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บทคดัย่อ 
 

บริษทั โกไฟว ์จ ากดั เป็นบริษทัในเครือของ TKS โดยท าหนา้ท่ีใหบ้ริการและดูแลทางดา้น
เทคโนโลยสีารสเนทศ อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ให้กบั TKS โดยระบบการขอบริการเป็นระบบ
หน่ึงท่ีบริษทั โกไฟว ์จ ากดั พฒันาให้แก่ TKS ส าหรับแจง้ขอใช้บริการทางด้านไอทีและบริการ
ต่างๆ โดยระบบงานเดิมซ่ึงเป็นเว็บแอปพลิเคชันมีการท างานท่ีล่าช้าและปรับปรุงแก้ไขยาก
เน่ืองจากเป็นระบบท่ีพฒันามาเป็นเวลานานแลว้ คณะผูจ้ดัท าซ่ึงเป็นนกัศึกษาสหกิจศึกษาจึงไดรั้บ
มอบหมายให้พัฒนาระบบการขอบริการใหม่  โดยย ังคง เ ป็นเว็บแอปพลิ เคชัน  แ ต่ใช้
กระบวนการพฒันาซอฟต์แวร์ใหม่ โดยใช้เทคนิคการพฒันาซอฟต์แวร์แบบเลเยอร์ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 เลเยอร์ ได้แก่ 1) Front end ส าหรับติดต่อกบัผูใ้ช้ 2) Service ติดต่อกบั API 3) API รับ 
URL จาก Service และวิธีการส่งขอ้มูล 4) Biz กระบวนการต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูล และ 
5) DAL จดัการขอ้มูลและฐานขอ้มูลโดยใช้ Linq และการแสดงผลขอ้มูลค าร้องขอบริการใช้การ
แสดงผลโดยแบ่งเป็นหนา้ หรือ Paging เพื่อให้การแสดงผลขอ้มูลเร็วข้ึน ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งรอนาน พฒันา
ดว้ย Microsoft Visual Studio .Net Core ภาษา C# เม่ือพฒันาระบบเรียบร้อยแลว้ ไดท้  าการทดสอบ
ร่วมกบัพนกังานท่ีปรึกษาและพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการทดสอบการท างานขอแต่ละฟังก์ชนั 
และการท างานร่วมกนัของฟังก์ชนั ไดผ้ลลพัธ์ ฟังก์ชนัต่างๆ ท างานไดต้ามท่ีก าหนดไว ้และแต่ละ
ฟังกช์นัสามารถท างานร่วมกนัได ้
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั โกไฟท์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือ TKS โดยจะเป็นผูใ้ห้บริกำรและดูแลระบบ
สำรสนเทศและไอทีทั้งหมดให้ TKS นอกจำกน้ียงัมีผลิตภณัฑ์ทำงดำ้นซอฟตแ์วร์และไอทีส ำหรับ
ให้บริกำรองคก์รหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยในส่วนของกำรให้บริกำรรับเร่ือง
ขอใช้บริกำรทำงด้ำนไอทีและบริกำรอ่ืน ๆ จำก TKS จะมีระบบท่ีเป็นเว็บแอปพลิเคชันคอย
ให้บริกำร แต่เน่ืองจำกเวบ็แอปพลิเคชนัดงักล่ำวมีกำรท ำงำนท่ีล่ำชำ้และกำรปรับปรุงแกไ้ขท ำได้
ล่ำชำ้เช่นกนั  

คณะผูจ้ดัท ำในฐำนะนักศึกษำปฏิบติังำนสหกิจศึกษำได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรพฒันำ
ระบบกำรขอบริหำรใหม่ (Service Request Management System : SRM)โดยยงัคงพฒันำเป็นเว็บ
แอปพลิเคชนัท่ีมีกำรใช้เทคนิคในกำรพฒันำให้มีกำรท ำงำนท่ีเร็วข้ึนและกำรปรับปรุงแกไ้ขระบบ
ในอนำคตท ำไดง่้ำยข้ึน โดยแบ่งกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ออกเป็นชั้นๆ เรียกวำ่เลเยอร์ (Layer) และกำร
แสดงค ำร้องให้แบ่งออกเป็นหน้ำละ 10 รำยกำร (Paging) ซ่ึงฟังก์ชัน่กำรท ำงำนยงัคงมีอยู่ครบทุก
ฟังกช์ัน่เช่นเดียวกบัระบบเดิม เคร่ืองมือท่ีใชใ้นกำรพฒันำ ไดแ้ก่ Microsoft Visual Studio ภำษำ C# 
และใชเ้ทคโนโลยขีอง .Net Core ในกำรพฒันำเพื่อใหร้ะบบท ำงำนไดทุ้กแพลตฟอร์ม 

ระบบใหม่ท่ีคณะผูจ้ดัท ำพฒันำได้ผ่ำนกำรทดสอบจำกพนักงำนท่ีปรึกษำและหัวหน้ำ
แผนกแล้วซ่ึงทุกฟังก์ชันสำมำรถใช้งำนได้ตำมขอบเขตท่ีก ำหนดไว ้โดยทีมพฒันำของบริษทั
สำมำรถน ำไปใชง้ำนและพฒันำต่อได ้

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันำระบบกำรขอบริกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำโครงงำนเป็นแบบไคลเอนท/์เซิร์ฟเวอร์ 
1.3.2 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็นสองกลุ่มหลกั คือ 

1.3.2.1 ผูใ้ช ้หรือผูข้อใชบ้ริกำร 
1.3.2.1.1  สำมำรถดูรำยละเอียด ต่ำงๆ ของค ำร้องได ้
1.3.2.1.2  สำมำรถดูสถำนะไดว้ำ่ค ำร้องท่ีสร้ำงอยูใ่นสถำนะอะไร หรืออยู่

    ในขั้นตอนใด 
1.3.2.1.3  สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได ้
1.3.2.1.4  สำมำรถยกเลิกค ำขอท่ีส่งไปได ้
1.3.2.1.5  สำมำรถตรวจสอบงำนท่ีเสร็จแลว้ได ้
1.3.2.1.6  สำมำรถเปิดค ำขอใหม่จำกงำนท่ีเสร็จแลว้ได ้

1.3.2.2 หวัหนำ้แผนก 
1.3.2.2.1  สำมำรถอนุมติัไดท้ั้งตน้ทำงและปลำยทำง 
1.3.2.2.2  สำมำรถมอบหมำยงำนใหแ้ก่พนกังำนท่ีมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบได ้
1.3.2.2.3  สำมำรถรับงำนเพื่อใหบ้ริกำรเองได ้
1.3.2.2.4  สำมำรถส่งตรวจสอบได ้
1.3.2.2.5  สำมำรถส่งเร่ืองกลบัไปยงัผูใ้ชไ้ดถ้ำ้ขอ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ระบบท ำงำนไดเ้ร็วข้ึน 
1.4.2 ผูใ้ชส้ำมำรถแจง้ปัญหำทำงดำ้นไอทีและคอมพิวเตอร์ไดง่้ำย สะดวกและรวดเร็ว

ข้ึน 
1.4.3 กำรจดักำรขอ้ร้องเรียนของผูใ้ชมี้ประสิทธิภำพมำกยิง่ข้ึน 
1.4.4 ท ำใหไ้ดข้อ้มูลส ำหรับใชป้ระโยชน์ต่อไปในอนำคตได ้เช่น กำรวเิครำะห์ขอ้มูล

เพื่อปรับปรุงระบบกำรจดักำรขอ้ร้องเรียนใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ข้ึน 
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1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
1.5.1 ศึกษำขอ้มูลและวเิครำะห์ระบบ 

ท ำกำรศึกษำกำรท ำงำนและฐำนข้อมูลของระบบกำรขอบริกำร (SRM) จำก
ระบบงำนเดิมท่ีใช้งำนอยู่ รวมถึงสอบถำมจำกพนกังำนท่ีปรึกษำถึงปัญหำของระบบงำน
เดิมและควำมตอ้งกำรของระบบงำนใหม่ และน ำขอ้มูลท่ีรวบรวมได้มำท ำกำรวิเครำะห์
เพื่อใหไ้ดฟั้งกช์นักำรท ำงำนของระบบงำนใหม่ และวธีิกำรพฒันำซอฟตแ์วร์ท่ีทนัสมยัข้ึน  

ระบบงำนใหม่จะประกอบด้วยฟังก์ชันหลกัๆ ท่ีมีกำรใช้งำนจริง ประกอบด้วย 
ผูใ้ชส้ำมำรถขอใชบ้ริกำรต่ำงๆ ผำ่นหนำ้เวบ็ได ้สำมำรถติดตำมค ำขอบริกำรและจดักำรกบั
คอขอบริกำรของตนได ้หวัหนำ้แผนไอทีสำมำรถท ำกำรอนุมติัค ำขอบริกำร มอบหมำยงำน 
และตรวจสอบได ้เทคโนโลยีท่ีใชใ้นกำรพฒันำ ประกอบดว้ย เวบ็แอปพลิเคชนั .Net Core 
และ Paging 

 
1.5.2 ออกแบบระบบงำน  

น ำขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมและท ำกำรวเิครำะห์ไวม้ำออกแบบระบบ ประกอบดว้ย 
- ออกแบบสถำปัตยกรรมระบบ โดยเลือกใช้สถำปัตยกรรมไคลเอนท์ /

เซิร์ฟเวอร์ พฒันำเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั 
- ออกแบบกระบวนกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ โดยใช้หลักกำร  Model View 

Controller (MVC) แบ่งกำรพฒันำออกเป็นเลเยอร์ (Layer)  
- ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ใหใ้ชง้ำนง่ำย โดยท่ีผูใ้ชไ้ม่ตอ้งเรียนรู้กำรใชง้ำน

ใหม่ (User Experience) 
- ระบบฐำนขอ้มูล ใชฐ้ำนขอ้มูลเดิมของบริษทัท่ีมีอยูแ่ลว้ เพื่อรองรับขอ้มูลเดิม 
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1.5.3 พฒันำระบบ 
พฒันำเวบ็แอปพลิเคชนัตำมท่ีไดว้ิเครำะห์และออกแบบไว ้โดยเขียนชุดค ำสั่งดว้ย

ภำษำ C# ด้วย Microsoft Visual Studio .Net Core และมีกำรท ำ API แบ่งเป็น 5 เลเยอร์ 
ไดแ้ก่  

1.5.3.1  Front end ท ำหน้ำท่ีแสดงผลให้แก่ผูใ้ช้งำนและท ำกำรติดต่อโดยกำรใช้ 
Service ในกำรเรียก API 

1.5.3.2 Service ท ำหนำ้ท่ีติดต่อกบั API โดยเรียกใช ้URL ให้ตรงกบัท่ี API ตอ้งกำร 
รวมไปถึงมีขอ้มูลอะไรส่งมำบำ้ง 

1.5.3.3 API ท ำหน้ำท่ีรับ URL จำก Service และระบุว่ำจะให้ Service ส่งแบบ Post 
หรือ Get เพื่อให้เหมำะกบักำรท ำงำน โดย Post จะเหมำะกบักำรไดรั้บขอ้มูล
จำกผูใ้ชแ้ละมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูล Get จะเหมำะกบักำรเรียกขอ้มูลออกมำ
แสดงผล จำกนั้นจะท ำกำรติดต่อ Biz 

1.5.3.4 Biz ท ำหนำ้ท่ีจดักำรกระบวนกำรต่ำง ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัฐำนขอ้มูล เช่น กำร
ค ำนวณหรือกำรน ำขอ้มูลมำใส่ในโมเดลดำพื่อท ำกำรแกไ้ขต่ำง ๆ 

1.5.3.5 DAL ท ำหน้ำท่ีจดักำรขอ้มูลและฐำนขอ้มูลโดยตรง ดว้ยกำรใช ้Linq ในกำร
ติดต่อกบัฐำนขอ้มูล             

เพื่อใหง่้ำยต่อกำร แกไ้ขและเรียกใชง้ำนโดนกำรใช ้Service ของฝ่ัง typescript 
 

1.5.4 ทดสอบระบบ 
คณะผูจ้ดัท ำไดร่้วมกบัพนกังำนท่ีปรึกษำและพนกังำนท่ำนอ่ืนๆ ในกำรทดสอบ

ระบบ โดยแบ่งเป็น   
1.5.5.1 ทดสอบฟังกช์ัน่ต่ำง ๆ วำ่ท ำงำนไดต้ำมท่ีตอ้งกำรหรือไม่ 
1.5.5.2 ทดสอบกำรท ำงำนร่วมกนัของแต่ละฟังกช์ัน่ เพื่อทดสอบกำรส่งขอ้มูลและ

กำรเรียกใชง้ำนฟังกช์ัน่วำ่ถูกตอ้งหรือไม่ 
โดยถำ้พบขอ้ผดิพลำดคณะผูจ้ดัท ำจะท ำกำรแกไ้ขใหถู้กตอ้ง และท ำกำรทดสอบ

ใหม่อีกคร้ังจนกวำ่จะไม่พบขอ้ผดิพลำด 
1.5.5 จดัท ำเอกสำร 
เป็นกำรจดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจดัท ำ โครงงำน วธีิกำร

และ ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำและคู่มือกำรใชง้ำน
ส ำหรับสถำน ประกอบกำรใชอ้ำ้งอิงต่อไปในอนำคต 
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ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 
1. ศึกษำขอ้มูลและวเิครำะห์ระบบ 
2. ออกแบบระบบ 
3. พฒันำระบบ 
4. ทดสอบระบบ 
5. จดัท ำเอกสำร 

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.6.1  ฮำร์ดแวร์ 
 1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  Notebook Acer Intel® Core™ i5 

1.6.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook HP OMEN Intel® Core™ i7 
1.6.2 ซอฟตแ์วร์ 
 1.6.2.1 Microsoft Windows 10 
 1.6.2.2 Microsoft Visual Studio 2019 
 1.6.2.3 Microsoft Visual Code 2019 
 1.6.2.4 Microsoft SQL Server 2018 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี คณะผูจ้ดัท าได้ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 .Net Framework1 

.NET Technology และ .NET Framework คือ รูปแบบการพฒันาโปรแกรมแบบใหม่ ท่ี

ไมโครซอฟท์ไดพ้ฒันาออกมาแลว้ระยะหน่ึง โดยมีจุดประสงคส์ าคญัคือสามารถใชง้านในสภาวะ

ของฮาร์ดแวร์หรือระบบปฏิบัติการ ท่ีแตกต่างกันได้ เ ช่น เคร่ืองพีซีกับเคร่ืองแมค หรือ

ระบบปฏิบติัการวินโดวก์บัลีนุกซ์ และสามารถพฒันาโปรแกรมใหม่ๆ ไดด้ว้ยภาษาอะไรก็ไดใ้ห้

สามารถท างานร่วมกันได้ เช่น ภาษา C กับ Java เป็นต้น รวมถึงเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา

โปรแกรมให้สามารถเช่ือมต่อกบัโปรแกรมต่าง ๆ ของไมโครซอพทไ์ดโ้ดยง่าย ซ่ึงก็รวมไปถึงการ

ท างานภายในของระบบปฏิบติัการวินโดวเ์องดว้ย ผูพ้ฒันาจึงสามารถพฒันาโปรแกรมใหม่ๆ ได้

โดยง่าย และรวดเร็ว ไม่ติดขอ้จ ากดัต่าง ๆ อยา่งเช่นการพฒันาโปรแกรมในสมยัก่อน 

 

                                                           
1 https://notebookspec.com/net-framework-คืออะไร-มีท่ีมาและควา/

88056/?fbclid=IwAR2qxE7LL5ssOYu41109WDuY4S6ZY7ty7cZQDRxCSHKNBTMcSK9MrR

cirX8 

 

https://notebookspec.com/net-framework-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2/88056/?fbclid=IwAR2qxE7LL5ssOYu41109WDuY4S6ZY7ty7cZQDRxCSHKNBTMcSK9MrRcirX8
https://notebookspec.com/net-framework-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2/88056/?fbclid=IwAR2qxE7LL5ssOYu41109WDuY4S6ZY7ty7cZQDRxCSHKNBTMcSK9MrRcirX8
https://notebookspec.com/net-framework-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2/88056/?fbclid=IwAR2qxE7LL5ssOYu41109WDuY4S6ZY7ty7cZQDRxCSHKNBTMcSK9MrRcirX8
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รูปท่ี2.1 The .Net Framework Stack 

.NET Framework เป็นแพลตฟอร์มส าหรับพฒันาซอฟต์แวร์ท่ีรองรับภาษา .Net มากกว่า 

40 ภาษา ซ่ึงมีไลบาร่ี เป็นจ านวนมากส าหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริหารการด าเนินการของ

โปรแกรมบน .NET Framework โดยไลบาร่ีนั้นได้รวมถึงส่วนต่อประสานกับผูใ้ช้ การเช่ือมต่อ

ฐานขอ้มูล วิทยาการเขา้รหัสลบั อลักอริทึม การเช่ือมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการพฒันาเวบ็

แอปพลิเคชนั โดย .NET Framework มีส่วนประกอบ ภายในแบ่งออกเป็น 3 ชั้นใหญ่ๆ คือ 

2.1.1. Programming Language  

 เป็นรูปแบบของ ภาษา ท่ี ออกแบบ มาเพื่อใหส้ามารถท างานในสภาวะท่ีเป็น .NET ไดโ้ดย

ท่ีทางไมโครซอฟทไ์ดก้ าหนดภาษาหลกัท่ีจะใชใ้น การพฒันาบน .NET ดว้ยกนั 3 ภาษา ไดแ้ก่ 

- C# เป็นภาษาใหม่ท่ีไมโครซอฟทพ์ฒันามาจาก C++ และ JAVA  

- VB.NET เป็นภาษาท่ีพฒันามาจาก Visual Basic ในเวอร์ชัน่ 6.0 

- JScript.net เป็นภาษาท่ีพัฒนา มาจาก JScript ซ่ึงเป็น JavaScript ใน เวอร์ชั่นของ

ไมโครซอฟท ์

2.1.2. Base Classes Library: Library  

เปรียบเสมือนชุดค าสั่งส าเร็จรูปยอ่ยๆท่ีเพิ่มเขา้มา ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นชุดค าสั่งท่ีตอ้งใชง้าน

อยู่เป็นประจ า ดงันั้น จึงมีผูคิ้ดคน้เคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม ซ่ึงไลบาร่ีใน 
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ภาษาต่างๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบไฟล์ incould แต่ถ้าเป็น ASP ส่ิงท่ีเป็นไลบาร่ีก็คือคอม

โพเนนทต่์าง ๆ นัน่เอง ซ่ึงภายในระบบ .NET จะสร้างส่ิงท่ีเรียกวา่เป็นไลบาร่ีพื้นฐานข้ึน ท าให้ไม่

วา่จะใชภ้าษาใดในการพฒันาโปรแกรมก็สามารถท่ีจะเรียกใชไ้ลบาร่ีท่ีเป็นตวัเดียวกนัได ้

2.1.3. Common Language Runtime (CLR)  

ป็นส่ิงส าคญัส าหรับระบบ .NET เพราะ CLR มีหน้าท่ีท าให้โปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาด้วย 

ภาษาท่ีต่างกนักลายเป็นภาษารูปแบบมาตรฐานเดียวกนัทั้งหมด เราเรียกภาษาท่ีวา่น้ีวา่ Intermediate 

language (IL) ซ่ึงเม่ือต้องการท่ีจะรันโปรแกรมใด CLR จะตรวจสอบเคร่ืองท่ีรันว่ามีสภาวะ

แวดลอ้มการท างานเช่นใดหลงัจากนั้นก็จะคอมไพล์เป็นโปรแกรมท่ีเหมาะสมต่อการท างานของ

เคร่ืองนั้น ท าใหเ้ราสามารถใชง้านโปรแกรมต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุดในแต่ละเคร่ือง 

2.1.4. ประโยชน์ทีไ่ด้จากการพฒันาโปรแกรมโดยใช้เทคโนโลยอีง .NET 

- เป็นระบบท่ีมีไลบาร่ีท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั เน่ืองจากมีไลบาร่ีท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกนัทั้งหมด 

- ไม่ข้ึนกับระบบปฏิบัติการ เพราะ .NET Framework จะท าให้สามารถใช้งาน 

โปรแกรมต่างๆไดทุ้กระบบปฏิบติัการ 

- มีภาษาคอมพิวเตอร์รองรับหลายภาษา โดยผูพ้ฒันาสามารถเลือกใช้ภาษาท่ีถนัด

ท่ีสุดในการพฒันาโปรแกรมต่างๆ ได ้

- มีการควบคุมส่ิงแวดล้อมในการท างานเป็นอย่างดี เน่ืองจากเป็นระบบท่ีเป็น 

มาตรฐาน ท าให้การควบคุมจดัสรรระบบต่าง ๆ ท าได้ง่ายข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการ

จดัสรรหน่วยความจ า ดา้นการใชง้านเคร่ืองก็มีความรวดเร็วมากข้ึน  

- ความปลอดภยัท่ีมีมากข้ึน .NET Framework สามรถก าหนดสิทธ์ิการใช้งานหรือ 

Permission ของผูใ้ชง้านได ้ 
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2.2 Postman 
เป็นเคร่ืองมือส าหรับการพฒันา API ซ่ึงท าหน้าท่ีแทน API Service ในการส่งค าร้องขอ  

(Request) และรับการตอบกลบั (Response) ท่ีไดก้ลบัมา ตวัอย่างเช่น ผูพ้ฒันาตอ้งการตรวจสอบ 
API แสดงรายการค าร้องผูพ้ฒันาจะท าการใส่ Local Host ของแอปพลิเคชันตามดว้ยช่ือของ API 
และตามดว้ยพารามิตเตอร์ เพื่อดูผลลพัทว์า่รูปแบบขอ้มูลออกมาเป็นอยา่งไร 

จุดเด่น คือ สามารถใชง้านจาก Google Chrome ส่งไปยงั API ไดโ้ดยตรง และยงัสามารถส่งได้
ทั้งแบบ Get และ Post 

 
2.3 การพฒันาซอฟต์แวร์แบบเลเยอร์ 
 การพฒันาซอฟต์แวร์แบบเลเยอร์ เป็นการแบ่งส่วนของคอนโทรลเลอร์ (Controller) แยก
จากกนัเพื่อให้สามารถระบุการท างานของแต่ละส่วนไดอ้ยา่งชดัเจน ท าให้สามารถแกไ้ขไดง่้ายข้ึน 
ซ่ึงท าใหก้ระบนการท างานมีความละเอียดและเป็นระเบียบมากข้ึน โดยเลเยอร์แบ่งออกเป็นดงัน้ี 

1. ด้านหน้า (Front End) ท าหน้าท่ีแสดงผลต่อผูใ้ช้งานและท าการติดต่อโดยการใช้ 
Service ในการเรียก API 

2. Service ท าหน้าท่ีติดต่อกบั API โดยเรียก URL ให้ตรงกบัท่ี API ตอ้งการ รวมไปถึง
ตรวจสอบวา่มีตวัแปรใดส่งมาบา้ง 

3. API ท าหนา้ท่ีรับ URL จาก Service และระบุวา่จะให ้Service ส่งแบบ Post หรือ Get  
เพื่อให้เหมาะกบัการท างาน โดย Post เหมาะกบัการไดรั้บขอ้มูลจากผูใ้ช่และตอ้งการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล ส่วน Get เหมาะกบัการเรียกขอ้มูลออกมาแสดงผล จากนั้นจะท า
การติดต่อ Biz  

4. Biz ท าหน้าท่ีจดัการกระบวนการต่าง ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูล (Database) เช่น 
การค านวณหรือการน าขอ้มูลมาใส่ในโมเดลเพื่อท าการแกไ้ขต่าง ๆ 

5. DAL ท าหน้าท่ีจดัการขอ้มูลและฐานขอ้มูลโดยตรงโดยการใช่ Linq ในการติดต่อกบั
ฐานขอ้มูล  

 
2.4 Git2 

Git คือ Version Control แบบ Distributed ตัวหน่ึง เป็นระบบท่ีใช้จัดเก็บและ
ควบคุมการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัไฟล์ชนิดใดก็ได ้ไม่วา่จะเป็น Text File หรือ Binary 
File (จากน้ีจะขอเรียก Text File หรือ Binary File รวมกนัวา่ Source 

 

                                                           
2 https://medium.com/@pakin/git-คืออะไร-git-is-your-friend-c609c5f8efea  

https://medium.com/@pakin/git-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3-git-is-your-friend-c609c5f8efea
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 2.4.1 จุดเด่นของ Git  
2.4.1.1 เม่ือจดัเก็บไฟล์เขา้ไปในระบบของ Git จะเรียกว่า Git Repository ซ่ึงเก็บ
ส ารองขอ้มูลและการเปล่ียนแปลงของ Source Code ท าให้สามารถยอ้นกลบัไปท่ี
เวอร์ชั่นใดๆ ก่อนหน้า และดูรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของแต่ละเวอร์ชัน่ได้ 
นอกจากนั้นยงัสามารถดูไดว้า่ใครเป็นคนแกไ้ข 
2.4.1.2 Git สามารถเก็บบนัทึกการเปล่ียนแปลงของ Source Code เวอร์ชัน่ล่าสุดไว้
ท่ี Local Repository ซ่ึงสามารถท างานไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้งต่อกบัอินเตอร์เน็ต และเม่ือ
ตอ้ง Update การเปล่ียนแปลงของ Source Code เวอร์ชัน่ล่าสุดใหก้บัเพื่อนร่วมทีม
ก็สามารถท่ีจะ Push ข้ึนไปเก็บท่ี Remote Repository(Git Hosting) และเพื่อนร่วม
ทีมก็สามารถ Pull เวอร์ชั้นล่าสุดนั้นมารวม(Auto Merge) ท่ีเคร่ืองของเขาเอง ท า
ให ้Source Code ท่ีพฒันาร่วมกนักบัคนภายในทีมเป็นเวอร์ชัน่ล่าสุดเสมอ 

2.4.2 Git Status 

สถานะของ Source Code ท่ีเก็บอยูใ่นระบบของ Git นั้นมีดัง่น้ี 

2.4.2.1 Untracked เป็นสถานะท่ี Source Code ถูกเพิ่มเขา้มาใหม่และยงัไมไ่ดถู้ก
เก็บไวใ้นระบบของ Git 

2.4.2.2 Working Directory เป็นสถานะท่ีก าลงัมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ข 
Source Code หรืออาจจะเรียกสถานะน้ีวา่ Modified 

2.4.2.3 Staged เป็นสถานะท่ี Source Code ก าลงัเตรียมท่ีจะ Commit เพื่อยนืยนัการ
เปล่ียนแปลงก่อนท่ีจะเกบ็ลงในสถานะ Local Repository 

2.4.2.4 Local Repository เป็นสถานะท่ีมีการเก็บบนัทึกขอ้มูลการเปล่ียนแปลง
ของ Source Code ลงไปท่ี Git Repository ท่ีเป็น Local (ท่ีเคร่ืองตวัเอง) 

2.4.2.5 Remote Repository เป็นสถานะท่ีมีการเก็บบนัทึกขอ้มูลการเปล่ียนแปลง
ของ Source Code ลงไปท่ี Git Repository ท่ีเป็น Hosting (ท่ีเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์) 
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2.5 DevOps  

คือรูปแบบวิธีการปฎิบติั วฒันธรรม และกระบวนการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจาก
ความขดัแยง้ระหว่าง Development และ Operation รวมถึงชว้ยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้
สามารถผลิต software ออกสู่ตลาดไดเ้ร็วข้ึน 

ประโยชน์ทีไ่ด้เม่ือเลือกใช้ DevOps  

- สามารถ deploy software ไดบ้่อยกวา่ 200 เท่า  
- สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบไดม้ากกวา่ 24 เท่า 
- สามารถลดอดัตราการลม้เหลวของการ change ระบบไดม้ากกวา่ 3 เท่า  
- สามารถลดเวลาในการผลิต software ไดม้ากกวา่ 2,555 เท่า 
- สามารถลดเวลาในการแกปั้ญหาดา้น security ไดม้ากกวา่ 50% 
- สามารถลดเวลาการท างาน ท าใหพ้นกังานมีเวลาเพิ่มข้ึนมากกวา่ 29 % 
- สามารถลด cost ให้บริษทัได้มากกว่า จาก cost ท่ีเกิดข้ึนเม่ือระบบมีปัญหา และ

ตน้ทุนจากการจา้งบุคลากร 
 

หลกัการท างานของ DevOps 

 

           รูปท่ี 2.2 หลกัการท างานของ DevOps 
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- หลกัการของ flow 

หมายถึงการปรับปรุง flow การท างานหรือการส่งต่องานระหว่างหน่วยงาน
จากซ้ายไปขวาตั้งแต่ Business เร่ิมคิด requirement ไป Development ไป Operations 
จนถึงลูกคา้ให้ไหลไปอย่างราบร่ืน และรวดเร็วท่ีสุด โดยลดขนาดของงานช้ินใหญ่ 
เป็นช้ินยอ่ยๆ แลว้ deploy ใหบ้่อยข้ึน, การไม่ส่ง defect ไปท่ีหน่วยงานล าดบัถดัไปเพื่อ
ไม่ให้เกิดการแก้ไขและตอ้งส่งต่องานกลบัไปกลบัมา, การปรับปรุงงานโดยมองท่ี
เป้าหมายหลกัของบริษทัไม่ใช่แค่เป้าหมายของหน่วยงาน(เช่น Dev มองท่ีความรวดเร็ว
ในการพฒันาระบบ Ops มองท่ีความเสถียรของระบบ) นอกจากน้ียงัจ าเป็นต้องมี
วิ ธีการปฏิบัติอย่า ง เ ช่น continuous integration, การสามารถสร้างหรือจ าลอง 
production environment ตามความตอ้งการ, การจ ากดั work in process เป็นตน้ 

- หลกัการของ feedback 

หลกัการน้ีกล่าวถึง feedback ในแง่ของปัญหาระหว่างหน่วยงานจากขวามา
ซ้ายของทุกๆจุดในกระบวนการท างานเช่นจาก Operations ไป Development ต้อง
คน้หาและแกไ้ขใหไ้ดอ้ยา่งรวดเร็ว รวมถึงการป้องกนัปัญหาไม่ใหเ้กิดข้ึนอีกเป็นคร้ังท่ี
สอง บริษัทสามารถท าส่ิงเหล่าน้ีได้โดยสร้างคุณภาพตั้ งแต่แหล่งท่ีมา (เช่นสร้าง
คุณภาพตั้งแต่ source code ของโปรแกรม) หรือสร้างองค์ความรู้ข้ึนมา นอกจากน้ียงั
จ าเป็นต้องมีวิธีการปฏิบติัอย่างเช่นการท า automate test, การแก้ไขปัญหาทนัทีเม่ือ
ปัญหาเกิดข้ึน , การ monitoring ระบบให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเขา้ไปดูได ้รวมถึงการแจง้
เตือนเม่ือระบบเกิดปัญหา 

- หลกัการของการทดลองและเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

เป็นหลกัการเก่ียวกบัการสร้างวฒันธรรมเพื่อสนบัสนุนสองอยา่ง อยา่งแรกคือ
การทดลองส่ิงใหม่ๆเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานซ่ึงท าให้เกิดการเรียนรู้จากทั้ง
ความส าเร็จและความลม้เหลว อย่างท่ีสองคือความเขา้ใจว่าการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง 
เป็นหนทางสู่ความเช่ียวชาญและความส าเร็จ การทดลองน าส่ิงใหม่ๆมาใช้เพื่อ
ปรับปรุงการท างานแบบเดิมๆจะมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนเม่ือน าไปใช้กบัหลกัการของ 
feedback เพราะเม่ือเกิดปัญหาจากการทดลองก็จะได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้บริษทัเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วกว่าเม่ือเทียบกบัคู่แข่งดงัค าท่ีว่า “fail fast win 
big” บริษทัสามารถท าส่ิงเหล่าน้ีไดโ้ดยสร้างวฒันธรรมเร่ืองความกลา้ท่ีจะเส่ียงท่ีจะ
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เปล่ียน(แทนท่ีจะกลวั) และสร้างความไวใ้จซ่ึงกนัและกนั รวมถึงออกแบบกระบวน
การท างานให้สามารถน าความรู้หรือความผิดพลาดท่ีเกิดจากการท างานของพนกังาน
แต่ละคนไปกระจายให้พนกังานคนอ่ืนๆรับรู้ จนกลายมาเป็นองคค์วามรู้ของบริษทัใน
ท่ีสุด 

 



บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานท่ีประกอบการ : บริษทั โกไฟว ์จ ากดั 
ท่ีตั้ง : ท่ีอยู ่30/88 หมู่ 1 ถ.เจษฎาวถีิ ต.โคกขาม อ.เมือง จ.วมุทรสาคร 74000 
เบอร์ติดต่อ : (66) 2784 5888 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทัโกไฟว ์จ ากดั 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
          งานการให้บริการในลกัษณะส่งเสริมการขายให้กบัทางบริษทัซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั 

ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์สินค้าท่ีมีความสลับซับซ้อนทั้ งในส่วน Hardware และ 

Software การให้ค  าแนะน าในการเลือกใช้อุปกรณ์อย่างเหมาะสมกับการใช้งาน การบริการให้

ค  าปรึกษาแกไ้ขปัญหาวธีิการติดตั้ง และการใชง้านอุปกรณ์อยา่งถูกวธีิ เป็นตน้  ในอีก 3 ปีต่อมาทาง

บริษทัก็ไดเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ลา้นบาท เป็น 8 ลา้นบาทในปี พ.ศ 2542 โดยมีความ พร้อมท่ี

จะให้บริการไปสู่คู่คา้ของทางบริษทัซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เพิ่มมากข้ึน ไม่ว่าจะ

เป็นการออกแบบระบบเครือข่ายตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ การให้บริการติดตั้งอุปกรณ์ท่ีมี
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ความสลับซับซ้อน การให้บริการแก้ไขปัญหาแบบ Onsite Service การให้บริการ Maintenance 

Agreement Contract ส าหรับบริษทัท่ีไม่มีเจา้หนา้ท่ีดูแลระบบ 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 

 
 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างองคก์รของบริษทั โกไฟว ์ จ  ากดั 
 
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นักศึกษาสหกิจศึกษา นาย ณัฐภทัร ลลิตปุรนานนท์ และนาย นันทพงศ์ อจัฉรยวนิ ไป
ปฎิบติังานในต าแหน่ง โปรแกรมเมอร์ ณ แผนก IT DEV โดยมีหน้าท่ีในการพฒันาและปรับแก้
แอปพลิเคชนัของบริษทัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย นอกจากไดรั้บมอบหมายให้พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั
ของระบบการขอบริการใหม่แลว้ ยงัไดรั้บมอบหมายใหพ้ฒันาและปรับแกแ้อปพลิเคชัน่ดงัน้ี 
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- วนิีโอ ้(Venio๗ เป็นแอปพลิเคชนัทางดา้น ธุรกิจ โดยในส่วนท่ีไดรั้บมอบหมาย คือการ
สร้างฟีเจอร์ท่ีช่ือวา่ Ememo เป็นฟีเจอร์ท่ีเก่ียวกบัการบนัทึก อนุมติั และ ยกเลิกขอ้มูล 
 

 
รูปท่ี 3.3 เวป็แอพพลิเคชนัวีนิโอ ้

 
และอีกหน่ึงฟีเจอร์ท่ีไดรั้บมอบใหใ้หพ้ฒันาต่อ คือฟีเจอร์แอดมิน เป็นฟิเจอร์ส าหรับ
ควบคุมและเช็คอุปกรณ์ท่ีจ่าย เบิกถอนไปไดแ้ละสามารถใหต้ าแหน่งคนในทีมได ้

 

 
รูปท่ี 3.4 ฟีเจอร์แอดมิน ของ วนิีโอ ้
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- Empeo เป็นเวบ็แอปพลิเคชนัส าหรับจดัการองคก์รรวมไปถึงการแจง้การลา หรือขอลาหยุด 
และค านวณเงินเดือน 

 หน้า Role ส าหรับจดัการสิทธ์ิ โดยสามารถก าหนดได้ว่าจะให้ใครท่ีมีสิทธ์ิเป็น
แอดมินไดบ้า้ง และสามารถแกไ้ขสถานะของผูใ้ชไ้ด ้ซ่ึงในหนา้น้ี คณะผูจ้ดัท าท า
ในส่วนของเบ้ืองหลงั (Back End) และเบ้ืองหน้า (Front End) ทางเบ้ืองหน้าจะใช ้
Component Prime NG และใช้การดึงข้อมูลโดยการแบ่งออกเป็น API BIZ และ 
DAL เพือ่ใหเ้หมาะกบัการท างานแบบใชค้วามละเอียดสูง 

 

 
รูปท่ี 3.5 หนา้ Role 

 

 หนา้ Payroll ส าหรับจดัการเงินเดือน และสามารถค านวณเงินเดือนไดท้นัทีเม่ือมีการ

เปล่ียนแปลง และในส่วนน้ี คณะผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมายหมายให้ท าทั้งส่วนเบ้ือง

หน้าและเบ้ืองหลัง โดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลและแยกออกเป็น 2 โมเดล เพื่อ

ค านวณเงินไดแ้ละเงินหกั และทางเบ้ืองหลงัมีการเก็บขอ้มูลการเปล่ียนแปลงของแต่

ละการแกไ้ขไวเ้ป็นประวติั 
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รูปท่ี 3.6 หนา้ Payroll 

 
 หนา้ Tax เป็นหนา้ส าหรับค านวณภาษีและแกไ้ขได ้ซ่ืงในส่วนน้ีท าในส่วนของหนา้

บา้นซ่ึงและมีการท า ขนาดใหใ้ช่งานไดท้ั้งในโทรศทัพแ์ละคอมพิวเตอร์ 
 

รูปท่ี 3.7 หนา้ Tax Exception 
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 จดัท าท าหน้า Pop up ให้กับหน้า Employee Payment โดยเม่ือคลิกท่ีช่ือจะแสดง
หน้าต่าง Pop up ขอ้มูลของพนักงานท่ีเลือก ในส่วนน้ี มีการใช้ Data Table เพื่อให้
ง่ายตอ้งการแสดงตารางขอ้มูล 

 

 
รูปท่ี 3.8 หนา้ต่าง Pop up ของหนา้ Employee Payment 

 
3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นางสาว นนัทพร น ้าใจดี ต าแหน่ง โปรเกรมเมอร์ แผนก IT DEV 
นาย นวมินทร์ อินทรบุตร ต าแหน่ง โปรแกรมเมอร์ แผนก IT DEV 
 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
ระยะเวลาในการปฎิบติังานสหกิจศึกษา เร่ิมปฏิบติังานตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ระบบการขอบริการ (Service Request Management System) มีช่ือย่อวา่ SRM   เป็นระบบ
ท่ีให้บริการแก่ TKS ในการขอใช้บริการทางด้านไอทีและบริการด้านอ่ืนๆ มายงับริษทั โกไฟว์ 
จ  ากดั โดยพฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีมีฟังก์ชนัการท างานตั้งแต่ผูข้อใช้บริการท าเร่ืองขอบริการ  
สามารถติดตามสถานะค าขอบริการ แสดงความคิดเห็น และยกเลิกค าขอบริการไดผ้า่นทางหนา้เวบ็ 
ซ่ึงท าให้สะดวกต่อการใช้งาน และค าขอบริการดงักล่าวจะถูกส่งมายงัหัวหน้าแผนกไอที โดย
หวัหนา้แผนกไอทีสามารถดูรายละเอียดของค าขอบริการ ท าการอนุมติัตน้ทาง มอบหมายงานไปยงั
ผูท่ี้รับผิดชอบ ตรวจสอบ และอนุมติัปลายทางได ้ระบบดงักล่าท างานอตัโนมติัท าให้ผูใ้ช้ไดรั้บริ
การท่ีรวดเร็ว มีการปรับเทคนิคการพฒันาซอฟต์แวร์มาเป็นแบบเลเยอร์ ประกอบดว้ย 5 เลเยอร์ 
ดงัน้ี  

1. Front end ท าหน้าท่ีแสดงผลให้แก่ผูใ้ช้งานและท าการติดต่อโดยการใช้ Service ใน
การเรียก API 

2. Service ท าหน้าท่ีติดต่อกบั API โดยเรียกใช้ URL ให้ตรงกบัท่ี API ตอ้งการ รวมไป
ถึงมีขอ้มูลอะไรส่งมาบา้ง 

3. API ท าหน้าท่ีรับ URL จาก Service และระบุว่าจะให้ Service ส่งแบบ Post หรือ Get 
เพื่อใหเ้หมาะกบัการท างาน โดย Post จะเหมาะกบัการไดรั้บขอ้มูลจากผูใ้ชแ้ละมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูล Get จะเหมาะกบัการเรียกขอ้มูลออกมาแสดงผล จากนั้นจะท าการ
ติดต่อ Biz 

4. Biz ท าหนา้ท่ีจดัการกระบวนการต่าง ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัฐานขอ้มูล เช่น การค านวณ
หรือการน าขอ้มูลมาใส่ในโมเดลดาพื่อท าการแกไ้ขต่าง ๆ 

5. DAL ท าหนา้ท่ีจดัการขอ้มูลและฐานขอ้มูลโดยตรง ดว้ยการใช้ Linq ในการติดต่อกบั
ฐานขอ้มูล 

โดยขอ้มูลยงัคงใชฐ้านขอ้มูลเดิมจึงท าใหย้งัสามารถใชง้านขอ้มูลเดิมไดต่้อไป  
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4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 

 
รูปท่ี 4.1 ขั้นตอนการท างานของระบบ SRM 

 
โดยขั้นตอนในการท างานของระบบมีดงัน้ี 

1. ผูใ้ชเ้ลือกหวัขอ้เร่ืองท่ีจะแจง้และป้อนขอ้มูล 
2. ผูอ้นุมติัตน้ทางจะท าการอนุมติัและส่งใหก้บัผูอ้นุมติัปลายทาง 
3. ผูอ้นุมติัปลายทางท าการอนุมติัและส่งใหก้บัหวัหนา้แผนก 
4. หวัหนา้แผนตรวจสอบขอ้มูลโดยมอบหมายงาน หรือโอนงาน หรือรับงานดว้ย

ตนเอง 
4.1 หวัหนา้แผนกรับงานดว้ยตนเอง 

4.1.1 หวัหนา้แผนกเร่ิมด าเนินการทนัที 
4.1.2 หวัหนา้แผนกส่งเร่ืองใหผู้ต้รวจสอบ 
4.1.3 ผูต้รวจสอบจะท าการตรวจสอบและแจง้กลบัไปยงัผูแ้จง้เร่ือง 
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4.2 หวัหนา้โอนงาน 
      4.2.1   เจา้หนา้ท่ีไดรั้บงานจะด าเนินการต่อไป 

4.3 หวัหนา้มอบหมายงาน 
4.3.1 ผูถู้กมอบหมายงานหรือผูรั้บผดิชอบงานเร่ิมด าเนินการ 
4.3.2 ผูถู้กมอบหมายงานท าการตรวจสอบขอ้มูลและส่งใหก้บั

ผูต้รวจสอบ 
4.3.3 ผูต้รวจสอบจะด าเนินการตรวจสอบขอ้มูลและส่งกลบัไปยงัผู ้

แจง้เร่ือง 
 

4.2.2 ลกัษณะการท างานของระบบ 
 

 
รูปท่ี 4.2 หนา้ Home  Page ท่ียงัไม่ไดแ้สดงขอ้มูลหรือลายละเอียด 

 
จากรูปท่ี 4.2 หน้า Home Page เป็นหน้าแสดงขอ้มูลทางด้านซ้ายส าหรับแจง้ให้ผูใ้ช้งาน

ทราบวา่มีขอ้มูลอะไรบา้งท่ีตอ้งท า ขอ้มูลใน ณ ท่ีน่ี  คือ ขอ้มูลอา้งอิงการอนุมติัตน้ทาง การอนุมติั
ปลายทาง รอเร่ิมงาน ก าลงัด าเนินงาน พกังาน รอตรวจสอบ เสร็จส้ิน ยกเลิก เร่ืองท่ีฉนัแจง้ งานท่ี
ฉนัมอบหมาย งานท่ีตอ้งท า 
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รูปท่ี 4.3 หนา้ Home  Page ท่ีแสดงขอ้มูลหรือลายละเอียดแลว้ 

 
จากรูปท่ี 4.3 เม่ือผูใ้ชเ้ลือกขอ้มูลแลว้ในส่วนดา้นขวาจะแสดงรายละเอียดต่างๆ โดยในหนา้

น้ี ผูรั้บเร่ืองสามารถ อนุมติั หรือ แสดงความคิดเห็น หรือ มอบหมายงานได ้โดยการอนุมติัจะเรียง
ตามล าดบัของพนกังานในบริษทั 

 

 
 รูปท่ี 4.4 แสดงไอค่อนส าหรับแกไ้ขขอ้มูล 
 

จากรูปท่ี 4.4 ไอคอนดา้นขวาท่ีมีส่ีเหล่ียมสีแดงอยูน่ั้น คือไอคอนไวส้ าหรับแกไ้ขขอ้มูล
โดยไอค่อนน้ีจะสามารถแกไ้ขไดก้็ต่อเม่ือยงัไม่ยงัถูก ผูอ้นุมติัตน้ทาง อนุมติั 
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รูปท่ี 4.5 หนา้ Home แสดงรายละเอียดท่ีตอ้งการจะแกไ้ข 

 
จากรูปท่ี 4.5 หลงัจากคลิกปุ่มแกไ้ขแลว้จะแสดงหน้าแกไ้ขขอ้มูลข้ึนมา ผูใ้ชส้ามารถแกไ้ข

ขอ้มูลต่างๆ ได ้
 

 
รูปท่ี 4.6 หนา้  Request-view เมนูเลือกการร้องขอ 

 
 จากรูปท่ี 4.6 เป็นหนา้ท่ีแสดงแผนก หวัขอ้และหวัเร่ืองท่ีแจง้ 
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รูปท่ี 4.7  หนา้  Request-view บอกล าดบัการเลือก 

 
จากรูปท่ี 4.7 เป็นขั้นตอนการเลือกหวัขอ้ท่ีจะแจง้โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
ขั้นตอนท่ี 1 เป็นแทบ็เลือกแผนกท่ีตอ้งการจะส่งค าร้อง 
ขั้นตอนท่ี 2 เป็นปุ่มเลือกหวัขอ้วา่ตอ้งการจะะท าอะไรในแผนกน้ี 
ขั้นตอนท่ี 3 เป็นหวัขอ้เลือกเร่ืองท่ีจะขอค าร้อง 
 

 
รูปท่ี 4.8 หนา้ Request หนา้ป้อนแบบฟอร์มยืน่ค าร้อง 
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จากรูปท่ี 4.8 หลงัจากเลือกหัวขอ้ท่ีร้องขอเสร็จเรียบร้อยแลว้ระบบจะท าการเปล่ียนหน้า
เป็นหน้าป้อนแบบฟอร์มท าเร่ืองการร้องขอ โดยจะตอ้งป้อนขอ้มูลให้ครบถว้นและคลิกปุ่มสร้าง 
ระบบจะท าการส่งแบบฟอร์มนั้นไปยงัหัวหน้าในระดับต่างๆ เพื่อท าการอนุมัติจนเสร็จส้ิน
กระบวนการเรียบร้อยแลว้ ระบบจะท าการแจง้ไปยงัผูแ้จง้ใหท้ราบเร่ือง 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
ระบบการขอบริการ (SRM) ท่ีพฒันาข้ึนมาใหม่น้ีท าให้การท างานของเวบ็แอปพลิเคชนัเร็ว

ข้ึน ผูใ้ช้ไม่ตอ้งรอขอ้มูลนาน การท างานของฟังก์ชนัต่างๆ เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้โดยไดมี้การ
ทดสอบร่วมกบัพนักงานท่ีปรึกษาและพนักงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ในการปรับปรุง
แกไ้ขระบบในอนาคตท าไดง่้ายข้ึน เน่ืองจากแบ่งการพฒันาซอฟตแ์วร์ออกเป็นเลเยอร์ 

5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 
ความเขา้ใจทางดา้นกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ท่ีคณะผูจ้ดัท าไม่มีความรู้มา

ก่อน ท าใหต้อ้งใชเ้วลาในการศึกษาท าความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการท างานของงานท่ีท าค่อนขา้ง
นาน และท าใหก้ารส่ือสารกบัทีมงานค่อนขา้งล าบากกวา่จะเขา้ใจตรงกนั 

5.1.3  ขอ้เสนอแนะ 
ควรศึกษากระบวนการทางธุรกิจ และเทคโนโลยท่ีีสถานประกอบการใช ้ก่อนไป

ปฏิบติังานจริง  
 

5.2         สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 มีความกลา้ท่ีจะแสดงออกหรือกลา้ท่ีแสดงความคิดเห็น 
5.2.1.2 ท าใหเ้ราไดฝึ้กคิดดว้ยตนเองมากข้ึนในดา้นงานท่ีท า 
5.2.1.3 ไดป้ระสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์และสามารถน าไปปรับใชใ้นอนาคตได ้

5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ของการท างานเป็นทีม ท าให้ตอ้งใชเ้วลาปรับตวันาน 
5.2.2.2 ขาดความเขา้ใจในกระบวนการของธุรกิจ ท าใหก้ารท างานล่าชา้และ

ส่ือสารกบัทีมงานค่อนขา้งล าบาก 
5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ฝึกการท างานเป็นทีมในระหวา่งท่ีเรียน 
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