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บทคัดย่ อ
บริ ษทั โกไฟว์ จากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อของ TKS โดยทาหน้าที่ให้บริ การและดูแลทางด้าน
เทคโนโลยีสารสเนทศ อุปกรณ์ฮาร์ ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ให้กบั TKS โดยระบบการขอบริ การเป็ นระบบ
หนึ่ งที่บริ ษทั โกไฟว์ จากัด พัฒนาให้แก่ TKS สาหรับแจ้งขอใช้บริ การทางด้านไอทีและบริ การ
ต่ า งๆ โดยระบบงานเดิ ม ซึ่ งเป็ นเว็บ แอปพลิ เ คชัน มี ก ารท างานที่ ล่ า ช้า และปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขยาก
เนื่ องจากเป็ นระบบที่พฒั นามาเป็ นเวลานานแล้ว คณะผูจ้ ดั ทาซึ่ งเป็ นนักศึกษาสหกิจศึกษาจึงได้รับ
มอบหมายให้ พ ั ฒ นาระบบการขอบริ การใหม่ โดยยัง คงเป็ นเว็ บ แอปพลิ เ คชั น แต่ ใ ช้
กระบวนการพัฒ นาซอฟต์แวร์ ใ หม่ โดยใช้เ ทคนิ ค การพัฒนาซอฟต์แวร์ แ บบเลเยอร์ โดยแบ่ ง
ออกเป็ น 5 เลเยอร์ ได้แก่ 1) Front end ส าหรั บติ ดต่อกับผูใ้ ช้ 2) Service ติ ดต่อกับ API 3) API รั บ
URL จาก Service และวิธีการส่ งข้อมูล 4) Biz กระบวนการต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล และ
5) DAL จัดการข้อมูลและฐานข้อมูลโดยใช้ Linq และการแสดงผลข้อมูลคาร้ องขอบริ การใช้การ
แสดงผลโดยแบ่งเป็ นหน้า หรื อ Paging เพื่อให้การแสดงผลข้อมูลเร็ วขึ้น ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งรอนาน พัฒนา
ด้วย Microsoft Visual Studio .Net Core ภาษา C# เมื่อพัฒนาระบบเรี ยบร้อยแล้ว ได้ทาการทดสอบ
ร่ วมกับพนักงานที่ปรึ กษาและพนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยทาการทดสอบการทางานขอแต่ละฟั งก์ชนั
และการทางานร่ วมกันของฟั งก์ชนั ได้ผลลัพธ์ ฟั งก์ชนั ต่างๆ ทางานได้ตามที่กาหนดไว้ และแต่ละ
ฟังก์ชนั สามารถทางานร่ วมกันได้
คาสาคัญ : การขอบริ การ, การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเลเยอร์, เว็บแอปพลิเคชัน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั โกไฟท์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ในเครื อ TKS โดยจะเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรและดู แลระบบ
สำรสนเทศและไอทีท้ งั หมดให้ TKS นอกจำกนี้ ยงั มีผลิตภัณฑ์ทำงด้ำนซอฟต์แวร์ และไอทีสำหรับ
ให้บริ กำรองค์กรหรื อหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน โดยในส่ วนของกำรให้บริ กำรรับเรื่ อง
ขอใช้บ ริ ก ำรทำงด้ำ นไอที แ ละบริ ก ำรอื่ น ๆ จำก TKS จะมี ร ะบบที่ เ ป็ นเว็บ แอปพลิ เ คชัน คอย
ให้บริ กำร แต่เนื่ องจำกเว็บแอปพลิ เคชันดังกล่ำวมีกำรทำงำนที่ล่ำช้ำและกำรปรับปรุ งแก้ไขทำได้
ล่ำช้ำเช่นกัน
คณะผูจ้ ดั ทำในฐำนะนัก ศึ กษำปฏิ บตั ิ งำนสหกิ จศึ กษำได้รับมอบหมำยให้ทำกำรพัฒนำ
ระบบกำรขอบริ หำรใหม่ (Service Request Management System : SRM)โดยยังคงพัฒ นำเป็ นเว็บ
แอปพลิเคชันที่มีกำรใช้เทคนิ คในกำรพัฒนำให้มีกำรทำงำนที่เร็ วขึ้นและกำรปรับปรุ งแก้ไขระบบ
ในอนำคตทำได้ง่ำยขึ้น โดยแบ่งกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ออกเป็ นชั้นๆ เรี ยกว่ำเลเยอร์ (Layer) และกำร
แสดงคำร้องให้แบ่งออกเป็ นหน้ำละ 10 รำยกำร (Paging) ซึ่ งฟั งก์ชนั่ กำรทำงำนยังคงมีอยู่ครบทุก
ฟังก์ชนั่ เช่นเดียวกับระบบเดิม เครื่ องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่ Microsoft Visual Studio ภำษำ C#
และใช้เทคโนโลยีของ .Net Core ในกำรพัฒนำเพื่อให้ระบบทำงำนได้ทุกแพลตฟอร์ม
ระบบใหม่ ที่ ค ณะผูจ้ ดั ท ำพัฒนำได้ผ่ำ นกำรทดสอบจำกพนัก งำนที่ ป รึ ก ษำและหัวหน้ำ
แผนกแล้วซึ่ ง ทุ กฟั ง ก์ชันสำมำรถใช้ง ำนได้ตำมขอบเขตที่ ก ำหนดไว้ โดยที มพัฒนำของบริ ษ ทั
สำมำรถนำไปใช้งำนและพัฒนำต่อได้
1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนำระบบกำรขอบริ กำร
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1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 สถำปัตยกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำโครงงำนเป็ นแบบไคลเอนท์/เซิร์ฟเวอร์
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ นสองกลุ่มหลัก คือ
1.3.2.1 ผูใ้ ช้ หรื อผูข้ อใช้บริ กำร
1.3.2.1.1 สำมำรถดูรำยละเอียด ต่ำงๆ ของคำร้องได้
1.3.2.1.2 สำมำรถดูสถำนะได้วำ่ คำร้องที่สร้ำงอยูใ่ นสถำนะอะไร หรื ออยู่
ในขั้นตอนใด
1.3.2.1.3 สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้
1.3.2.1.4 สำมำรถยกเลิกคำขอที่ส่งไปได้
1.3.2.1.5 สำมำรถตรวจสอบงำนที่เสร็ จแล้วได้
1.3.2.1.6 สำมำรถเปิ ดคำขอใหม่จำกงำนที่เสร็ จแล้วได้
1.3.2.2 หัวหน้ำแผนก
1.3.2.2.1 สำมำรถอนุมตั ิได้ท้ งั ต้นทำงและปลำยทำง
1.3.2.2.2 สำมำรถมอบหมำยงำนให้แก่พนักงำนที่มีหน้ำที่รับผิดชอบได้
1.3.2.2.3 สำมำรถรับงำนเพื่อให้บริ กำรเองได้
1.3.2.2.4 สำมำรถส่ งตรวจสอบได้
1.3.2.2.5 สำมำรถส่ งเรื่ องกลับไปยังผูใ้ ช้ได้ถำ้ ข้อมูลไม่ถูกต้อง

1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ระบบทำงำนได้เร็ วขึ้น
1.4.2 ผูใ้ ช้สำมำรถแจ้งปั ญหำทำงด้ำนไอทีและคอมพิวเตอร์ ได้ง่ำย สะดวกและรวดเร็ ว
ขึ้น
1.4.3 กำรจัดกำรข้อร้องเรี ยนของผูใ้ ช้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิง่ ขึ้น
1.4.4 ทำให้ได้ขอ้ มูลสำหรับใช้ประโยชน์ต่อไปในอนำคตได้ เช่น กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
เพื่อปรับปรุ งระบบกำรจัดกำรข้อร้องเรี ยนให้มีประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น
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1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 ศึกษำข้อมูลและวิเครำะห์ระบบ
ท ำกำรศึ ก ษำกำรท ำงำนและฐำนข้อ มู ล ของระบบกำรขอบริ ก ำร (SRM) จำก
ระบบงำนเดิมที่ใช้งำนอยู่ รวมถึ งสอบถำมจำกพนักงำนที่ปรึ กษำถึ งปั ญหำของระบบงำน
เดิ มและควำมต้องกำรของระบบงำนใหม่ และนำข้อมูลที่รวบรวมได้มำทำกำรวิเครำะห์
เพื่อให้ได้ฟังก์ชนั กำรทำงำนของระบบงำนใหม่ และวิธีกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ ที่ทนั สมัยขึ้น
ระบบงำนใหม่จะประกอบด้วยฟั งก์ชันหลักๆ ที่ มีก ำรใช้งำนจริ ง ประกอบด้วย
ผูใ้ ช้สำมำรถขอใช้บริ กำรต่ำงๆ ผ่ำนหน้ำเว็บได้ สำมำรถติดตำมคำขอบริ กำรและจัดกำรกับ
คอขอบริ กำรของตนได้ หัวหน้ำแผนไอทีสำมำรถทำกำรอนุมตั ิคำขอบริ กำร มอบหมำยงำน
และตรวจสอบได้ เทคโนโลยีที่ใช้ในกำรพัฒนำ ประกอบด้วย เว็บแอปพลิเคชัน .Net Core
และ Paging
1.5.2 ออกแบบระบบงำน
นำข้อมูลที่ได้รวบรวมและทำกำรวิเครำะห์ไว้มำออกแบบระบบ ประกอบด้วย
- ออกแบบสถำปั ต ยกรรมระบบ โดยเลื อ กใช้ ส ถำปั ต ยกรรมไคลเอนท์ /
เซิร์ฟเวอร์ พัฒนำเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน
- ออกแบบกระบวนกำรพัฒ นำซอฟต์ แ วร์ โดยใช้ ห ลัก กำร Model View
Controller (MVC) แบ่งกำรพัฒนำออกเป็ นเลเยอร์ (Layer)
- ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ ให้ใช้งำนง่ำย โดยที่ผใู ้ ช้ไม่ตอ้ งเรี ยนรู ้กำรใช้งำน
ใหม่ (User Experience)
- ระบบฐำนข้อมูล ใช้ฐำนข้อมูลเดิมของบริ ษทั ที่มีอยูแ่ ล้ว เพื่อรองรับข้อมูลเดิม
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1.5.3 พัฒนำระบบ
พัฒนำเว็บแอปพลิเคชันตำมที่ได้วิเครำะห์และออกแบบไว้ โดยเขียนชุ ดคำสั่งด้วย
ภำษำ C# ด้ว ย Microsoft Visual Studio .Net Core และมี ก ำรท ำ API แบ่ ง เป็ น 5 เลเยอร์
ได้แก่
1.5.3.1 Front end ท ำหน้ ำ ที่ แ สดงผลให้ แ ก่ ผู ใ้ ช้ ง ำนและท ำกำรติ ด ต่ อ โดยกำรใช้
Service ในกำรเรี ยก API
1.5.3.2 Service ทำหน้ำที่ติดต่อกับ API โดยเรี ยกใช้ URL ให้ตรงกับที่ API ต้องกำร
รวมไปถึงมีขอ้ มูลอะไรส่ งมำบ้ำง
1.5.3.3 API ทำหน้ำที่รับ URL จำก Service และระบุ ว่ำจะให้ Service ส่ งแบบ Post
หรื อ Get เพื่อให้เหมำะกับกำรทำงำน โดย Post จะเหมำะกับกำรได้รับข้อมูล
จำกผูใ้ ช้และมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล Get จะเหมำะกับกำรเรี ยกข้อมูลออกมำ
แสดงผล จำกนั้นจะทำกำรติดต่อ Biz
1.5.3.4 Biz ทำหน้ำที่จดั กำรกระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฐำนข้อมูล เช่น กำร
คำนวณหรื อกำรนำข้อมูลมำใส่ ในโมเดลดำพื่อทำกำรแก้ไขต่ำง ๆ
1.5.3.5 DAL ทำหน้ำที่จดั กำรข้อมูลและฐำนข้อมูลโดยตรง ด้วยกำรใช้ Linq ในกำร
ติดต่อกับฐำนข้อมูล
เพื่อให้ง่ำยต่อกำร แก้ไขและเรี ยกใช้งำนโดนกำรใช้ Service ของฝั่ง typescript
1.5.4 ทดสอบระบบ
คณะผูจ้ ดั ทำได้ร่วมกับพนักงำนที่ปรึ กษำและพนักงำนท่ำนอื่นๆ ในกำรทดสอบ
ระบบ โดยแบ่งเป็ น
1.5.5.1 ทดสอบฟังก์ชนั่ ต่ำง ๆ ว่ำทำงำนได้ตำมที่ตอ้ งกำรหรื อไม่
1.5.5.2 ทดสอบกำรทำงำนร่ วมกันของแต่ละฟังก์ชนั่ เพื่อทดสอบกำรส่ งข้อมูลและ
กำรเรี ยกใช้งำนฟังก์ชนั่ ว่ำถูกต้องหรื อไม่
โดยถ้ำพบข้อผิดพลำดคณะผูจ้ ดั ทำจะทำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง และทำกำรทดสอบ
ใหม่อีกครั้งจนกว่ำจะไม่พบข้อผิดพลำด
1.5.5 จัดทำเอกสำร
เป็ นกำรจัดทำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจัดทำ โครงงำน วิธีกำร
และ ขั้นตอนกำรดำเนินโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำและคู่มือกำรใช้งำน
สำหรับสถำน ประกอบกำรใช้อำ้ งอิงต่อไปในอนำคต
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ตำรำงที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน

1.
2.
3.
4.
5.
1.6

ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
ศึกษำข้อมูลและวิเครำะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนำระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทำเอกสำร

มิ.ย. 55

ก.ค. 55

ส.ค. 55

อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook Acer Intel® Core™ i5
1.6.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook HP OMEN Intel® Core™ i7
1.6.2 ซอฟต์แวร์
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

ก.ย. 55
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานสหกิ จศึ กษานี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี
เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 .Net Framework1
.NET Technology และ .NET Framework คื อ รู ป แบบการพัฒ นาโปรแกรมแบบใหม่ ที่
ไมโครซอฟท์ได้พฒั นาออกมาแล้วระยะหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์สาคัญคือสามารถใช้งานในสภาวะ
ของฮาร์ ด แวร์ ห รื อระบบปฏิ บ ัติ ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น ได้ เช่ น เครื่ องพี ซี ก ั บ เครื่ องแมค หรื อ
ระบบปฏิ บตั ิการวินโดว์กบั ลี นุกซ์ และสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้ดว้ ยภาษาอะไรก็ได้ให้
สามารถท างานร่ ว มกัน ได้ เช่ น ภาษา C กับ Java เป็ นต้น รวมถึ ง เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการพัฒ นา
โปรแกรมให้สามารถเชื่ อมต่อกับโปรแกรมต่าง ๆ ของไมโครซอพท์ได้โดยง่าย ซึ่ งก็รวมไปถึงการ
ทางานภายในของระบบปฏิ บตั ิการวินโดว์เองด้วย ผูพ้ ฒั นาจึงสามารถพัฒนาโปรแกรมใหม่ๆ ได้
โดยง่าย และรวดเร็ ว ไม่ติดข้อจากัดต่าง ๆ อย่างเช่นการพัฒนาโปรแกรมในสมัยก่อน

1

https://notebookspec.com/net-framework-คืออะไร-มีที่มาและควา/
88056/?fbclid=IwAR2qxE7LL5ssOYu41109WDuY4S6ZY7ty7cZQDRxCSHKNBTMcSK9MrR
cirX8
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รู ปที่2.1 The .Net Framework Stack
.NET Framework เป็ นแพลตฟอร์ มสาหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่รองรับภาษา .Net มากกว่า
40 ภาษา ซึ่ งมีไลบารี่ เป็ นจานวนมากสาหรับการเขียนโปรแกรม รวมถึงบริ หารการดาเนินการของ
โปรแกรมบน .NET Framework โดยไลบารี่ น้ ันได้รวมถึ งส่ วนต่อประสานกับผูใ้ ช้ การเชื่ อมต่ อ
ฐานข้อมูล วิทยาการเข้ารหัสลับ อัลกอริ ทึม การเชื่ อมต่อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ และการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชัน โดย .NET Framework มีส่วนประกอบ ภายในแบ่งออกเป็ น 3 ชั้นใหญ่ๆ คือ
2.1.1. Programming Language
เป็ นรู ปแบบของ ภาษา ที่ ออกแบบ มาเพื่อให้สามารถทางานในสภาวะที่เป็ น .NET ได้โดย
ที่ทางไมโครซอฟท์ได้กาหนดภาษาหลักที่จะใช้ใน การพัฒนาบน .NET ด้วยกัน 3 ภาษา ได้แก่
- C# เป็ นภาษาใหม่ที่ไมโครซอฟท์พฒั นามาจาก C++ และ JAVA
- VB.NET เป็ นภาษาที่พฒั นามาจาก Visual Basic ในเวอร์ ชนั่ 6.0
- JScript.net เป็ นภาษาที่ พ ัฒ นา มาจาก JScript ซึ่ งเป็ น JavaScript ใน เวอร์ ชั่น ของ
ไมโครซอฟท์
2.1.2. Base Classes Library: Library
เปรี ยบเสมือนชุดคาสั่งสาเร็ จรู ปย่อยๆที่เพิ่มเข้ามา ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นชุดคาสั่งที่ตอ้ งใช้งาน
อยู่เป็ นประจา ดังนั้น จึงมีผูค้ ิดค้นเครื่ องอานวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม ซึ่ ง ไลบารี่ ใน
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ภาษาต่ า งๆ ส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ใ นรู ป แบบไฟล์ incould แต่ ถ้า เป็ น ASP สิ่ ง ที่ เ ป็ นไลบารี่ ก็ คื อ คอม
โพเนนท์ต่าง ๆ นัน่ เอง ซึ่ งภายในระบบ .NET จะสร้างสิ่ งที่เรี ยกว่าเป็ นไลบารี่ พ้ืนฐานขึ้น ทาให้ไม่
ว่าจะใช้ภาษาใดในการพัฒนาโปรแกรมก็สามารถที่จะเรี ยกใช้ไลบารี่ ที่เป็ นตัวเดียวกันได้
2.1.3. Common Language Runtime (CLR)
ป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับระบบ .NET เพราะ CLR มีหน้าที่ทาให้โปรแกรมที่ เขียนขึ้ นมาด้วย
ภาษาที่ต่างกันกลายเป็ นภาษารู ปแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด เราเรี ยกภาษาที่วา่ นี้ วา่ Intermediate
language (IL) ซึ่ งเมื่ อ ต้อ งการที่ จ ะรั น โปรแกรมใด CLR จะตรวจสอบเครื่ อ งที่ รั น ว่า มี ส ภาวะ
แวดล้อมการทางานเช่ นใดหลังจากนั้นก็จะคอมไพล์เป็ นโปรแกรมที่เหมาะสมต่อการทางานของ
เครื่ องนั้น ทาให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในแต่ละเครื่ อง
2.1.4. ประโยชน์ ทไี่ ด้ จากการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ เทคโนโลยีอง .NET
- เป็ นระบบที่มี ไลบารี่ ที่เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน เนื่ องจากมี ไลบารี่ ที่เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งหมด
- ไม่ ข้ ึ น กับ ระบบปฏิ บ ัติ ก าร เพราะ .NET Framework จะท าให้ ส ามารถใช้ง าน
โปรแกรมต่างๆได้ทุกระบบปฏิบตั ิการ
- มีภาษาคอมพิวเตอร์ รองรับหลายภาษา โดยผูพ้ ฒั นาสามารถเลือกใช้ภาษาที่ถนัด
ที่สุดในการพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ได้
- มี ก ารควบคุ ม สิ่ ง แวดล้อมในการท างานเป็ นอย่า งดี เนื่ อ งจากเป็ นระบบที่ เ ป็ น
มาตรฐาน ทาให้การควบคุ มจัดสรรระบบต่าง ๆ ทาได้ง่ายขึ้ น ไม่ว่า จะเป็ นการ
จัดสรรหน่วยความจา ด้านการใช้งานเครื่ องก็มีความรวดเร็ วมากขึ้น
- ความปลอดภัยที่มีมากขึ้น .NET Framework สามรถกาหนดสิ ทธิ์ การใช้งานหรื อ
Permission ของผูใ้ ช้งานได้
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2.2 Postman
เป็ นเครื่ องมือสาหรับ การพัฒนา API ซึ่ งทาหน้าที่แทน API Service ในการส่ งคาร้ องขอ
(Request) และรับการตอบกลับ (Response) ที่ได้กลับมา ตัวอย่างเช่ น ผูพ้ ฒั นาต้องการตรวจสอบ
API แสดงรายการคาร้ องผูพ้ ฒั นาจะทาการใส่ Local Host ของแอปพลิ เคชันตามด้วยชื่ อของ API
และตามด้วยพารามิตเตอร์ เพื่อดูผลลัพท์วา่ รู ปแบบข้อมูลออกมาเป็ นอย่างไร
จุดเด่น คือ สามารถใช้งานจาก Google Chrome ส่ งไปยัง API ได้โดยตรง และยังสามารถส่ งได้
ทั้งแบบ Get และ Post
2.3 การพัฒนาซอฟต์ แวร์ แบบเลเยอร์
การพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบเลเยอร์ เป็ นการแบ่งส่ วนของคอนโทรลเลอร์ (Controller) แยก
จากกันเพื่อให้สามารถระบุการทางานของแต่ละส่ วนได้อย่างชัดเจน ทาให้สามารถแก้ไขได้ง่ายขึ้น
ซึ่ งทาให้กระบนการทางานมีความละเอียดและเป็ นระเบียบมากขึ้น โดยเลเยอร์ แบ่งออกเป็ นดังนี้
1. ด้า นหน้า (Front End) ท าหน้า ที่ แ สดงผลต่ อ ผู ใ้ ช้ง านและท าการติ ด ต่ อ โดยการใช้
Service ในการเรี ยก API
2. Service ทาหน้าที่ติดต่อกับ API โดยเรี ยก URL ให้ตรงกับที่ API ต้องการ รวมไปถึ ง
ตรวจสอบว่ามีตวั แปรใดส่ งมาบ้าง
3. API ทาหน้าที่รับ URL จาก Service และระบุวา่ จะให้ Service ส่ งแบบ Post หรื อ Get
เพื่อให้เหมาะกับการทางาน โดย Post เหมาะกับการได้รับข้อมูลจากผูใ้ ช่ และต้องการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล ส่ วน Get เหมาะกับการเรี ยกข้อมูลออกมาแสดงผล จากนั้นจะทา
การติดต่อ Biz
4. Biz ทาหน้าที่จดั การกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ ยวข้องกับฐานข้อมู ล (Database) เช่ น
การคานวณหรื อการนาข้อมูลมาใส่ ในโมเดลเพื่อทาการแก้ไขต่าง ๆ
5. DAL ทาหน้าที่จดั การข้อมูลและฐานข้อมูลโดยตรงโดยการใช่ Linq ในการติดต่อกับ
ฐานข้อมูล
2.4 Git2
Git คื อ Version Control แบบ Distributed ตัว หนึ่ ง เป็ นระบบที่ ใ ช้ จ ัด เก็ บ และ
ควบคุมการเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับไฟล์ชนิ ดใดก็ได้ ไม่วา่ จะเป็ น Text File หรื อ Binary
File (จากนี้จะขอเรี ยก Text File หรื อ Binary File รวมกันว่า Source

2

https://medium.com/@pakin/git-คืออะไร-git-is-your-friend-c609c5f8efea
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2.4.1 จุดเด่ นของ Git
2.4.1.1 เมื่อจัดเก็บไฟล์เข้าไปในระบบของ Git จะเรี ยกว่า Git Repository ซึ่ งเก็บ
สารองข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของ Source Code ทาให้สามารถย้อนกลับไปที่
เวอร์ ชนั่ ใดๆ ก่อนหน้า และดู รายละเอี ยดการเปลี่ ยนแปลงของแต่ละเวอร์ ชนั่ ได้
นอกจากนั้นยังสามารถดูได้วา่ ใครเป็ นคนแก้ไข
2.4.1.2 Git สามารถเก็บบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ Source Code เวอร์ ชนั่ ล่าสุ ดไว้
ที่ Local Repository ซึ่ งสามารถทางานได้โดยที่ไม่ตอ้ งต่อกับอินเตอร์ เน็ต และเมื่อ
ต้อง Update การเปลี่ยนแปลงของ Source Code เวอร์ ชนั่ ล่าสุ ดให้กบั เพื่อนร่ วมทีม
ก็สามารถที่จะ Push ขึ้นไปเก็บที่ Remote Repository(Git Hosting) และเพื่อนร่ วม
ทีมก็สามารถ Pull เวอร์ ช้ นั ล่าสุ ดนั้นมารวม(Auto Merge) ที่เครื่ องของเขาเอง ทา
ให้ Source Code ที่พฒั นาร่ วมกันกับคนภายในทีมเป็ นเวอร์ ชนั่ ล่าสุ ดเสมอ
2.4.2 Git Status
สถานะของ Source Code ที่เก็บอยูใ่ นระบบของ Git นั้นมีดงั่ นี้
2.4.2.1 Untracked เป็ นสถานะที่ Source Code ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่และยังไม่ได้ถูก
เก็บไว้ในระบบของ Git
2.4.2.2 Working Directory เป็ นสถานะที่กาลังมีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไข
Source Code หรื ออาจจะเรี ยกสถานะนี้วา่ Modified
2.4.2.3 Staged เป็ นสถานะที่ Source Code กาลังเตรี ยมที่จะ Commit เพื่อยืนยันการ
เปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเก็บลงในสถานะ Local Repository
2.4.2.4 Local Repository เป็ นสถานะที่มีการเก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ของ Source Code ลงไปที่ Git Repository ที่เป็ น Local (ที่เครื่ องตัวเอง)
2.4.2.5 Remote Repository เป็ นสถานะที่มีการเก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
ของ Source Code ลงไปที่ Git Repository ที่เป็ น Hosting (ที่เครื่ องเซิร์ฟเวอร์)
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2.5 DevOps
คื อรู ป แบบวิธีการปฎิ บตั ิ วัฒนธรรม และกระบวนการต่า งๆ เพื่อแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดจาก
ความขัดแย้งระหว่าง Development และ Operation รวมถึ งช้วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานให้
สามารถผลิต software ออกสู่ ตลาดได้เร็ วขึ้น
ประโยชน์ ทไี่ ด้ เมื่อเลือกใช้ DevOps
-

สามารถ deploy software ได้บ่อยกว่า 200 เท่า
สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบได้มากกว่า 24 เท่า
สามารถลดอัดตราการล้มเหลวของการ change ระบบได้มากกว่า 3 เท่า
สามารถลดเวลาในการผลิต software ได้มากกว่า 2,555 เท่า
สามารถลดเวลาในการแก้ปัญหาด้าน security ได้มากกว่า 50%
สามารถลดเวลาการทางาน ทาให้พนักงานมีเวลาเพิม่ ขึ้นมากกว่า 29 %
สามารถลด cost ให้บริ ษทั ได้มากกว่า จาก cost ที่ เกิ ดขึ้ นเมื่อระบบมีปัญหา และ
ต้นทุนจากการจ้างบุคลากร

หลักการทางานของ DevOps

รู ปที่ 2.2 หลักการทางานของ DevOps
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- หลักการของ flow
หมายถึงการปรับปรุ ง flow การทางานหรื อการส่ งต่องานระหว่างหน่ วยงาน
จากซ้า ยไปขวาตั้ง แต่ Business เริ่ ม คิ ด requirement ไป Development ไป Operations
จนถึ งลู กค้าให้ไหลไปอย่างราบรื่ น และรวดเร็ วที่ สุด โดยลดขนาดของงานชิ้ นใหญ่
เป็ นชิ้นย่อยๆ แล้ว deploy ให้บ่อยขึ้น, การไม่ส่ง defect ไปที่หน่วยงานลาดับถัดไปเพื่อ
ไม่ให้เกิ ดการแก้ไขและต้องส่ งต่องานกลับ ไปกลับมา, การปรับปรุ งงานโดยมองที่
เป้ าหมายหลักของบริ ษทั ไม่ใช่แค่เป้ าหมายของหน่วยงาน(เช่น Dev มองที่ความรวดเร็ ว
ในการพัฒนาระบบ Ops มองที่ ค วามเสถี ย รของระบบ) นอกจากนี้ ย งั จาเป็ นต้องมี
วิ ธี การปฏิ บ ั ติ อ ย่ า งเช่ น continuous integration, การสามารถสร้ า งหรื อจ าลอง
production environment ตามความต้องการ, การจากัด work in process เป็ นต้น
- หลักการของ feedback
หลักการนี้ กล่ าวถึ ง feedback ในแง่ ของปั ญหาระหว่างหน่ วยงานจากขวามา
ซ้า ยของทุ ก ๆจุ ด ในกระบวนการท างานเช่ น จาก Operations ไป Development ต้อ ง
ค้นหาและแก้ไขให้ได้อย่างรวดเร็ ว รวมถึงการป้ องกันปั ญหาไม่ให้เกิดขึ้นอีกเป็ นครั้งที่
สอง บริ ษ ัท สามารถท าสิ่ ง เหล่ า นี้ ได้โดยสร้ า งคุ ณ ภาพตั้ง แต่ แ หล่ ง ที่ ม า (เช่ นสร้ า ง
คุ ณภาพตั้งแต่ source code ของโปรแกรม) หรื อสร้ างองค์ความรู ้ ข้ ึนมา นอกจากนี้ ยงั
จาเป็ นต้องมีวิธี การปฏิ บตั ิ อย่า งเช่ นการท า automate test, การแก้ไ ขปั ญหาทันที เมื่ อ
ปั ญหาเกิดขึ้น , การ monitoring ระบบให้ผเู ้ กี่ยวข้องสามารถเข้าไปดูได้ รวมถึงการแจ้ง
เตือนเมื่อระบบเกิดปั ญหา
- หลักการของการทดลองและเรียนรู้ อย่ างต่ อเนื่อง
เป็ นหลักการเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมเพื่อสนับสนุนสองอย่าง อย่างแรกคือ
การทดลองสิ่ งใหม่ๆเพื่อปรับปรุ งกระบวนการทางานซึ่ งทาให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ จากทั้ง
ความสาเร็ จและความล้มเหลว อย่างที่ สองคือความเข้าใจว่าการปฏิ บตั ิอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นหนทางสู่ ค วามเชี่ ย วชาญและความส าเร็ จ การทดลองน าสิ่ ง ใหม่ ๆ มาใช้เ พื่ อ
ปรับปรุ งการทางานแบบเดิมๆจะมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้นเมื่อนาไปใช้กบั หลักการของ
feedback เพราะเมื่ อเกิ ดปั ญหาจากการทดลองก็ จ ะได้แ ก้ไ ขปั ญ หาได้อย่า งรวดเร็ ว
ส่ งผลให้บริ ษทั เรี ยนรู ้ ได้อย่างรวดเร็ วกว่าเมื่ อเทียบกับคู่แข่งดังคาที่ ว่า “fail fast win
big” บริ ษทั สามารถทาสิ่ งเหล่านี้ ได้โดยสร้ างวัฒนธรรมเรื่ องความกล้าที่จะเสี่ ยงที่จะ
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เปลี่ ยน(แทนที่จะกลัว) และสร้ างความไว้ใจซึ่ งกันและกัน รวมถึ งออกแบบกระบวน
การทางานให้สามารถนาความรู ้ หรื อความผิดพลาดที่เกิดจากการทางานของพนักงาน
แต่ละคนไปกระจายให้พนักงานคนอื่นๆรับรู ้ จนกลายมาเป็ นองค์ความรู ้ของบริ ษทั ใน
ที่สุด

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อสถานที่ประกอบการ : บริ ษทั โกไฟว์ จากัด
ที่ต้ งั : ที่อยู่ 30/88 หมู่ 1 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมือง จ.วมุทรสาคร 74000
เบอร์ ติดต่อ : (66) 2784 5888

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั โกไฟว์ จากัด
3.2

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
งานการให้บริ การในลักษณะส่ งเสริ มการขายให้กบั ทางบริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จากัด
ไม่ ว่ า จะเป็ นการให้ ข ้อ มู ล ผลิ ต ภัณ ฑ์ สิ น ค้า ที่ มี ค วามสลับ ซั บ ซ้ อ นทั้ง ในส่ ว น Hardware และ
Software การให้ ค าแนะน าในการเลื อกใช้อุป กรณ์ อ ย่า งเหมาะสมกับ การใช้งาน การบริ ก ารให้
คาปรึ กษาแก้ไขปั ญหาวิธีการติดตั้ง และการใช้งานอุปกรณ์อย่างถูกวิธี เป็ นต้น ในอีก 3 ปี ต่อมาทาง
บริ ษทั ก็ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล้านบาท เป็ น 8 ล้านบาทในปี พ.ศ 2542 โดยมีความ พร้อมที่
จะให้บริ การไปสู่ คู่คา้ ของทางบริ ษทั ซิ นเน็ค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็ นการออกแบบระบบเครื อข่ายตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึ งขนาดใหญ่ การให้บริ การติดตั้งอุปกรณ์ ที่มี
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ความสลับ ซับ ซ้ อน การให้ บ ริ ก ารแก้ไ ขปั ญ หาแบบ Onsite Service การให้บ ริ ก าร Maintenance
Agreement Contract สาหรับบริ ษทั ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
3.3

รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริ หารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 โครงสร้างองค์กรของบริ ษทั โกไฟว์ จากัด
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นักศึ ก ษาสหกิ จศึ กษา นาย ณั ฐภัท ร ลลิ ตปุ รนานนท์ และนาย นันทพงศ์ อัจฉรยวนิ ไป
ปฎิ บตั ิ งานในตาแหน่ ง โปรแกรมเมอร์ ณ แผนก IT DEV โดยมี หน้าที่ ในการพัฒนาและปรับ แก้
แอปพลิเคชันของบริ ษทั ตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากได้รับมอบหมายให้พฒั นาเว็บแอปพลิเคชัน
ของระบบการขอบริ การใหม่แล้ว ยังได้รับมอบหมายให้พฒั นาและปรับแก้แอปพลิเคชัน่ ดังนี้
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- วีนิโอ้ (Venio๗ เป็ นแอปพลิเคชันทางด้าน ธุ รกิจ โดยในส่ วนที่ได้รับมอบหมาย คือการ
สร้างฟี เจอร์ ที่ชื่อว่า Ememo เป็ นฟี เจอร์ ที่เกี่ยวกับการบันทึก อนุมตั ิ และ ยกเลิกข้อมูล

รู ปที่ 3.3 เว็ปแอพพลิเคชันวีนิโอ้
และอีกหนึ่งฟี เจอร์ ที่ได้รับมอบให้ให้พฒั นาต่อ คือฟี เจอร์ แอดมิน เป็ นฟิ เจอร์ สาหรับ
ควบคุมและเช็คอุปกรณ์ที่จ่าย เบิกถอนไปได้และสามารถให้ตาแหน่งคนในทีมได้

รู ปที่ 3.4 ฟี เจอร์ แอดมิน ของ วีนิโอ้
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- Empeo เป็ นเว็บแอปพลิเคชันสาหรับจัดการองค์กรรวมไปถึงการแจ้งการลา หรื อขอลาหยุด
และคานวณเงินเดือน
 หน้า Role สาหรับจัดการสิ ท ธิ์ โดยสามารถกาหนดได้ว่าจะให้ใครที่มีสิ ท ธิ์ เป็ น
แอดมินได้บา้ ง และสามารถแก้ไขสถานะของผูใ้ ช้ได้ ซึ่ งในหน้านี้ คณะผูจ้ ดั ทาทา
ในส่ วนของเบื้องหลัง (Back End) และเบื้องหน้า (Front End) ทางเบื้องหน้าจะใช้
Component Prime NG และใช้ก ารดึ งข้อมู ล โดยการแบ่ ง ออกเป็ น API BIZ และ
DAL เพือ่ ให้เหมาะกับการทางานแบบใช้ความละเอียดสู ง

รู ปที่ 3.5 หน้า Role
 หน้า Payroll สาหรับจัดการเงินเดือน และสามารถคานวณเงินเดือนได้ทนั ทีเมื่อมีการ
เปลี่ ยนแปลง และในส่ วนนี้ คณะผูจ้ ดั ทาได้รับมอบหมายหมายให้ทาทั้งส่ วนเบื้อง
หน้ าและเบื้ อ งหลัง โดยดึ งข้อ มู ล จากฐานข้อ มู ล และแยกออกเป็ น 2 โมเดล เพื่ อ
คานวณเงินได้และเงินหัก และทางเบื้องหลังมีการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแต่
ละการแก้ไขไว้เป็ นประวัติ
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รู ปที่ 3.6 หน้า Payroll
 หน้า Tax เป็ นหน้าสาหรับคานวณภาษีและแก้ไขได้ ซื่ งในส่ วนนี้ทาในส่ วนของหน้า
บ้านซึ่ งและมีการทา ขนาดให้ใช่งานได้ท้ งั ในโทรศัทพ์และคอมพิวเตอร์

รู ปที่ 3.7 หน้า Tax Exception
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 จัด ท าท าหน้า Pop up ให้ ก ับ หน้ า Employee Payment โดยเมื่ อ คลิ ก ที่ ชื่ อ จะแสดง
หน้าต่าง Pop up ข้อมูลของพนักงานที่เลือก ในส่ วนนี้ มีการใช้ Data Table เพื่อให้
ง่ายต้องการแสดงตารางข้อมูล

รู ปที่ 3.8 หน้าต่าง Pop up ของหน้า Employee Payment
3.5

ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาว นันทพร น้ าใจดี ตาแหน่ง โปรเกรมเมอร์ แผนก IT DEV
นาย นวมินทร์ อินทรบุตร ตาแหน่ง โปรแกรมเมอร์ แผนก IT DEV

3.6

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ระยะเวลาในการปฎิบตั ิงานสหกิจศึกษา เริ่ มปฏิบตั ิงานตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
ระบบการขอบริ การ (Service Request Management System) มีชื่อย่อว่า SRM เป็ นระบบ
ที่ ให้บริ การแก่ TKS ในการขอใช้บริ การทางด้านไอทีและบริ การด้านอื่นๆ มายังบริ ษ ทั โกไฟว์
จากัด โดยพัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชันที่มีฟังก์ชนั การทางานตั้งแต่ผขู ้ อใช้บริ การทาเรื่ องขอบริ การ
สามารถติดตามสถานะคาขอบริ การ แสดงความคิดเห็น และยกเลิกคาขอบริ การได้ผา่ นทางหน้าเว็บ
ซึ่ ง ทาให้สะดวกต่อการใช้งาน และคาขอบริ ก ารดัง กล่ า วจะถู ก ส่ ง มายัง หัวหน้า แผนกไอที โดย
หัวหน้าแผนกไอทีสามารถดูรายละเอียดของคาขอบริ การ ทาการอนุมตั ิตน้ ทาง มอบหมายงานไปยัง
ผูท้ ี่รับผิดชอบ ตรวจสอบ และอนุ มตั ิปลายทางได้ ระบบดังกล่าทางานอัตโนมัติทาให้ผูใ้ ช้ได้รับริ
การที่รวดเร็ ว มีการปรั บเทคนิ คการพัฒนาซอฟต์แวร์ มาเป็ นแบบเลเยอร์ ประกอบด้วย 5 เลเยอร์
ดังนี้
1. Front end ทาหน้าที่ แสดงผลให้แก่ผูใ้ ช้งานและทาการติดต่อโดยการใช้ Service ใน
การเรี ยก API
2. Service ทาหน้าที่ติดต่อกับ API โดยเรี ยกใช้ URL ให้ตรงกับที่ API ต้องการ รวมไป
ถึงมีขอ้ มูลอะไรส่ งมาบ้าง
3. API ทาหน้าที่รับ URL จาก Service และระบุว่าจะให้ Service ส่ งแบบ Post หรื อ Get
เพื่อให้เหมาะกับการทางาน โดย Post จะเหมาะกับการได้รับข้อมูลจากผูใ้ ช้และมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูล Get จะเหมาะกับการเรี ยกข้อมูลออกมาแสดงผล จากนั้นจะทาการ
ติดต่อ Biz
4. Biz ทาหน้าที่จดั การกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล เช่น การคานวณ
หรื อการนาข้อมูลมาใส่ ในโมเดลดาพื่อทาการแก้ไขต่าง ๆ
5. DAL ทาหน้าที่จดั การข้อมูลและฐานข้อมูลโดยตรง ด้วยการใช้ Linq ในการติดต่อกับ
ฐานข้อมูล
โดยข้อมูลยังคงใช้ฐานข้อมูลเดิมจึงทาให้ยงั สามารถใช้งานข้อมูลเดิมได้ต่อไป
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4.2

การทางานของระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ ระบบ

รู ปที่ 4.1 ขั้นตอนการทางานของระบบ SRM

โดยขั้นตอนในการทางานของระบบมีดงั นี้
1. ผูใ้ ช้เลือกหัวข้อเรื่ องที่จะแจ้งและป้อนข้อมูล
2. ผูอ้ นุมตั ิตน้ ทางจะทาการอนุ มตั ิและส่ งให้กบั ผูอ้ นุมตั ิปลายทาง
3. ผูอ้ นุมตั ิปลายทางทาการอนุมตั ิและส่ งให้กบั หัวหน้าแผนก
4. หัวหน้าแผนตรวจสอบข้อมูลโดยมอบหมายงาน หรื อโอนงาน หรื อรับงานด้วย
ตนเอง
4.1 หัวหน้าแผนกรับงานด้วยตนเอง
4.1.1 หัวหน้าแผนกเริ่ มดาเนินการทันที
4.1.2 หัวหน้าแผนกส่ งเรื่ องให้ผูต้ รวจสอบ
4.1.3 ผูต้ รวจสอบจะทาการตรวจสอบและแจ้งกลับไปยังผูแ้ จ้งเรื่ อง
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4.2 หัวหน้าโอนงาน
4.2.1 เจ้าหน้าที่ได้รับงานจะดาเนินการต่อไป
4.3 หัวหน้ามอบหมายงาน
4.3.1 ผูถ้ ูกมอบหมายงานหรื อผูร้ ับผิดชอบงานเริ่ มดาเนิ นการ
4.3.2 ผูถ้ ูกมอบหมายงานทาการตรวจสอบข้อมูลและส่ งให้กบั
ผูต้ รวจสอบ
4.3.3 ผูต้ รวจสอบจะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลและส่ งกลับไปยังผู ้
แจ้งเรื่ อง
4.2.2 ลักษณะการทางานของระบบ

รู ปที่ 4.2 หน้า Home Page ที่ยงั ไม่ได้แสดงข้อมูลหรื อลายละเอียด
จากรู ปที่ 4.2 หน้า Home Page เป็ นหน้าแสดงข้อมูลทางด้านซ้ายสาหรับแจ้งให้ผูใ้ ช้งาน
ทราบว่ามีขอ้ มูลอะไรบ้างที่ตอ้ งทา ข้อมูลใน ณ ที่นี่ คือ ข้อมูลอ้างอิงการอนุมตั ิตน้ ทาง การอนุมตั ิ
ปลายทาง รอเริ่ มงาน กาลังดาเนิ นงาน พักงาน รอตรวจสอบ เสร็ จสิ้ น ยกเลิก เรื่ องที่ฉนั แจ้ง งานที่
ฉันมอบหมาย งานที่ตอ้ งทา
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รู ปที่ 4.3 หน้า Home Page ที่แสดงข้อมูลหรื อลายละเอียดแล้ว
จากรู ปที่ 4.3 เมื่อผูใ้ ช้เลือกข้อมูลแล้วในส่ วนด้านขวาจะแสดงรายละเอียดต่างๆ โดยในหน้า
นี้ ผูร้ ับเรื่ องสามารถ อนุมตั ิ หรื อ แสดงความคิดเห็น หรื อ มอบหมายงานได้ โดยการอนุมตั ิจะเรี ยง
ตามลาดับของพนักงานในบริ ษทั

รู ปที่ 4.4 แสดงไอค่อนสาหรับแก้ไขข้อมูล
จากรู ปที่ 4.4 ไอคอนด้านขวาที่มีสี่เหลี่ยมสี แดงอยูน่ ้ นั คือไอคอนไว้สาหรับแก้ไขข้อมูล
โดยไอค่อนนี้ จะสามารถแก้ไขได้ก็ต่อเมื่อยังไม่ยงั ถูก ผูอ้ นุ มตั ิตน้ ทาง อนุมตั ิ
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รู ปที่ 4.5 หน้า Home แสดงรายละเอียดที่ตอ้ งการจะแก้ไข
จากรู ปที่ 4.5 หลังจากคลิกปุ่ มแก้ไขแล้วจะแสดงหน้าแก้ไขข้อมูลขึ้นมา ผูใ้ ช้สามารถแก้ไข
ข้อมูลต่างๆ ได้

รู ปที่ 4.6 หน้า Request-view เมนูเลือกการร้องขอ
จากรู ปที่ 4.6 เป็ นหน้าที่แสดงแผนก หัวข้อและหัวเรื่ องที่แจ้ง
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รู ปที่ 4.7 หน้า Request-view บอกลาดับการเลือก
จากรู ปที่ 4.7 เป็ นขั้นตอนการเลือกหัวข้อที่จะแจ้งโดยมีข้ นั ตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นแท็บเลือกแผนกที่ตอ้ งการจะส่ งคาร้อง
ขั้นตอนที่ 2 เป็ นปุ่ มเลือกหัวข้อว่าต้องการจะะทาอะไรในแผนกนี้
ขั้นตอนที่ 3 เป็ นหัวข้อเลือกเรื่ องที่จะขอคาร้อง

รู ปที่ 4.8 หน้า Request หน้าป้อนแบบฟอร์ มยืน่ คาร้อง
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จากรู ปที่ 4.8 หลังจากเลือกหัวข้อที่ร้องขอเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วระบบจะทาการเปลี่ยนหน้า
เป็ นหน้าป้ อนแบบฟอร์ มทาเรื่ องการร้องขอ โดยจะต้องป้ อนข้อมูลให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ มสร้าง
ระบบจะท าการส่ ง แบบฟอร์ ม นั้น ไปยัง หัว หน้ า ในระดับ ต่ า งๆ เพื่ อ ท าการอนุ ม ัติ จ นเสร็ จ สิ้ น
กระบวนการเรี ยบร้อยแล้ว ระบบจะทาการแจ้งไปยังผูแ้ จ้งให้ทราบเรื่ อง

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
ระบบการขอบริ การ (SRM) ที่พฒั นาขึ้นมาใหม่น้ ี ทาให้การทางานของเว็บแอปพลิเคชันเร็ ว
ขึ้น ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งรอข้อมูลนาน การทางานของฟั งก์ชนั ต่างๆ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ โดยได้มีการ
ทดสอบร่ วมกับพนักงานที่ ปรึ กษาและพนักงานที่ เกี่ ยวข้องเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ว ในการปรั บปรุ ง
แก้ไขระบบในอนาคตทาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากแบ่งการพัฒนาซอฟต์แวร์ ออกเป็ นเลเยอร์
5.1.2 ข้อจากัดของโครงงาน
ความเข้าใจทางด้านกระบวนการทางธุ รกิจ (Business Process) ที่คณะผูจ้ ดั ทาไม่มีความรู ้มา
ก่อน ทาให้ตอ้ งใช้เวลาในการศึกษาทาความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางานของงานที่ทาค่อนข้าง
นาน และทาให้การสื่ อสารกับทีมงานค่อนข้างลาบากกว่าจะเข้าใจตรงกัน
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
ควรศึกษากระบวนการทางธุ รกิจ และเทคโนโลยีที่สถานประกอบการใช้ ก่อนไป
ปฏิบตั ิงานจริ ง
5.2

สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.1.1 มีความกล้าที่จะแสดงออกหรื อกล้าที่แสดงความคิดเห็น
5.2.1.2 ทาให้เราได้ฝึกคิดด้วยตนเองมากขึ้นในด้านงานที่ทา
5.2.1.3 ได้ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์และสามารถนาไปปรับใช้ในอนาคตได้
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ของการทางานเป็ นทีม ทาให้ตอ้ งใช้เวลาปรับตัวนาน
5.2.2.2 ขาดความเข้าใจในกระบวนการของธุ รกิจ ทาให้การทางานล่าช้าและ
สื่ อสารกับทีมงานค่อนข้างลาบาก
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
5.2.3.1 ฝึ กการทางานเป็ นทีมในระหว่างที่เรี ยน
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