูใ้ช้สามารถใช้งาน
ได้ง่ายมากข้ึน โทนสีท่ีใช้ในการออกแบบเน้นใช้โทนสีแบบ Flat Design 
color เป็นโทนสีสบายตาไม่ฉูดฉาด 

 
1.4.4   กำรพัฒนำระบบ (System Development) 

น ารายละเอียดท่ีได้ออกแบบไวม้าพฒันา โดยในส่วนของ Web Application 
ใช้ภาษา HTML, CSS, JavaScript ในการพฒันา และในส่วนของการจัดการข้อมูล
ในฐานขอ้มูลใช ้  Microsoft SQL Server 
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1.4.5   กำรทดสอบระบบ (System Testing) 

การทดสอบระบบจะเกดิข้ึนพร้อมกบัขั้นตอนการพฒันาระบบ ซ่ึงเป็นการ
ตรวจสอบเพ่ือหาข้อผิดพลาดในโปรแกรม รวมถึงตรวจสอบโปรแกรมท่ีพฒันาว่ามี
ความสามารถตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่ 

 
1.4.6   กำรจัดท ำเอกสำรประกอบกำรใช้งำนระบบ (System Documentation) 

จดัท าเอกสารประกอบการใชง้าน แสดงแนวทางในการจัดท า วิธีและขั้นตอน
ในการด าเนินงาน เพ่ือแสดงรายละเอียดการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันให้กบักจิการ
ประมงโชคชยัสมบูรณ์และเป็นคู่มือในการใชง้านระบบดว้ย 

 

1.5   ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1    สามารถลดขั้นตอนการท างานของเจา้ของกจิการ 
1.5.2    ลูกจา้งสามารถตรวจสอบรายการเบิกเงินของตนเองได้ 
1.5.3    สามารถตรวจสอบขอ้มูลรายงานต่าง ๆ ยอ้นหลงัได้ 

 
1.6 แผนและระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนภำคนิพนธ์ 
 

ตารางท่ี 1.1 แสดงแผนระยะเวลาในการด าเนินงานภาคนิพนธ์ 

ขั้นตอนกำร

ด ำเนินงำน 

2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. 

1. การศึกษา
ระบบงานปัจจุบนั
และรวบรวมขอ้มูล 

        

2. การวิเคราะห์ระบบ         

3. การออกแบบระบบ         

4. การพฒันาระบบ         

5. การทดสอบระบบ         

6. การจดัท าเอกสาร
ประกอบการใชง้าน 
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1.7   อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่ใช้ในกำรพัฒนำระบบ 

 1.7.1   ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
1.7.1.1   เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก Asus FX553vd 

 Intel Core i7-7700HQ NVIDIA GeForce GTX 1050 (4GB GDDR5) 
1.7.1.2   เคร่ืองคอมพิวเตอร์ MacBook Pro (13-inch, Mid 2012) Processer 2.5 GHz 

Intel Core i5 Memory 16 GB 1600 MHz DDR3 
1.7.2   ซอฟต์แวร์ (Software) 

1.7.2.1   ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows10 
1.7.2.2   โปรแกรม SOL Server 2017 
1.7.2.3   โปรแกรม Web Browser Firefox 
1.7.2.4   โปรแกรม Visual Studio 2017 
1.7.2.5   โปรแกรม Adobe Illustrator CC 
1.7.2.6   โปรแกรม Adobe Photoshop CC 
1.7.2.7   โปรแกรม Atom Text Editor 

 
1.8  อุปกรณ์และเคร่ืองมอืที่รองรับระบบ 

1.8.1   ฮำร์ดแวร์ (Hardware) 
1.8.1.1   คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบติัการ Window 7 
1.8.1.2   คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบติัการ OS X 
1.8.1.3   คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบติัการ Linux 
1.8.1.4   โทรศพัท์มือถือสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ Android Version 4.0+ 

 
1.8.2   ซอฟต์แวร์ (Software) 

1.8.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows7 Home 
1.8.2.2 โป รแ กรม  Web Browser Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, 

    Opera 



บทที ่2 

ทฤษฎแีละแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 
  

2.1 เทคโนโลยเีว็บแอปพลิเคชัน1 
 เวบ็แอปพลิเคชนั คือ โปรแกรมประยกุต์บนเวบ็ หรือเรียกโดยทับศพัท์ว่า เว็บแอปพลิเคชัน 
(อังกฤษ: web application) คือ Application (แอปพลิเคชัน) ท่ีถูกเขียนข้ึนมา เพ่ือเป็น Browser 
(เบราว์เซอร์) ส าหรับการใชง้าน Webpage (เว็บเพจ) ต่าง ๆ ซ่ึงถูกปรับแต่งให้แสดงผลแต่ส่วนท่ี
จ าเป็น เพ่ือเป็นการลดทรัพยากรในการประมวลผล ของตัวเคร่ืองสมาร์ทโฟน หรือ แท็บเลต็ ท าให้
โหลดหน้าเว็บไซต์ได้เร็วข้ึน อีกทั้ งผูใ้ช้งานยงัสามารถใช้งานผ่าน Internet (อินเทอร์เน็ต)และ 
Intranet (อินทราเน็ต) ในความเร็วต ่าได้ ซ่ึงเหมาะส าหรับการน ามาใช้พฒันาระบบให้กบักจิการ
ประมง บา้นเรือโชคชยัสมบูรณ์ 

ลักษณะการท างานของ Web Application 
ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปดว้ยเวบ็เซิร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหน้าท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนต์

ตามโปรโตคอล  HTTP/ HTTPS  โดยนอกจากเวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท าหนา้ท่ีส่งไฟลท่ี์เก ีย่วเน่ืองกบัการ
แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทั่วไปแลว้   เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะ
เป็นตวัแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการติดตั้ ง .NET Framework ซ่ึงมี
ส่วนแปลภาษา CLR (Common Language Runtime) ท่ีใช้แปลภาษา intermediate จากโค้ดท่ีเขียน
ด้วย VB.NET หรือ C#.NET  หรืออาจจะเป็น J2EE  ท่ีมีส่วนแปลไบต์โค้ดของคลาสท่ีได้จาก
โปรแกรมภาษาจาวา เป็นตน้   

การท างานของเวบ็แอปพลิเคชัน่นั้น ประกอบไปดว้ยหลายส่วนท างานร่วมกนั ซ่ึง
ส่วนประกอบในการท างานสามารถแยกออกเป็นสองส่วน คือ เทคโนโลยใีนฝ่ังของผูใ้ชง้าน และ
เทคโนโลยีในฝ่ังของเซิร์ฟเวอร์ โดยเทคโนโลยีในฝ่ังของผูใ้ช้งานท่ีส าคัญคือ Web Browser และ 
Plugin ท่ีท าหน้าท่ีในการอ านวยความสะดวกให้กบัผู ้ใช้งานในการท่องเว็บไซต์ ในส่วนของ
เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงมีหน้าท่ีในการให้บริการเว็บแอพพลิเคชั่นให้กบัผู ้ใช้งาน ประกอบไปด้วยเว็บ
แอปพลิเคชัน่ ซ่ึงอาจจะเป็นไฟลข์อ้มูลธรรมดา หรือโปรแกรมท่ีท าหน้าท่ีในการให้บริการผูใ้ช้งาน 
Web Server Software ท่ีท าหนา้ท่ีในการรับ HTTP Request จากผูใ้ชง้านประมวลผล HTTP Request 
และส่งกลบั HTTP Response ให้กบัผูใ้ชง้าน 
 
 

 

                                                           
1 http://aicomputer.co.th/sArticle 
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ข้อดขีอง Web Application 
- เหมาะกบัองค์กรขนาดเล็กเพราะมีค่าใช้จ่ายต ่ากว่า  (หลายตัวฟรี) และคิดค่าใช้จ่ายตาม

จ านวนการใชง้านจริง 
- การใช้งานในองค์กรท าได้ง่าย เพียงแค่มีเวบ็บราวเซอร์ซ่ึงเป็นส่ิงพ้ืนฐานในคอมพิวเตอร์

ปัจจุบนัแทบทุกเคร่ืองกใ็ชง้านได  ้
- ขอ้มูลจดัเกบ็ท่ีเดียว ง่ายต่อการจดัการ และไม่เกดิความซ ้ าซอ้น 
- ไม่ตอ้งการเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงซ่ึงมีราคาแพง 
- อยูท่ี่ไหนกท็ างานไดเ้พราะสามารถลอ็กอินเขา้ใชง้านไดเ้ลยไม่ตอ้งติดตั้งโปรแกรม 
- ไม่ต้องมีบุคลากรด้านเทคนิคเป็นของตัวเอง  เพราะผู้ให้บริการดูแล Server และการ

บ ารุงรักษาเองทั้งหมด 
- ส่วนมากใช้ได้หลากหลาย Platform ทั้ง Windows, Linux และ Mac ท าให้องค์กรสามารถ

เลือกใชบ้างเคร่ืองเป็น Linux ไดเ้พ่ือลดค่าใชจ่้ายดา้นลิขสิทธ์ิ 
- เช่ือมต่อกบัเวบ็แอปพลิเคชนัหรือบริการออนไลน์อ่ืน ๆ ไดง่้าย 

ข้อเสียของ Web Application 
- รูปร่างหน้าตา และการใช้งานมีได้จ ากดั  อาจไม่เหมาะกบังานบางประเภทท่ีต้องการ

รูปแบบโปรแกรมท่ีแตกต่างจากโปรแกรม ทั่วไปเช่น โปรแกรมตกแต่งรูป โปรแกรมตัด
ต่อวีดีโอ 

- เว็บแอปพลิเคชันหลาย ๆ ตัวต้องการอินเตอร์เน็ตในการใช้งานเสมอ (มีบางตัวท่ีสามารถ
ท างานออฟไลน์ไดด้ว้ยเช่น Gmail) 

 
2.2   Database2 

 ฐานขอ้มูล คือข้อมูลท่ีมีความสัมพนัธ์กนัน ามาเกบ็รวบรวมไวด้ว้ยกนัอยา่งมีระบบ ท าให้
ผูใ้ช้งานสามารถใช้ข้อมูลท่ีเก ีย่วข้องในระบบงานต่าง ๆ ร่วมกนัได ้โดยท่ีจะไม่เกดิความซ ้ าซ้อน
ของขอ้มูล และยงัสามารถหลีกเล่ียงความขัดแยง้ของข้อมูลด้วย อีกทั้งข้อมูลในระบบกจ็ะถูกต้อง
เช่ือถือได้ และเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยจะมีการก  าหนดระบบความปลอดภยัของข้อมูล  ซ่ึง
สามารถสืบคน้ (retrieval) แกไ้ข (modified) ปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ข้อมูล (update) และ
จดัเรียง (sort) ไดส้ะดวกข้ึนโดยในการกระท าการดังท่ีกล่าวมาแลว้ ตอ้งอาศยัซอฟต์แวร์ประยุกต์
ส าหรับจัดการฐานข้อมูล โดยเว็บแอปพลิเคชันท่ีจัดท าได้เลือกใชฐ้านขอ้มูลของ  Microsoft SQL 
Server 

                                                           
2 http://www.mindphp.com 
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2.3   HTML (Hypertext Markup Language)3 
 HTML คือ ภาษาหลกัท่ีใชใ้นการเขียนเว็บเพจ โดยใช้ Tag ในการก  าหนดการแสดงผล ซ่ึง 
HTML ยอ่มาจากค าว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนั
ผ่านลิงก ์(Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการก  าหนดการแสดงผลส่ิงต่าง 
ๆ ท่ีแสดงอยูบ่นเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก  าหนดการแสดงผลเว็บ
เพจท่ีต่างกเ็ช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink โดยสามารถเรียกดูผ่านทาง Web Browser 
และ Tag ยงัสามารถระบุหรือควบคุมการแสดงผลของเว็บให้เป็นไปตามท่ีผู ้ใช้งานออกแบบ
เวบ็ไซต์ก  าหนดไวไ้ด ้ซ่ึงน ามาใชใ้นการออกแบบ User Interface ของเวบ็แอปพลิเคชนัทั้งหมด 
 
2.4   CSS (Cascading Style Sheet)4 
 CSS คือ Cascading Style Sheet หรือ Style sheet ท่ีใช้ก  าหนดรูปแบบหน้าตาของไฟล์ 
HTML โดยคุณสมบติัของ CSS จะมีคุณสมบัติ Cascading คือ ค าสั่งท่ีอยูบ่นสุดจะมีล าดับส าคัญสูง
กว่าค าสัง่ดา้นล่างเสมอ CSS สามารถใชก้  าหนดรูปแบบ Font สี ฉากหลงัและอ่ืน ๆ ท่ีแสดงบนหน้า
เว็บไซต์ทั้งหมด การใช ้CSS มีทั้ งแบบภายใน และภายนอก กล่าวคือสามารถเขียน CSS ไวใ้นไฟล์ 
HTML เลยหรือแยกเป็นไฟล ์ Style Sheet ต่างหากแลว้เรียกใชภ้ายหลงักไ็ด้ 
 
2.5   JavaScript5 
 JavaScript คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ส าหรับการเขียนโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตท่ีก  าลงั
ไดร้ับความนิยม JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวตัถุซ่ึงในการสร้างและพฒันาเวบ็ไซต์ (ใช้ร่วมกบั 
HTML) เพ่ือให้เว็บไซต์ของเราดูมีการเคล่ือนไหว สามารถตอบสนองผูใ้ช้งานได้มากข้ึน ซ่ึงมี
วิธีการท างานในลกัษณะแปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่งหรือเรียกว่า Object Oriented ท่ีมี
เป้าหมายในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับผูเ้ขียนด้วยภาษา  
HTML สามารถท างานข้ามแพลตฟอร์มได้โดยท างานร่วมกบัภาษา HTML และภาษา Java ได้ทั้ ง
ทางฝ่ังไคลเอนต์ (Client) และทางฝ่ังเคร่ืองแม่ข่าย (Server) สามารถท าให้การสร้างเวบ็เพจมีลูกเล่น
ต่าง ๆ มากมายและยงัสามารถโต้ตอบกบัผูใ้ช้ได้อย่างทันที เช่นการใช้เมาส์คลิกหรือการกรอก
ขอ้ความใน Form เป็นตน้ น ามาใชใ้นการตรวจสอบขอ้ความท่ีกรอกใน Form 
 

                                                           
3 http://www.codingbasic.com/html.html 
4 http://www.codingbasic.com/css.html 
5 http://www.mindphp.com 
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2.6   MVC6 
 MVC เปรียบเสมือนมาตรฐาน ในการแยกแต่ล่ะส่วนของโปรแกรมออกมาเป็น Object ซ่ึง
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ Model, View และ Controller Model คือ ส่วนท่ีใชท้ างานกบั ข้อมูลดิบ ๆ 
จะท างานเม่ือ Controller ต้องการข้อมูล Model กจ็ะดึงข้อมูลส่งไปให้  Controller ไปจัดการ
เหมือนกบั บรรณารักษ์ ท่ีคอยเฝ้า , จัดเรียง และสามารถค้นหาหนังสือ ท่ี ต้องการได้ Views คือ 
หน้าตาของโปรแกรม ซ่ึงเรียกว่า User Interface เป็นส่วนท่ีใช้ติดต่อกบัผูใ้ช้ Controller คือ สมอง
ของโปรแกรม โดยส่วนน้ีท าหนา้ท่ีในการจดัการโปรแกรม เช่นการประมวลผล หรือรับขอ้มูล เป็น
ตน้ และเป็นส่วนท่ีจะเกบ็ Logic ของโปรแกรมไว ้

 

รูปท่ี 2.1 การท างานของ Model View Controller 
 
2.7   SQL Server7 
 SQL Server หรือ Microsoft SQL Server คือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสมัพนัธ์ (relational 
database management system หรือ RDBMS) ผลิตโดยบริษทั Microsoft เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ 
Client/Server และรันอยู่บน Window NT ซ่ึงใชภ้าษา T-SQL ในการดึงเรียกข้อมูล ดว้ยเหตุท่ีข้อมูล
ส่วนใหญ่ทัว่โลกเกบ็ไวใ้นเคร่ืองท่ีใช ้Microsoft Windows เป็น Operating System จึงท า ให้เป็นการ
ง่ายต่อ Microsoft SQL ท่ีจะน า ข้อมูลท่ีอยู่ในรูป Windows Based มาเกบ็และประมวลผล และ 
ประกอบกบัการท่ีราคาถูกและหาง่าย จึงเป็นปัจจัยหลักท่ีท า ให้ Microsoft SQL จึงเป็นระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีมกัจะถูกเลือกใช ้

                                                           
6 https://arnondora.in.th/what-is-mvc/ 
7 https://www.9experttraining.com/articles 
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บทที ่3 

วิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 

3.1   วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบนั (As-Is System Analysis) 

 ปัจจุบันการจัดท าเอกสารต่าง ๆ ต้องจัดท าข้ึนเองด้วยการเขียนด้วยลายมือโดยจะมีการ
ท างานท่ีซ ้ าซ้อนเพราะเป็นการเขียนข้อมูลซ ้ า ๆ อีกทั้ งการค านวณค่าจ้างของลูกจา้งยงัคงเป็นแบบ
การค านวณมือซ่ึงยงัมีข้อผิดพลาดอยู่มาก และเม่ือลูกจา้งต้องการทราบรายละเอียดการเบิกเงินของ
ตนเองจ าเป็นตอ้งมาสอบถามกบันายจา้งโดยตรงเท่านั้น 

 
 3.1.1   ปัญหาที่พบในระบบงานปัจจุบนั 

3.1.1.1. ตอ้งเขียนเอกสารซ ้ า ๆ เพ่ือน าไปยืน่ให้กบัหน่วยงานต่าง ๆ  
3.1.1.2. เม่ือมีการเบิกเงินตอ้งจดบนัทึกลงกระดาษบ่อยคร้ังท่ีช ารุดสูญหาย 
3.1.1.3. เม่ือลูกจา้งต้องการทราบรายละเอียดการเบิกเงินต้องมาสอบถามกบันายจ้าง  

แลว้นายจา้งจึงจะค านวณค่าจา้งให้จึงเกดิความล่าชา้  
3.1.1.4. การค านวณค่าจา้งมีโอกาสท่ีจะผิดพลาดสูง 

 
3.1.2   แนวทางแก้ไขปัญหา 

 คณะผูจ้ัดท าไดน้ าเทคโนโลยเีวบ็แอปพลิเคชนัและระบบฐานข้อมูลเข้ามาใช้ในการพฒันา 
เพ่ือตอบสนองต่อการใชง้านของผูใ้ชร้ะบบ ประกอบไปดว้ย 

3.1.2.1. สร้างเว็บแอปพลิเคชนั ส าหรับจัดเกบ็และแสดงขอ้มูลของลูกจ้างรวมไปถึง
รายละเอียดการเบิกเงินของลูกจา้งบนเวบ็แอปพลิเคชนั 

3.1.2.2. ใชร้ะบบในการเกบ็ขอ้มูล เอกสารต่าง ๆ ให้กบัเจา้ของกจิการ 
3.1.2.3. ใชร้ะบบอินเทอร์เน็ตในการเขา้ใช้ไดต้ลอด ท าให้เกดิความสะดวกแกผู่ใ้ช้ 
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3.1.3   ขั้นตอนการท างานของระบบงานปัจจุบัน (Work Flow Diagram As-Is System) 

 

 

รูปท่ี 3.1 Work Flow Diagram ของระบบงานปัจจุบนั 
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3.2   วิเคราะห์ระบบงานใหม่ (New System Analysis) 

 ไดมี้การจดัท าเวบ็ไซต์ ซ่ึงจะช่วยให้การจดัการเอกสารและค านวณค่าจา้งของลูกจา้ง 
เพ่ือลดขั้นตอนการท างานของเจ้าของกจิการ และท าให้ลูกจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้
ตลอดเวลา  ในส่วนของระบบงานน้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 3.2.1   ส่วนของผู้ดูแลระบบระบบ  

สามารถจัดการข้อมูลเก ีย่วกบัผูใ้ช้งานทั้ งหมด โดยจะมี ข้อมูลลูกจ้าง ข้อมูลเจ้าของ
กจิการรวมไปถึงข้อมูลเรือ โดยผูดู้แลระบบระบบสามารถเพ่ิมและแกไ้ขขอ้มูลทั้งหมดได้ผ่าน
ทางหนา้เวบ็ไซต์ 
 3.2.2   ส่วนของเจ้าของกิจการ  

เจ้าของกจิการสามารถเพ่ิมบันทึกการจ่ายเงินค่าจ้าง  ค านวณรายได้ของลูกจ้าง และ
สามารถออกรายงานต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต้องใช ้โดยเจา้งของกจิการสามารถดูรายละเอียดการเบิก
เงินของลูกจ้างแต่ละราย ยอ้นหลงัได้ อีกทั้งยงัมีการเกบ็ลายเซ็นของลูกจ้างไวทุ้กคร้ังท่ีมีการ
เบิกเงินโดยจะเกบ็ในรูปแบบ Digital Signature เพ่ือให้เจ้าของกจิการไดมี้หลกัฐานยืนยนัการ
เบิกเงินของลูกจา้ง 

 3.2.3   ส่วนของลูกจ้าง 

 ลูกจ้างสามารถแกไ้ขข้อมูลเบอร์โทรศพัท์ และสามารถแกไ้ข Password ของตนเองและ
สามารถดูข้อมูลรายละเอียดการเบิกเงินของตนเองว่าตนเองมีการเบิกเงินเป็นจ านวนเงินเท่าไร 
ท างานทั้งหมดกีว่นั มียอดเงินติดลบหรือคงเหลือเท่าไร 
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3.2.3   ขั้นตอนการท างานของระบบงานใหม่ (Work Flow Diagram New System) 

 

 

รูปท่ี 3.2 Work Flow Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกจิการประมง กรณีศึกษา บา้น
เรือโชคชยัสมบูรณ์ 
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3.3   แสดงฟังก์ชันการท างานของระบบด้วย Use Case Diagram 

 

รูปท่ี 3.3 Use Case Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกจิการประมง กรณีศึกษา บา้นเรือ

โชคชยัสมบูรณ์ 
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3.4   Use case description 

ตารางท่ี 3.1 รายละเอียดของ Use Case : Login 

Use Case No UC001 
Use Case Name Login 
Actor(s) User (Owner , Admin , Employee) 
Description เขา้สู่ระบบโดยการกรอกขอ้มูล Username และ Password 
Pre-Conditions ผูใ้ชง้านจ าเป็นจะตอ้งมีบญัชีผูใ้ช้กอ่นจึงจะสามารถเขา้สู่ระบบได้ 
Post-Conditions เขา้สู่ระบบส าเร็จสามารถใชง้านระบบได้ 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะเขา้สู่ระบบ 

2. ผูใ้ชง้านท าการกรอกขอ้มูล Username และ Password 
3. ระบบท าการตรวจสอบ Username และ Password จากฐานขอ้มูล 

3.1 ขอ้มูลผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านท่ีตรงกนัอยู่ในฐานขอ้มูล 
- ระบบไปยงัหนา้หลกัเพ่ือเลือกเมนูและท างานต่อไป  

3.2 ขอ้มูลช่ือผูใ้ชแ้ละรหัสผ่านไม่ตรงกบัฐานขอ้มูล 
- ระบบแสดง Dialog แจง้เตือนว่า ไม่สามารถเขา้สู่ระบบได้

เน่ืองจากช่ือผูใ้ชห้รือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง  

Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ัง ภายหลงั” 
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ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดของ Use Case : EditAccount 

Use Case No UC002 
Use Case Name EditAccount 
Actor(s) User (Owner , Admin , Employee) 
Description แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัและบญัชีของตนเอง  
Pre-Conditions ผูใ้ชง้านจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยนืยนัตวัตนและตรวจสอบ

สิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions ขอ้มูลส่วนตวัและบญัชีของผูใ้ชง้านถูกแกไ้ขตามความตอ้งการ 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัและบญัชี

ของตนเอง 
2. ผูใ้ชง้านเลือกเมนู Edit 
3. ผูใ้ชง้านพิมพข์อ้มูลท่ีต้องการแกไ้ข 
4. ผูใ้ชง้านเลือกเมนูบนัทึก 
5. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงในฐานขอ้มูล 

Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 

- กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการบนัทึก 
- แจง้เตือนผูใ้ชใ้ห้กรอกขอ้มูลท่ีส าคญัให้ครบถว้นกอ่นท่ีจะท าการ

บนัทึก 
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ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดของ Use Case : ViewSalaryDetail 

Use Case No UC003 
Use Case Name ViewSalaryDetail 
Actor(s) Employee 
Description ดูรายละเอียดการเบิกเงิน 
Pre-Conditions ลูกจา้งจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนและตรวจสอบ

สิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions ลูกจา้งทราบรายระเอียดการเบิกเงินของตนเอง  
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือลูกจา้งตอ้งการดูรายละเอียดการเบิกเงินของ

ตนเอง 
2. ลูกจา้งท าการเลือกเมนู View Detail 
3. ระบบจะท าการเลือกขอ้มูลการเบิกเงินของลูกจา้งมาแสดงพร้อมทั้ง

ค านวณค่าจา้งของลูกจา้ง 
Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ัง ภายหลงั” 
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ตารางท่ี 3.4 รายละเอียดของ Use Case :AddUserAccount 

Use Case No UC004 
Use Case Name AddUserAccount 
Actor(s) Administrator 
Description เพ่ิมบญัชีให้กบัผูใ้ชง้าน 
Pre-Conditions ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions เพ่ิมบญัชีให้กบัผูใ้ชง้านส าเร็จ 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการเพ่ิมบญัชีให้กบัผูใ้ชง้าน 

2. ผูดู้แลระบบเลือกเมนู Add User 
3. ผูดู้แลระบบกรอกข้อมูลเก ีย่วกบัผูใ้ชง้านให้ครบถว้น 
4. ผูดู้แลระบบเลือกเมนูบันทึก 
5. ระบบจะท าการตรวจสอบ Username ว่ามีอยูใ่นระบบหรือไม่ถา้มี

จะแจง้เตือนให้ผูดู้แลระบบทราบถา้ไม่มีจะท าการจดัเกบ็ข้อมูลลงใน
ฐานขอ้มูล 

Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 

- กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการบนัทึก 
- แจง้เตือนผูใ้ชใ้ห้กรอกขอ้มูลท่ีส าคญัให้ครบถว้นกอ่นท่ีจะท าการ

บนัทึก 
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ตารางท่ี 3.5 รายละเอียดของ Use Case : AddShipAccount 

Use Case No UC005 
Use Case Name AddShipAccount 
Actor(s) Administrator 
Description เพ่ิมบญัชีขอ้มูลเรือ 
Pre-Conditions ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions เพ่ิมบญัชีขอ้มูลเรือส าเร็จ 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบระบบตอ้งการจะเพ่ิมบญัชีขอ้มูลเรือ 

2. ผูดู้แลระบบระบบเลือกเมนู Add Ship 
3. ผูดู้แลระบบระบบกรอกขอ้มูลเก ีย่วกบัเรือให้ครบถว้น 
4. ผูดู้แลระบบระบบเลือกเมนูบันทึก 
5. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลเรือลงในฐานขอ้มูล 

Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 

- กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการบนัทึก 
- แจง้เตือนผูใ้ชใ้ห้กรอกขอ้มูลท่ีส าคญัให้ครบถว้นกอ่นท่ีจะท าการ

บนัทึก 
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ตารางท่ี 3.6 รายละเอียดของ Use Case : EditShipAccount 

Use Case No UC006 
Use Case Name EditShipAccount 
Actor(s) Administrator 
Description แกไ้ขขอ้มูลเรือ 
Pre-Conditions ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions แกไ้ขขอ้มูลเรือส าเร็จ 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลเรือ 

2. ผูดู้แลระบบเลือกเมนู Edit Ship 
3. ผูดู้แลระบบเลือกเรือท่ีตอ้งการแกไ้ขขอ้มูล 
4. ผูดู้แลระบบเลือกเมนู Edit 
5. ผูดู้แลระบบพิมพข์้อมูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
6. ผูดู้แลระบบเลือกเมนูบันทึก 
7. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงในฐานขอ้มูล 

Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 

- กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการบนัทึก 
- แจง้เตือนผูใ้ชใ้ห้กรอกขอ้มูลท่ีส าคญัให้ครบถว้นกอ่นท่ีจะท าการ

บนัทึก 
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ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดของ Use Case : AddOwnerAccount 

Use Case No UC007 
Use Case Name AddOwnerAccount 
Actor(s) Administrator 
Description เพ่ิมขอ้มูลเจา้ของกจิการ 
Pre-Conditions ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions เพ่ิมขอ้มูลเจา้ของกจิการส าเร็จ 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการจะเพ่ิมขอ้มูลเจา้ของกจิการ 

2. ผูดู้แลระบบเลือกเมนู Add Owner 
3. ผูดู้แลระบบกรอกข้อมูลเก ีย่วกบัเจา้ของกจิการให้ครบถว้น 
4. ผูดู้แลระบบเลือกเมนูบันทึก 
5. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลเจา้ของกจิการลงในฐานขอ้มูล 

Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 

- กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการบนัทึก 
- แจง้เตือนผูใ้ชใ้ห้กรอกขอ้มูลท่ีส าคญัให้ครบถว้นกอ่นท่ีจะท าการ

บนัทึก 
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ตารางท่ี 3.8 รายละเอียดของ Use Case : EditOwnerAccount 

Use Case No UC008 
Use Case Name EditOwnerAccount 
Actor(s) Admin 
Description แกไ้ขขอ้มูลเจา้ของกจิการ 
Pre-Conditions ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions แกไ้ขขอ้มูลเจา้ของกจิการ 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลเจา้ของกจิการ 

2. ผูดู้แลระบบเลือกเมนู Edit Owner 
3. ผูดู้แลระบบเลือกขอ้มูลเจา้ของกจิการท่ีตอ้งการจะแกไ้ข  
4. ผูดู้แลระบบเลือกเมนู Edit 
5. ผูดู้แลระบบพิมพข์้อมูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
6. ผูดู้แลระบบเลือกเมนูบันทึก 
7. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงในฐานขอ้มูล 

Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 

- กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการบนัทึก 
- แจง้เตือนผูใ้ชใ้ห้กรอกขอ้มูลท่ีส าคญัให้ครบถว้นกอ่นท่ีจะท าการ

บนัทึก 
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ตารางท่ี 3.9 รายละเอียดของ Use Case : AddEmployeeAccount 

Use Case No UC009 
Use Case Name AddEmployeeAccount 
Actor(s) Administrator 
Description เพ่ิมบญัชีขอ้มูลลูกจา้ง 
Pre-Conditions ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions เพ่ิมบญัชีขอ้มูลลูกจา้งส าเร็จ 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการจะเพ่ิมบญัชีขอ้มูลลูกจา้ง 

2. ผูดู้แลระบบเลือกเมนู Add Employee 
3. ผูดู้แลระบบกรอกข้อมูลเก ีย่วกบัลูกจา้งให้ครบถว้น 
4. ผูดู้แลระบบเลือกเมนูบันทึก 
5. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลลูกจา้งลงในฐานข้อมูล 

Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 

- กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการบนัทึก 
- แจง้เตือนผูใ้ชใ้ห้กรอกขอ้มูลท่ีส าคญัให้ครบถว้นกอ่นท่ีจะท าการ

บนัทึก 
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ตารางท่ี 3.10 รายละเอียดของ Use Case : EditEmployeeAccount 

Use Case No UC010 
Use Case Name EditEmployeeAccount 
Actor(s) Administrator 
Description แกไ้ขบญัชีขอ้มูลลูกจา้ง 
Pre-Conditions ผูดู้แลระบบจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions แกไ้ขบญัชีขอ้มูลลูกจา้ง 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือผูดู้แลระบบตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลลูกจา้ง 

2. ผูดู้แลระบบเลือกเมนู Edit Employee 
3. ผูดู้แลระบบเลือกขอ้มูลลูกจา้งท่ีตอ้งการแกไ้ข  
4. ผูดู้แลระบบเลือกเมนู Edit 
5. ผูดู้แลระบบพิมพข์้อมูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
6. ผูดู้แลระบบเลือกเมนูบันทึก 
7. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขลงในฐานขอ้มูล 

Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 

- กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการบนัทึก 
- แจง้เตือนผูใ้ชใ้ห้กรอกขอ้มูลท่ีส าคญัให้ครบถว้นกอ่นท่ีจะท าการ

บนัทึก 
 

 

 

 

 

 



25 
 

ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดของ Use Case : AddPaySalaryList 

Use Case No UC011 
Use Case Name AddPaySalaryList 
Actor(s) Owner 
Description เพ่ิมรายการเบิกเงิน 
Pre-Conditions เจา้ของกจิการจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยนืยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions เพ่ิมรายการเบิกเงินส าเร็จ 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือนายจา้งตอ้งการเพ่ิมรายการเบิกเงิน 

2. เจา้ของกจิการเลือกลูกจา้งคนท่ีตอ้งการ 
3. เจา้ของกจิการตอ้งพิมพร์ายละเอียดการเบิกเงิน 
4. เจา้ของกจิการให้ลูกจา้งเซ็นลายเซ็นเพ่ือยนืยนัขอ้มูลการเบิกเงิน 
5. เจา้ของกจิการเลือกเมนูบนัทึก 
6. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลการเบิกเงินของลูกจา้งคนนั้น ๆ 

Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 

- กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการบนัทึก 
- แจง้เตือนผูใ้ชใ้ห้กรอกขอ้มูลท่ีส าคญัให้ครบถว้นกอ่นท่ีจะท าการ

บนัทึก 
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ตารางท่ี 3.12 รายละเอียดของ Use Case : ViewPaySalaryDetail 

Use Case No UC012 
Use Case Name ViewPaySalaryDetail 
Actor(s) Owner 
Description ดูรายละเอียดการเบิกเงิน 
Pre-Conditions เจา้ของกจิการจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยนืยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions เจา้ของกจิการทราบรายละเอียดการเบิกเงิน 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือเจา้ของกจิการตอ้งการดูรายละเอียดการเบิกเงิน 

2. เจา้ของกจิการเลือกลูกจา้งท่ีตอ้งการดูรายละเอียด  
3. เจา้ของกจิการเลือกเมนู View 
4. ระบบจะท าการเลือกขอ้มูลของลูกจา้งคนนั้น ๆ จากฐานขอ้มูลมา

แสดง 
Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 
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ตารางท่ี 3.13 รายละเอียดของ Use Case : CalculateSalary 

Use Case No UC013 
Use Case Name CalculateSalary 
Actor(s) Owner 
Description ค านวณเงินค่าจา้ง 
Pre-Conditions เจา้ของกจิการจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยนืยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions ค านวณเงินค่าจา้งให้ลูกจา้งส าเร็จ 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือเจา้ของกจิการตอ้งการค านวณเงินค่าจา้ง 

2. เจา้ของกจิการเลือกเมนู Calculate 
3. ระบบจะท าการเลือกขอ้มูลการเบิกเงินของลูกจา้งจากฐานขอ้มูลแลว้

น ามาค านวณแลว้แสดงให้นายจา้งตรวจสอบความถูกต้อง  
4. เจา้ของกจิการเลือกเมนู Confirm  
5. ระบบจะท าการบนัทึกขอ้มูลรายละเอียดการค านวณเงินค่าจา้ง 

Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 
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ตารางท่ี 3.14 รายละเอียดของ Use Case : CreateReport 

Use Case No UC014 
Use Case Name CreateReport 
Actor(s) Owner 
Description สร้างรายงาน 
Pre-Conditions เจา้ของกจิการจะตอ้งท าการเขา้สู่ระบบเพ่ือเป็นการยนืยนัตวัตนและ

ตรวจสอบสิทธ์ิการใชง้าน 
Post-Conditions ไดร้ายงานท่ีตอ้งการ 
Flow of Event 1. Use Case จะเร่ิมเม่ือเจา้ของกจิการตอ้งการสร้างรายงาน 

2. เจา้ของกจิการเลือกประเภทของรายงานท่ีต้องการ 
3. เจา้ของกจิการตรวจสอบรายละเอียดของรายงาน 
4. เจา้ของกจิการเลือกเมนู Confirm 
5. ระบบจะท าการสร้างรายงานท่ีนายจา้งตอ้งการและดาวน์โหลดไวใ้น

อุปกรณ์ในรูปแบบไฟล์ .pdf 
Alternative Flows - 
Exceptions ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้หรือ Server ขดัขอ้ง 

- แจง้เตือนให้ผูใ้ชง้านทราบ “ไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได้
กรุณาลองใหม่อีกคร้ังภายหลงั” 

- กรอกขอ้มูลไม่ครบถว้นแลว้ท าการบนัทึก 
- แจง้เตือนผูใ้ชใ้ห้กรอกขอ้มูลท่ีส าคญัให้ครบถว้นกอ่นท่ีจะท าการ

บนัทึก 
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3.5   Sequence Diagram 

 

รูปท่ี 3.4 Sequence Diagram : Login 
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รูปท่ี 3.5 Sequence Diagram : AddAccount 

 

 

รูปท่ี 3.6 Sequence Diagram : AddPaySalaryList 
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รูปท่ี 3.7 Sequence Diagram : AddUser 

 

 

รูปท่ี 3.8 Sequence Diagram : CalculateSalary 
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รูปท่ี 3.9 Sequence Diagram : CreateReport 

 

 

รูปท่ี 3.10 Sequence Diagram : EditAccount 
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รูปท่ี 3.11 Sequence Diagram : ViewSalaryDetail 
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3.6   Class Diagram 

 

รูปท่ี 3.12 Class Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกจิการประมง กรณีศึกษา บา้นเรือ
โชคชยัสมบูรณ์ 
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3.7   ความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิตี ้(Entity Relationship Diagram) 

 

รูปท่ี 3.13 Entity Relationship Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกจิการประมง 

กรณีศึกษา บา้นเรือโชคชยัสมบูรณ์  
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บทที ่4 

การออกแบบทางกายภาพ 
 

4.1   การออกแบบฐานข้อมูล 

 ในการจดัเกบ็และบริหารจดัการข้อมูลของระบบจะจัดเกบ็ลงฐานข้อมูล  (Database) โดย
เลือกใชฐ้านขอ้มูลเชิงสมัพนัธ์ (Relational Database) ซ่ึงจะจดัเกบ็ขอ้มูลในรูปแบบของตาราง  2 มิติ
ประกอบด้วยแถว (Row) และคอลัมน์  (Column) และบริหารจัดการข้อมูลในฐานข้อมูลด้วย 
MySQL ขอ้มูลจะถูกจดัเกบ็ไวบ้นฝังแม่ข่าย (Server) โดยมีรายละเอียดของโครงสร้างดงัน้ี  
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของ Table Address 
Table : Address 

Field Name Data Description Data Type Length Key Type Reference 
A_addressid รหัสท่ีอยู่ varchar 10 PK  
A_houseno บา้นเลขท่ี varchar 50   
A_villageno หมู่ท่ี varchar 5   
A_road ถนน varchar 50   
A_subarea ต าบล/แขวง varchar 50   
A_area อ าเภอ/เขต varchar 50   
A_province จงัหวดั varchar 50   
A_postalcode รหัสไปรษณีย  ์ varchar 5   

 
ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของ Table Calculate 

Table : Calculate 
Field Name Data Description Data Type Length Key Type Reference 

C_calid รหัสค านวณค่าจา้ง varchar 10 PK  
C_sumsalary รวมยอดเบิก int    
C_income รายได ้ int    
C_totalsalary ยอดสุทธิ int    
C_signature ลายเซ็น varchar max   
C_datetime วนัเวลาท่ีค านวณ varchar 20   
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของ Table DocType 
Table : Doctype 

Field Name Data Description Data Type Length Key Type Reference 
DT_doctypeid รหัสประเภทเอกสาร varchar 10 PK  
DT_name ช่ือยีห่้อ varchar 50   
 

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของ Table PaySalary 
Table : PaySalary 

Field Name Data Description Data Type Length Key Type Reference 
PS_salaryid รหัสการจ่ายเงิน varchar 10 PK  
PS_datetime วนัเวลาท่ีจ่ายเงิน varchar 30   
PS_amount จ านวนเงิน int    
PS_signature ลายเซ็น varchar max   
E_employeeid รหัสลูกจา้ง varchar 10 FK Employee 
C_calid รหัสค านวณค่าจา้ง varchar 10 FK Calculate 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของ Table Employee 
Table : Employee 

Field Name Data Description Data Type Length Key Type Reference 
E_employeeid รหัสลูกจา้ง varchar 10 PK  
E_picture รูปภาพ varchar max   
E_workid เลขท่ีใบอนุญาต varchar 13   
E_workissue วนัท่ีออกใบอนุญาต varchar 15   
E_workexpiry วนัหมดอายใุบอนุญาต varchar 15   
E_startwork วนัท่ีเร่ิมจา้ง varchar 15   
E_endwork วนัท่ีเลิกจา้ง varchar 15   
E_jobstatus สถานะงาน varchar 10   
E_cause เหตุผลท่ีเลิกจา้ง varchar 50   
E_signature ลายเซ็น varchar max   
E_position ต าแหน่งงาน varchar 20   
E_salary เงินเดือน varchar 20   
E_bank ธนาคาร varchar 15   
E_acname ช่ือบญัชีธนาคาร varchar 50   
E_acnumber เลขบญัชีธนาคาร varchar 10   
S_shipid เลขทะเบียนเรือ varchar 10 FK Ship 

 
ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของ Table Owner 

Table : Owner 
Field Name Data Description Data Type Length Key Type Reference 

O_ownerid รหัสเจา้ของกจิการ varchar 10 PK  
O_firstname ช่ือ varchar 50   
O_lastname นามสกุล varchar 50   
O_telnumber เบอร์โทรศพัท์ varchar 10   
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของ Table UserAccount 
Table : Account 

Field Name Data Description Data Type Length Key Type Reference 
U_id รหัสผูใ้ชง้าน varchar 10 PK  
U_username ช่ือผูใ้ช้ varchar 20   
U_password รหัสผ่าน varchar 20   
U_idnumber เลขประจ าตวัประชาชน varchar 13   
U_name ช่ือ varchar 30   
U_lastname นามสกุล varchar 30   
U_birthdate วนัเดือนปีเกดิ varchar 15   
U_sex เพศ varchar 10   
U_telnumber เบอร์โทรศพัท์ varchar 10   
U_nationality สญัชาติ varchar 20   
U_passportid เลขท่ีหนงัสือเดินทาง varchar 10   
U_dateissue วนัท่ีออกเอกสาร varchar 15   
U_dateexpiry วนัหมดอายเุอกสาร varchar 15   
U_status สถานะ varchar 20   
U_datecreate วนัเวลาท่ีสร้างบญัชี varchar 20   
A_addressid รหัสท่ีอยู่ varchar 10 FK Address 
E_employeeid รหัสลูกจา้ง varchar 10 FK Employee 
O_ownerid รหัสเจา้ของกจิการ varchar 10 FK Owner 
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ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของ Table Ship 
Table : Ship 

Field Name Data Description Data Type Length Key Type Reference 
S_shipid เลขทะเบียนเรือ varchar 10 PK   
S_shipname ช่ือเรือ varchar 30   
S_shiptype ประเภทเรือ varchar 30   
S_port เมืองท่า varchar 30   
S_size ขนาด varchar 10   
S_unitemployee จ านวนคนงาน varchar 10   
S_licenseid เลขท่ีใบอนุญาต varchar 13   
S_shipmark อตัลกัษณ์เรือ varchar 10   
S_area พ้ืนท่ีท าการประมง varchar 20   
S_tool เคร่ืองมือ varchar 20   
S_tooltype ประเภทเคร่ืองมือ varchar 20   
S_brandvms ยีห่้ออุปกรณ์ติดตามเรือ varchar 20   
S_idvms เลขท่ีอุปกรณ์ติดตามเรือ varchar 20   
O_ownerid รหัสเจา้ของกจิการ varchar 10 FK Owner 
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4.2   การออกแบบแผนผงัของเว็บไซต์ (Site Map) 

 

 
รูปท่ี 4.1 แผนผงัแสดงโครงสร้างเวบ็ไซต์ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกจิการประมง 

กรณีศึกษา บา้นเรือโชคชยัสมบูรณ์  
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4.3   รายละเอียดโครงสร้างของเว็บไซต์ 

 

 
 

รูปท่ี 4.2 รายละเอียดโครงสร้างของเวบ็ไซต์ 
 

ตารางท่ี 4.9 แสดงรายละเอียดโครงสร้างของเวบ็ไซต์ 
ล าดบั รายการ ค าอธิบาย 
1 Index.cshtml หนา้เร่ิมตน้ของเวบ็ไซต์และเขา้สู่ระบบ 
2 Admin_Add_menu.cshtml หนา้ส าหรับเพ่ิมขอ้มูลผูใ้ช้ 
3 Admin_Edit_menu.cshtml หนา้ส าหรับแกไ้ขขอ้มูลผูใ้ช้ 
4 Employee_detail_calculate.cshtml หนา้ส าหรับลูกจา้งดูขอ้มูลการเบิกเงิน 
5 Owner_calculate_salary.cshtml หนา้ส าหรับเจา้ของบนัทึกการเบิกเงิน 
6 Owner_detail_calculate.cshtml หนา้ส าหรับเจา้ของดูขอ้มูลการเบิกเงิน 
7 Owner_report.cshtml หนา้ส าหรับเจา้ของใชอ้อกรายงาน 
8 Owner_report_salary.cshtml หนา้ส าหรับเจา้ของไวเ้ลือกลูกจา้งคนท่ีจะ

ดูรายละเอียดการเบิกเงิน 
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4.4   การออกแบบส่วนตดิต่อกับผู้ใช้ (User Interface Design) 

4.4.1   ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป 
 

 
รูปท่ี 4.3 หนา้แรกของเวบ็ไซต์ 

 จากรูปท่ี 4.3 จะเป็นหน้าแรกของเว็บไซต์โดยจะสามารถเข้าสู่ระบบโดยการคลิกท่ีปุ่ม 
Login และ ส่วนท้ายของเว็บไซต์แสดงช่องทางการติดต่อกบัทางกจิการประมงบ้านเรือโชคชัย
สมบูรณ์ 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.4 ผูใ้ชส้ามารถเขา้สู่ระบบไดโ้ดยการกรอก Username และ Password เพ่ือท า
การเขา้ใชร้ะบบ 
 

4.4.2   ส่วนของเจ้าของกิจการ 

 

 
รูปท่ี 4.5 หนา้จอแสดงรายช่ือลูกจา้ง 

 จากรูปท่ี 4.5 แสดงหนา้ของเจา้ของกจิการ สามารถเลือกดูประวติัการเบิกเงินของลูกจา้งแต่
ละคนได ้โดยคลิกท่ีปุ่ม View 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเบิกเงินของลูกจา้ง 

 จากรูปท่ี 4.6 แสดงหลงัจากผูใ้ชค้ลิกปุ่ม View จะแสดงรายละเอียดการเบิกเงินของลูกจา้งท่ี
เลือกโดยเจ้าของกจิการสามารถคลิกปุ่ม Edit  เพ่ือแกไ้ขว ันเร่ิมท างานของลูกจ้าง และคลิกปุ่ม 
Calculate เพ่ือท าการค านวณเงินค่าจา้งของลูกจา้ง 
 
 

 
รูปท่ี 4.7 หนา้จอส าหรับแกไ้ขวนัท่ีเร่ิมท างาน 

 จากรูปท่ี 4.7 ผูใ้ช้ท าการเลือกวนัท่ีเร่ิมท างานใหม่แลว้คลิกปุ่ม Edit เพ่ือเป็นการยนืยนัการ
แกไ้ขวนัท่ีเร่ิมท างาน 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอส าหรับค านวณเงินรายไดข้องลูกจา้ง  

 จากรูปท่ี 4.8 แสดงยอดรวมของเงินท่ีลูกจา้งเบิกไปทั้งหมด และจ านวนวนัท างานท่ีลูกจา้ง
ท างาน เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Calculate ระบบจะท าการจดัเกบ็ขอ้มูลการค านวณค่าจา้ง 
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอส าหรับออกรายงาน 

 จากรูปท่ี 4.9 โดยสามารถเลือกรูปแบบของรายงานท่ีต้องการได้จากหนา้น้ีแลว้โดยสามารถ
ออกรายงานไดท้ั้งหมด 5 แบบ ประกอบดว้ย 

- สญัญาจา้งลูกจา้งในงานประมงทะเล (แบบ ปม. 1) 
- แบบจดัเวลาพกัของลูกจา้งในงานประมงทะเล (แบบ ปม. 2) 
- ทะเบียนลูกจา้งในงานประมงทะเล (แบบ ปม.3) 
- แบบรายงานตวัลูกจา้งในงานประมงทะเล  (แบบ ปม. 4) 
- เอกสารการจ่ายค่าจ้าง  ค่าท างานในวนัหยุด  ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงาน

ประมงทะเล 
 

 
รูปท่ี 4.10 หนา้จอส าหรับบนัทึกรายการเบิกเงิน 

 จากรูปท่ี 4.10 ผูใ้ชส้ามารถคลิกท่ีปุ่ม Edit แลว้พิมพจ์ านวนเงินท่ีลูกจา้งเบิก 
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 4.4.3   ส่วนของผู้ดูแลระบบ 
 

 
รูปท่ี 4.11 หนา้จอส าหรับเพ่ิมผูใ้ช้ 

 จากรูปท่ี 4.11 ผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิมผูใ้ช้โดยการพิมพ์ข้อมูลของผูใ้ช้งานให้ครบถว้น
แลว้คลิกท่ีปุ่ม ส่ง เพ่ือเป็นการยนืยนัการเพ่ิมผูใ้ช ้  
 โดยขอ้มูลของผูใ้ชง้าน ประกอบดว้ย 

- ช่ือ  นามสกุล 
- ช่ือผูใ้ช ้และ รหัสผ่าน 
- เพศ 
- วนัเดือนปีเกดิ 
- เบอร์โทรศพัท์ 
- ท่ีอยู่  (บ้านเลข ท่ี , ห มู่ท่ี , ถนน, ต าบล/ แขวง, อ าเภอ/ เขต, จังหว ัด , 

รหัสไปรษณีย ์
- สญัชาติ 
- เลขประจ าตวัประชาชน หรือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง  
- วนัท่ีออกบตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง 
- วนัหมดอายบุตัรประชาชน / หนงัสือเดินทาง 
- สถานะ (เจา้ของ , ผูดู้แลระบบ , ลูกจา้ง) 
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รูปท่ี 4.12 หนา้จอส าหรับเพ่ิมลูกจา้ง 

 จากรูปท่ี 4.12 ผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิมลูกจ้างได้โดยการพิมพ์ข้อมูลต่าง ๆ ของลูกจ้าง 
เลือกรูปภาพ และเพ่ิมลายเซ็นช่ือแลว้กดส่งเพ่ือเป็นการยนืยนัการเพ่ิมลูกจา้ง 
 โดยขอ้มูลของลูกจา้ง ประกอบดว้ย 

- รูปภาพลูกจา้ง 
- รูปภาพลายเซ็น 
- เลขท่ีใบอนุญาตท างาน (ถา้มี) 
- วนัท่ีออกใบอนุญาตท างาน (กรณีท่ีมีใบอนุญาตท างาน) 
- วนัท่ีหมดอายใุบอนุญาตท างาน (กรณีท่ีมีใบอนุญาตท างาน) 
- เรือท่ีจะเขา้ท างาน 
- ต าแหน่งงาน 
- วนัท่ีเร่ิมจา้ง 
- วนัท่ีเลิกจา้ง หรือวนัท่ีส้ินสุดสญัญาจา้ง 
- เหตุผลท่ีเลิกจา้ง (กรณีเลิกจา้ง) 
- จ านวนเงินค่าจา้งต่อเดือน 
- ธนาคารท่ีเปิดบญัชี 
- ช่ือบญัชีธนาคาร 
- เลขบญัชีธนาคาร 
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รูปท่ี 4.13 หนา้จอเพ่ิมลายเซ็นช่ือ 

 จากรูปท่ี 4.13 แสดงหน้าจอใช้เขียนลายเซ็นช่ือลงบนพ้ืนท่ีสีขาว คลิกปุ่ม Clear เพ่ือท าการ
ลบลายเซ็นช่ือ คลิกท่ีปุ่ม Save เพ่ือท าการบนัทึกลายเซ็นช่ือ 
 

 
รูปท่ี 4.14 หนา้จอส าหรับเพ่ิมเจา้ของ 

จากรูปท่ี 4.14 แสดงหน้าจอเพ่ิมเจ้าของโดยการพิมพ์ข้อมูลของนายจ้างให้ครบถว้นแลว้
คลิกท่ีปุ่ม Submit เพ่ือเป็นการยนืยนัการเพ่ิมเจา้ของ 

โดยขอ้มูลของเจา้ของกจิการ ประกอบดว้ย 
- ช่ือ 
- นามสกุล 
- เลขประจ าตวัประชาชน 
- เบอร์โทรศพัท์ 
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รูปท่ี 4.15 หนา้จอส าหรับเพ่ิมขอ้มูลเรือ 

จากรูปท่ี 4.15 ผูดู้แลระบบสามารถเพ่ิมข้อมูลเรือโดยการพิมพ์ข้อมูลของเรือให้ครบถว้น
แลว้คลิกท่ีปุ่ม ส่ง เพ่ือเป็นการยนืยนัการเพ่ิมขอ้มูลเรือ 

โดยขอ้มูลของเรือ ประกอบดว้ย 
- เลขทะเบียนเรือ 
- ช่ือเรือ 
- ประเภทเรือ 
- เมืองท่าท่ีจดทะเบียน 
- ขนาดเรือ (ตนักรอส) 
- จ านวนคนงาน 
- เลขท่ีใบอนุญาตประมงพาณิชย ์
- สญัลกัษณ์ประจ าเรือ 
- พ้ืนท่ีท าการประมง 
- เคร่ืองมือท าการประมง 
- ประเภทของเคร่ืองมือท าการประมง 
- Brand ของอุปกรณ์ติดตามเรือ 
- รหัสประจ าอุปกรณ์ติดตามเรือ 
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รูปท่ี 4.16 หนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลลูกจา้ง  

 จากรูปท่ี 4.16 ผูดู้แลระบบสามารถเลือกลูกจา้งท่ีตอ้งการแกไ้ขแลว้คลิกปุ่ม Edit แลว้พิมพ์
ขอ้มูลท่ีต้องการแกไ้ข จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Submit เพ่ือเป็นการยนืยนัการแกไ้ข  
 

 
รูปท่ี 4.17 หนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลเจา้ของ 

 จากรูปท่ี 4.17 ผูดู้แลระบบสามารถเลือกข้อมูลเจ้าของท่ีต้องการแกไ้ขแลว้คลิกปุ่ม Edit 
จากนั้นพิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ขแลว้คลิกท่ีปุ่ม Submit เพ่ือเป็นการยนืยนัการแกไ้ข 
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รูปท่ี 4.18 หนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลผูดู้แลระบบ  

 จากรูปท่ี 4.18 ผูดู้แลระบบสามารถเลือกผูดู้แลท่ีตอ้งการแกไ้ขแลว้คลิกท่ีปุ่ม Edit จากนั้น
พิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ขแลว้คลิกท่ีปุ่ม Submit เพ่ือเป็นการยนืยนัการแกไ้ข 
 

 
รูปท่ี 4.19 หนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลเรือ 

 จากรูปท่ี 4.19 ผูดู้แลระบบสามารถเลือกข้อมูลเรือท่ีต้องการแกไ้ข จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Edit 
แลว้พิมพข์อ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ขแลว้คลิกท่ีปุ่ม Submit เพ่ือเป็นการยนืยนัการแกไ้ข 
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4.4.4   ส่วนของลูกจ้าง 

 

รูปท่ี 4.20 หนา้จอแสดงรายละเอียดการเบิกเงินในส่วนของลูกจา้ง  
 จากรูปท่ี 4.20 โดยลูกจา้งสามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัไดโ้ดยการคลิกท่ีปุ่ม Edit Profile 
และดูสรุปการเบิกเงินโดยการคลิกท่ีปุ่ม View Calculate 
 

 
รูปท่ี 4.21 หนา้จอส าหรับแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัของลูกจา้ง 

 จากรูปท่ี 4.21 สามารถแกไ้ขข้อมูลส่วนตัวได้ โดยสามารถแกไ้ข เบอร์โทรศัพท์และ
รหัสผ่านได ้จากนั้นคลิกท่ีปุ่ม Save เพ่ือเป็นการยนืยนัการแกไ้ข 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1   สรุปผลภาคนิพนธ์ 

เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการกจิการประมง กรณีศึกษา บา้นเรือโชคชัยสมบูรณ์ จดัท าข้ึน
เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของกจิการ โดยน าระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการท างาน
ในลกัษณะของเว็บแอปพลิเคชัน ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถใชร้ะบบโดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย
การให้บริการจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 

5.1.1 ส่วนของลูกจา้ง ผูใ้ชง้านจะไดร้ับสิทธ์ิการใชง้านในส่วนต่าง ๆ ของระบบ เช่น  
 แกไ้ขขอ้มูลส่วนตวั, ดูรายละเอียดการเบิกเงิน เป็นตน้ 
5.1.2 ส่วนของผูดู้แลระบบ สามารถจัดการบัญชีผูใ้ช้งาน เช่น แกไ้ขข้อมูล, เพ่ิมข้อมูล 

หรือ แกไ้ขรายการเรือ ท าการเกบ็ขอ้มูลลงฐานขอ้มูลของระบบ เป็นตน้ 
5.1.3    ส่วนของเจา้ของกจิการ สามารถดูรายละเอียดการเบิกเงิน, บนัทึกการเบิกเงิน, จดัท า

รายงาน เป็นตน้ 
 

5.2   ข้อดขีองระบบ 
 5.2.1 ลดค่าใชจ่้ายในการจดัท า และจดัเกบ็เอกสารของเจา้ของกจิการ 
5.2.2 มีความสะดวกในการจดัเกบ็ขอ้มูลสินคา้ ขอ้มูลรายงานต่าง ๆ 
5.2.3 ขอ้มูลมีความถูกตอ้งแม่นย  า 
5.2.4 มีความสะดวกในการดูรายละเอียดการเบิกเงินทั้งลูกจา้งและนายจา้ง 
 

5.3   ข้อจ ากัดของระบบ 

 5.3.1 ระบบจะสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะผูท่ี้มีส่วนเก ีย่วขอ้งกบักจิการเท่านั้น 
 5.3.2 ลูกจา้งจะสามารถเขา้ใชร้ะบบไดก้ต่็อเม่ือผูดู้แลระบบสร้างบญัชีผูใ้ชใ้ห้เท่านั้น 
 5.3.3 รายงานท่ีจดัท าจากระบบอยูใ่นรูปแบบไฟล ์ .pdf จึงไม่สามารถแกไ้ขไดใ้นกรณีท่ี 

มีขอ้มูลผิดจะตอ้งสร้างรายงานใหม่เท่านั้น 
 5.3.4 ไม่สามารถแกไ้ขลายเซ็นช่ือในภายหลงัจากท่ีสร้างบญัชีผูใ้ชแ้ลว้ 
 5.3.5 กรณีท่ีใชง้านบนสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตอ้งใชใ้นรูปแบบแนวนอนเท่านั้น 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนควร
พฒันาระบบมีดงัต่อไปน้ี 
 5.4.1 ระบบควรจะเพ่ิมการท างานให้สามารถดูขอ้มูลการเบิกเงินยอ้นหลงัตามช่วงวนัท่ี 

5.4.2 ระบบควรจะเพ่ิมการค้นหาลูกจ้างในกรณีลูกจ้างมีจ านวนมากจะได้ง่ายต่อการ
คน้หา 

5.4.3 ระบบควรจะเพ่ิมการท างานในส่วนของการท าบัญชี รายรับ - รายจ่ายของกจิการ
เพ่ือท่ีจะไดท้ราบผลก  าไร ขาดทุนของกจิการ 
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แหล่งท่ีมา : http://www.codingbasic.com/html.html (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 10 พ.ค. 2561)  

[4]  CSS คือ [ออนไลน์] 
แหล่งท่ีมา : http://www.codingbasic.com/css.html (สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 พ.ค. 2561) 

[5]   JavaScript คืออะไร [ออนไลน์]  
แหล่งท่ีมา :http://www.mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/2187-java-javascript-คืออะไร.html 
(สืบคน้เม่ือวนัท่ี 15 พ.ค. 2561) 

[6]  MVC คืออะไร [ออนไลน์] แหล่งท่ีมา : https://arnondora.in.th/what-is-mvc/ (สืบค้นเม่ือวนัท่ี 
15 พ.ค. 2561) 

[7]  Microsoft SQL Serverคืออะไร[ออนไลน์]  
แหล่งท่ีมา :https://www.9experttraining.com/articles/microsoft-sql-server-คืออะไร (สืบค้น
เม่ือวนัท่ี 15 พ.ค. 2561) 
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