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บทคัดย่อ
บริ ษทั แอพแมน จากัด เป็ นบริ ษทั ที่มีส่วนสาคัญที่ช่วยลูกค้าซึ่ งเป็ นบริ ษทั ประกันชั้นนา
ของประเทศ เปลี่ยนรู ปแบบการทางาน จากกระดาษเป็ นการใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในการทางานแทน
ซึ่ งส่ งผลดีท้ งั ต่อกลุ่มธุ รกิจและผูบ้ ริ โภค และเนื่องจากทางบริ ษทั มีฐานลูกค้าค่อนข้างมาก ในส่ วน
เรื่ องของการให้บริ การหลังการขาย จึงควรมีความรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งทางบริ ษทั แอพแมน จากัด
จึงได้มอบหมายให้ผจู ้ ดั ทา ทาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการข้อมูลสาหรับ MTL ขึ้นมา
โดยระบบสามารถช่วยให้พนักงานฝ่ าย IT Support จัดการปัญหาเบื้องต้นที่ทางลูกค้าแจ้งเข้ามา โดย
สื บค้นผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชันว่าเกิดปัญหาส่ วนไหนกับข้อมูลของลูกค้าคนนั้น โดยที่ไม่ตอ้ งไป
สื บค้นข้อมูลจากที่ผูข้ ายโดยตรง โดยทาการพัฒนาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017
โดยใช้ ภ าษา C# และพัฒ นารู ปแบบ MVC โดยใช้ Web Application และใช้ ฐ านข้อ มู ล จาก
Microsoft SQL Server โดยเว็บไซต์สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่พนักงาน และสามารถช่วย
ในการสื่ อสารและติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ วขึ้น
คาสาคัญ : บริ ษทั แอพแมน จากัด, เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการข้อมูลสาหรับ MTL,
เว็บแอปพลิเคชัน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั แอพแมน จำกัด ผูผ้ ลิตและพัฒนำ AGENTMATE ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีส่วนสำคัญ
ที่ช่วยลูกค้ำซึ่ งเป็ นบริ ษทั ประกันชั้นนำของประเทศ ทำ Digital Transformation เปลี่ยนรู ปแบบกำร
ท ำงำน (Disrupt Process) จำกกระดำษเป็ นกำรใช้อุ ป กรณ์ ดิ จิ ต อลในกำรท ำงำนแทน ซึ่ งช่ ว ย
แก้ปัญหำเรื่ องกำรใช้กระดำษในกำรทำงำน และทำให้ข้นั ตอนกำรทำงำนของลูกค้ำสะดวก รวดเร็ ว
และมีควำมแม่นยำ ซึ่ งส่ งผลดีท้ งั ต่อกลุ่มธุ รกิจและผูบ้ ริ โภค และเนื่ องจำก ทำงบริ ษทั มี ฐำนลูกค้ำ
ค่อนข้ำงมำก ในส่ วนของกำรให้บริ กำรหลังกำรขำย จะต้องรวดเร็ วและถูกต้อง และหำทำงแก้ไข
ปัญหำได้ทนั ที เมื่อลูกค้ำพบปัญหำ
จำกที่กล่ำวมำข้ำงต้นทำงบริ ษทั แอพแมน จำกัด จึงมอบหมำยให้ผูจ้ ดั ทำพัฒนำเว็บแอป
พลิเคชันบริ หำรจัดกำรข้อมูลสำหรับ เมืองไทย เพื่อเป็ นกำรเพิ่มควำมสะดวกในกำรใช้ขอ้ มูลจำก
ฐำนข้อมูลและเข้ำใจง่ำยให้แก่พนักงำนฝ่ ำย IT Support ในกำรจัดกำรกำรแก้ปัญหำเบื้องต้น และ
สำมำรถสื บค้นข้อมูล ปั ญหำที่ทำงลูกค้ำแจ้งเข้ำมำได้จำกทำงหน้ำเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเพิ่มควำม
สะดวกสบำยในกำรใช้งำน และสำมำรถช่วยในกำรสื่ อสำรและติดต่อประสำนงำนได้อย่ำงรวดเร็ ว
ขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันบริ หำรจัดกำรข้อมูลสำหรับ MTL
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 สถำปัตยกรรมที่ใช้ในกำรพัฒนำโครงงำนเป็ นแบบไคลเอนท์/ เซิร์ฟเวอร์
1.3.2 แพลทฟอร์มที่ใช้ในกำรพัฒนำโครงงำนเป็ นแบบ เว็บแอปพลิเคชัน
1.3.3 กำรทำงำนของระบบจะแบ่งเป็ น
1.3.3.1 สำหรับพนักงำน (Staff) ประกอบด้วยฟังก์ชนั
1.3.3.1.1 Logging
ฟังก์ชนั กำรดู Log ต่ำงๆ เพื่อหำข้อมูลที่เกิดขึ้นกับลูกค้ำว่ำเกิด
ปัญหำตรงส่วนใด
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1.3.3.1.2 Application
ฟังก์ชนั กำรดูขอ้ มูลของลูกค้ำทั้งหมด สำมำรถเช็คสถำนะต่ำง ๆ
ที่เกิ ดขึ้น สำมำรถดู PDF ที่ลูกค้ำกรอกข้อมูลมำได้ สำมำรถดู
สถำนะกำรจ่ำยเงินได้
1.3.3.1.3 PDF
สำมำรถ Gen xml Gen Pdf และสำมำรถนำ PDF ไปเข้ำ Encrypt
CA ได้
1.3.3.1.4 Master Data
สำมำรถเพิม่ แก้ไข ลบ ข้อมูลใน ฐำนข้อมูลได้
1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
1.4.1 ช่วยให้กำรดำเนินงำนภำยในบริ ษทั รวดเร็ วและง่ำยขึ้น
1.4.2 ช่วยลดขั้นตอนกำรทำงำนของ นักพัฒนำ ที่ตอ้ งหำปัญหำในกำรแก้ไขตั้งแต่ตน้
1.4.3 ช่วยฝ่ ำย IT Support สำมำรถจัดกำร กำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นได้
1.5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูลของโครงงำน
รวบรวมควำมต้องกำร โดยกำรประชุมร่ วมกับกับพนักงำนที่ปรึ กษำและหัวหน้ำ
ฝ่ ำย IT Support ถึงขอบเขตกำรทำงำนของระบบว่ำประกอบด้วยอะไรบ้ำง และรวบรวมปัญหำที่ได้
เพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุ งให้มีประสิ ทธิภำพมำกที่สุด
1.5.2 วิเครำะห์ระบบงำน
นำข้อมูลต่ำง ๆ ที่ได้รวบรวม นำมำวิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบตั ิงำนเพื่อทำกำร
ออกแบบเว็บแอปพลิเคชันให้ตอบสนองควำมต้องกำรของทำงบริ ษทั อย่ำงสมบูรณ์ครบถ้วน โดย
วิเครำะห์จำกควำมต้องกำรที่ทำงบริ ษทั เสนอมำ ขอบเขตกำรทำงำน ฟังก์ชนั กำรทำงำนที่ตอ้ งมี แล้ว
นำเสนอด้วยแผนภำพต่อไปนี้ Use Case Diagram และ Sequence Diagram
1.5.3 ออกแบบระบบงำน
ในขั้นตอนนี้ จะทำกำรออกแบบระบบที่จะนำมำใช้จริ ง เพื่อเป็ นแนวทำงในกำร
พัฒนำเว็บแอปพลิเคชันที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้มำกที่สุด
1.5.3.1 ออกแบบสถำปัตยกรรม (Architectural Design) สถำปัตยกรรมที่ใช้ในกำร
พัฒนำโครงงำนเป็ นแบบไคลเอนท์/ เซิร์ฟเวอร์ ( Client/ Server
Architecture)
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1.5.3.2 ออกแบบหน้ำจอส่วนติดต่อผูใ้ ช้ (User Interface & Design) โดยเลือกใช้
ธีมที่บริ ษทั เลือก และใช้ Bootstrap ในกำรออกแบบและพัฒนำ
1.5.3.3 กำหนดเครื่ องมือในกำรพัฒนำระบบ ได้แก่ Microsoft SQL Server ,
Microsoft Visual Studio 2017
1.5.4 จัดทำหรื อพัฒนำระบบ
ขั้นตอนในกำรพัฒนำระบบเป็ นกำรนำข้อมูลทั้งหมดที่ได้วิเครำะห์และออกแบบ
ไว้มำพัฒนำและเขียนชุดคำสั่ง ด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio โดยกำรพัฒนำซอฟต์แวร์
ตำมหลั ก กำร MVC (Model View Controller) ด้ ว ยภำษำ HTML, C#, Razor, Json, JavaScript,
ASP.NET Core และบริ หำรจัดกำรฐำนข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server
1.5.5 ทดสอบและสรุ ปผล
ผูจ้ ัด ท ำได้ท ำกำรทดสอบระบบไปพร้ อ ม ๆ กับ กำรพัฒ นำโปรแกรม โดยใช้
Google Chrome ในกำรทดสอบเว็บไซต์ และตรวจสอบปั ญหำ พร้อมทั้งแก้ไขเมื่อพบข้อผิดพลำด
นอกจำกนี้ ยงั มีกำรทดสอบร่ วมกับพนักงำนที่ปรึ กษำ เพื่อหำข้อผิดพลำด และท่ำทำงกำรปรับปรุ ง
แก้ไขให้ถูกต้องมำกที่สุด
1.5.6 จัดทำเอกสำร
เป็ นกำรจัดทำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจัดทำโครงงำน วิธีกำร
และขั้นตอนกำรดำเนิ นโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำและคู่มือกำรใช้งำนสำหรับ
สถำนประกอบกำรใช้อำ้ งอิงต่อไปในอนำคต
1.5.7 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ตำรำงที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
รวบรวมควำมต้องกำร
วิเครำะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนำระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทำเอกสำร

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62
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1.6 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค รุ่ น ThinkPad Lenovo Intel® Core™ i5-7500
Ram 8 GB
1.6.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค รุ่ น pavilion14 HP Intel® Core™ i7-7500U
Ram 4 GB
1.6.2 ซอฟต์แวร์
1.6.2.1 ระบบปฏิบตั ิกำร Microsoft windows 10
1.6.3.2 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017
1.6.3.3 โปรแกรม Microsoft SQL Server
1.6.3.4 โปรแกรม Draw.io

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการข้อมูลสาหรับ MTL นี้ ผูจ้ ดั ทาได้
ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 การเขียนโปรแกรมแบบ MVC1
MVC คือสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบนั มี Frameworks สาหรับสร้าง Web
Apps จานวนมาก แต่เกือบทั้งหมดมีโครงสร้างแบบ MVC ซึ่งแต่ละ Web Apps จะถูกแบ่งออกเป็ น
สามส่วน คือ
Model คือส่ วนที่ใช้ในการติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งทาหน้าที่ในการดึงข้อมูลขึ้นมาจาก
ฐานข้อมูลขึ้นมา และทาการจัดการข้อมูลต่างๆไว้ในรู ปแบบที่เหมาะสม
View คือส่วนที่จะนาข้อมูลจาก Model ไปใช้แสดงผลให้ผใู ้ ช้เห็นผลลัพธ์ออกมา
ใน User Interface
Controller คือส่วนที่จะคอยรับ Input จาก Client เข้ามาแล้วนาคาสั่งไประมวลผล
เพื่อสั่งงาน View และ Model ให้ประมวลผลออกมาเป็ นอย่างไร

รู ปที่ 2.1 อธิบายขั้นตอนการทางานของ MVC

1

https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/mvc5
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1. เริ่ มจาก Client ส่ง Request ไปที่ Web App ซึ่งจะถูกส่งต่อให้ Controller ทาการ
ตรวจสอบข้อมูลที่มาให้ (Request Method, Request Parameters)
2. แล้ว Controller จะเรี ยก Method ให้ทางานเพื่อจัดการ Request นั้น
3. Model จะทาการคานวณและอาจจะติดต่อกับ Database เพื่อจัดการกับ Request นั้นแล้ว
ส่งผลลัพธ์กลับไปที่ Controller
4. เมื่อ Controller ได้ผลลัพธ์จาก Model แล้วก็ใช้ผลลัพธ์น้ นั ส่ งต่อให้ View ทางาน
5. View จะสร้าง Page สาหรับแสดงผลลัพธ์น้ นั แล้วส่ ง Page กลับไปที่ Controller
6. Controller ส่ง Page นั้น (เป็ น Response) กลับไปยัง Client
2.2 HTML2
เป็ นภาษาหลักที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผล
HTML ย่อมาจากคาว่า Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ข้อความที่เชื่อมต่อกัน
ผ่า นลิ ง ค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึ งภาษาที่ ใ ช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลสิ่ ง
ต่าง ๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บเพจ ดังนั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาที่ใช้ Tag ในการกาหนดการแสดงผล
เว็บเพจที่ต่างก็เชื่อมถึงกันใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink และนามาใช้ร่วมกับภาษา PHP โดยใช้
Tag ภาษา html เข้ามาร่ วมเนื่ องจากเป็ น Tag ที่คนส่ วนใหญ่นิยมใช้และเข้าใจได้ง่าย สามารถปรับ
ใช้ร่วมกันได้อย่างหลากหลาย
2.3 CSS3
เป็ นภาษาที่มีรูปแบบการเขียน Syntax ที่เฉพาะ และถูกกาหนดมาตรฐานโดย W3C (World
Wide Web Consortium) เช่ น เดี ย วกับ HTML และ XHTML ใช้ส าหรั บ ตกแต่ ง เอกสาร HTML/
XHTML ให้มีหน้าตา สี สัน ตัวอักษร เส้นขอบ พื้นหลัง ระยะห่าง ฯลฯ ตามต้องการ ด้วยการกาหนด
คุ ณสมบัติใ ห้กับ Element ต่า งๆ ของ HTML เช่ น <body>, <p>, <h1> เป็ นต้น โดยผูจ้ ัดทาได้นา
CSS มาใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเนื่ องจากเป็ นมาตรฐานของ W3W และสามารถตกแต่ง
ความสวยงามทั้งหมดผ่าน CSS จะทาให้การพัฒนาแอปพลิเคชันดูสวยงามและเป็ นสัดส่ วนมากขึ้น

2

http://www.codingbasic.com/html.html
3
http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html
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2.4 Client/ Server Network4
ไคลเอนต์/ เซิ ร์ฟเวอร์ (Client/ Server) คือการที่มีเครื่ องผูใ้ ห้บริ ก าร (Server) และเครื่ อง
ผูใ้ ช้บริ การ (Client) เชื่อมต่อกันอยู่ และเครื่ องผูใ้ ช้บริ การได้มีการติดต่อร้องขอบริ การจากเครื่ องผู ้
ให้บริ การ เครื่ องผูใ้ ห้บริ การก็จะจัดการตามที่เครื่ องผูข้ อใช้บริ การร้องขอ แล้วส่ งข้อมูลกลับไปให้
เครื อข่ายแบบ ไคลเอนต์/ เซิ ร์ฟเวอร์ เหมาะกับระบบเครื อข่ายที่ตอ้ งการเชื่อมต่อกับเครื่ องลูกข่าย
จานวนมาก โดยการรองรับจานวนเครื่ องลูกข่าย (Client) อาจเป็ นหลักสิ บ หลักร้อย หรื อหลักพัน
เพราะฉะนั้นเครื่ องที่ จะนามาทาหน้าที่ให้บริ การจะต้องเป็ นเครื่ องที่ มีประสิ ทธิ ภาพสู ง เนื่ องจาก
ถู ก ต้อ งออกแบบมาเพื่ อ ทนทานต่ อ ความผิ ด พลาด (Fault Tolerance) และต้อ งคอยให้ บ ริ ก าร
ทรั พ ยากร ให้ กับ เครื่ องลู ก ข่ า ยตลอดเวลาโดยเครื่ องที่ จ ะน ามาท าเป็ นเซิ ร์ ฟ เวอร์ อ าจเป็ น
คอมพิวเตอร์ แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรื อไมโครคอมพิวเตอร์ ก็ได้ โดยการนาเทคโนโลยีน้ ี
มาพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ เนื่องจาก ง่ายต่อการบริ หารจัดการหากเครื อข่ายถูกขยาย
ขนาด รวมทั้งมีผใู ้ ช้งานเพิ่มขึ้นก็ยงั สามารถใช้งานได้อย่างง่าย

รู ปที่ 2.2 ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network)

4

https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network
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2.5 Web application5
Web Application (เว็บ แอปพลิ เคชัน) คือ การพัฒนาระบบงานบนเว็บ ซึ่ งมี ระบบมี การ
ไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global
(โกลบอล) ออกไปยังเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ทาให้เหมาะสาหรับงานที่ตอ้ งการข้อมูลแบบ Real Time
(เรี ยลไทม์)
การท างานของ Web Application นั้ น โปรแกรมส่ ว นหนึ่ งจะวางตัว อยู่ บ น Rendering
Engine (เร็ นเดอริ ง เอนจิ น ) ซึ่ ง ตัว Rendering Engine จะท าหน้า ที่ หลัก ๆ คื อนาเอาชุ ดค าสั่ ง หรื อ
รู ป แบบโครงสร้ า งข้อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการแสดงผล น ามาแสดงผลบนพื้ น ที่ ส่ ว นหนึ่ งในจอภาพ
โปรแกรมส่ วนที่วางตัวอยู่บน Rendering Engine จะทาหน้าที่หลักๆ คือการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่ งที่
แสดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้นและการประมวลบางส่ วนแต่ส่วนการทางาน
หลัก ๆ จะวางตัวอยู่บ นเซอร์ เวอร์ ในลัก ษณะ Web Application แบบเบื้ องต้น ฝั่ ง เซิ ร์ฟ เวอร์ จ ะ
ประกอบไปด้วยเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ซ่ ึ งทาหน้าที่เชื่ อมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/ HTTPS
(เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะทาหน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทวั่ ไปแล้ว เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซึ่งอาจจะเป็ น
ตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP หรื ออาจจะมี การติ ดตั้ง .NET Framework (ดอท
เน็ ต เฟรมเวิ ร์ ก ) ซึ่ งมี ส่ ว นแปลภาษา CLR (ซี แอล อาร์ ) ที่ ใ ช้ แ ปลภาษา intermediate (อิ น
เทอะมีดิอิท) จากโค้ดที่เขียนด้วย VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรื อ C#.NET (ซี ฉาบ ดอทเน็ต) หรื อ
อาจจะเป็ น J2EE (เจ ทู อี อี) ที่มีส่วนแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษาจาวา เป็ นต้น
สรุ ป Web Application คือการเขียนโปรแกรมที่ให้ตอบสนองต่อผูใ้ ช้มากที่สุด โดยรู ปแบบ
ของ Web Application จะอยู่ใ นรู ปแบบของเว็บไซต์ คือ สามารถใช้งานได้ทุก หน้าจอที่ มี ความ
แตกต่างของขนาดหน้าจอ เพราะสามาสรถยืดหยุน่ และหดตัวได้ตามสภาพของ UI (ยู ไอ) การที่นา
เว็บแอปพลิเคชันเข้ามาใช้ในการพัฒนาเนื่ องจากต้องการที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการ
โครงการมาแต่แรกอยู่แล้ว เมื่อนาเว็บแอปพลิเคชันเข้ามาร่ วมก็จะง่าย สะดวกสบาย และเข้าใจง่าย
แก่ผใู ้ ช้งานและผูพ้ ฒั นา

5

mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3664-web-application-เว็บ-แอพพลิเคชัน-คืออะไร.html
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รู ปที่ 2.3 สถาปัตยกรรม และการใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)
2.6 Visual Studio 20176
คื อ เป็ นโปรแกรมตัวหนึ่ งที่ เป็ นเครื่ องมื อที่ ช่ วยพัฒนาซอฟต์แวร์ และระบบต่างๆ ซึ่ ง
สามารถติดต่อสื่ อสารพูดคุยกับคอมพิวเตอร์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว แต่ยงั ไม่สามารถพัฒนาเป็ นระบบ
เองได้ เหมาะสมส าหรั บ ภาษา VB, VB.NET, C#, .Net Core เนื่ อ งจากไมโครซอฟต์ไ ด้พ ัฒ นา
โปรแกรมและภาษาขึ้ นมาควบคู่ กันเพื่ อให้ใช้งานได้ซ่ ึ งกันและกัน ซึ่ งนักโปรแกรมเมอร์ จะนา
เครื่ องมือมาใช้ในการพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็ นระบบต่าง ๆ หรื อเป็ นเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

6

https://sites.google.com/site/kachapot1150/1-1-microsoft-visual-studio-khuxxari?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่ อและที่ต้ังสถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั แอพแมน จากัด (AppMan Co.,Ltd)
ที่ต้ งั : อาคารเลขที่ 252 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุ งเทพฯ
10310
เบอร์โทรศัพท์ : (+66)2 079 5477
อีเมล : career@appman.co.th

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั แอพแมน จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์กร
บริ ษัท แอพแมน จ ากั ด เป็ นผู ้ผ ลิ ต และพัฒ นา Core Products ชื่ อ ว่ า AGENTMATE
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั มีส่วนสาคัญที่ช่วยลูกค้าซึ่ งเป็ นบริ ษทั ประกันชั้นนาของประเทศ ทา Digital
Transformation เปลี่ยนรู ปแบบการทางาน (Disrupt Process) จากกระดาษเป็ นการใช้อุปกรณ์ดิจิตอล
ในการทางานแทน ซึ่งช่วยแก้ปัญหาเรื่ องการใช้กระดาษในการทางาน และทาให้ข้นั ตอนการทางาน
ของลูกค้าสะดวก รวดเร็ ว และมีความแม่นยา ซึ่งส่ งผลดีท้ งั ต่อกลุ่มธุรกิจและผูบ้ ริ โภค
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3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบการจัดองค์กร
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานที่ได้รับคือ Software Engineer ทาหน้าที่ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยทาการออกแบบการทางานระบบต่าง ๆ ของเว็บแอปพลิเคชัน
3.5 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานที่ปรึกษา
คุณ ธนดล แม้นพิบูล์ ตาแหน่ง : Software Engineer
3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ได้เข้ามาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาที่ บริ ษทั แอพแมน จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.
2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดของโครงงาน
ภาพรวมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยลดเวลาการทางานให้แก่ฝ่าย IT Support เรื่ อง
การจัดการกับปั ญหาที่เกิดขึ้นกับลูกค้า สามารถแจ้งลูกค้าได้ทนั ทีว่าเกิดปั ญหาตรงส่ วนไหนยังไง
และสามารถส่งต่อให้ ฝ่ าย Developer แก้ไขต่อไป ระบบเว็บบริ หารจัดการข้อมูลสาหรับ MTL เป็ น
เว็บแอปพลิเคชันที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่พนักงาน โดยจะช่วยประหยัดเวลาการ
ทางานในแต่ละฝ่ ายขององค์กร โดยมีหน้าที่ดงั นี้
ระบบจะทาหน้าที่แสดง Log จากฐานข้อมูล แสดงข้อมูลขอลูกค้าแต่ละคนสามารถแก้ไข
ข้อมูลจาก Master data และสามารถ นาตัว XML ออกมา หรื อนาตัว PDF เข้า Encrypt CA ผ่านหน้า
เว็บไซต์ โดยที่ไม่ตอ้ งเข้าหน้าฐานข้อมูลจริ ง หรื อดึงข้อมูลจากเซอร์ วิส ของบริ ษทั โดยมีการใช้
ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ในการพัฒนา ได้แก่ Microsoft Visual Studio 2017 โดยใช้เว็บบราวเซอร์ ในการ
แสดงข้อมูลต่าง ๆ คือ Google Chrome, Firefox และ Internet Explorer เป็ นต้น ภาษาที่ใช้ในการ
พัฒ นาเว็บ แอปพลิ เ คชัน คื อ HTML,C#, razor, Json, JavaScript และ ASP.NET Core และมี ก าร
จัดการฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft SQL Server
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4.2 การทางานของระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ ระบบ
4.2.1.1 Use Case Diagram

รู ปที่ 4.1 Use Case Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการข้อมูลสาหรับ MTL
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4.2.1.2 Use Case Description
ตารางที่ 4.1 Use Case : Login Admin
Use Case No.

UC001

Use Case Name

Login Administrator

Actor(s)

Administrator

Description

ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบสาหรับพนักงาน (Administrator) เพื่อใช้งานฟังก์ชนั
ทั้งหมด

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนั ทั้งหมดได้

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งานต้องการที่จะเข้าสู่ระบบ
2. ผูใ้ ช้ระบบทาการกรอกข้อมูล Username และ Password คลิกที่ปุ่ม
ล็อกอิน
3. ระบบทาการตรวจสอบ Username และ Password ถูกหรื อไม่
3.1. ถ้าถูกก็จะทาการเข้าสู่ระบบ ไปยังหน้า Home
3.2. ถ้าไม่ถูกก็จะทาการแจ้งว่า “เข้าสู่ระบบไม่สาเร็จ กรุ ณา
ตรวจสอบชื่อผูใ้ ช้และรหัสผ่าน” แล้วให้กรอกข้อมูลใหม่

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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ตารางที่ 4.2 Use Case : Logging
Use Case No.

UC002

Use Case Name

Logging

Actor(s)

Administrator

Description

สามารถดู Log ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบได้

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบจะแสดงรายการ Log ทั้งหมด

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อเลือกเมนู Log ที่ตอ้ งการจะดู
2. ระบบจะแสดงรายการคาขอทั้งหมด

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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ตารางที่ 4.3 Use Case : Application
Use Case No.

UC003

Use Case Name

Application

Actor(s)

Administrator

Description

สามารถดูขอ้ มูลทั้งหมดของลูกค้าได้

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบจะแสดงข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อเลือกข้อมูลของ Appno ที่ตอ้ งการจะดูขอ้ มูล
2. ระบบจะแสดงข้อมูลของเลขนั้น ๆ
2.1. ถ้าผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู Payment
2.1.1. ระบบจะแสดงรายการคาขอนั้น
2.2. และถ้าผูใ้ ช้เลือกเมนู Centerservice
2.2.1. ระบบจะแสดงรายการคาขอนั้น
2.3. และถ้าผูใ้ ช้เลือกเมนู Doclist
2.3.1. ระบบจะแสดงรายการคาขอนั้น
2.4. และถ้าผูใ้ ช้เลือกเมนู Phototype
2.4.1. ระบบจะแสดงรายการคาขอนั้น

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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ตารางที่ 4.4 Use Case : Masterdata
Use Case No.

UC004

Use Case Name

Masterdata

Actor(s)

Administrator

Description

สามารถดู เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลทั้งหมดของ Masterdataได้

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบจะแสดงเพิม่ แก้ไข ลบ ข้อมูลทั้งหมดของ Masterdata

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อเลือกเมนูของ Masterdata ที่ตอ้ งการจะดูขอ้ มูล
2. ระบบจะแสดงรายการคาขอนั้น
2.1. ถ้าผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู Add
2.1.1. ระบบจะให้ผใู ้ ช้กรอก ข้อมูลที่ตอ้ งการเพิ่ม
2.1.1.1. เมื่อคลิกปุ่ ม Save ระบบจะรี เฟรชหน้าอีกครั้ง
2.2. และถ้าผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู Update
2.2.1. ระบบจะให้ผใู ้ ช้กรอก ข้อมูลที่ตอ้ งการแก้ไข
2.2.1.1. เมื่อคลิกปุ่ ม Save ระบบจะรี เฟรชหน้าอีกครั้ง
2.3. และถ้าผูใ้ ช้คลิกเลือกเมนู delete
2.3.1. ระบบจะรี เฟรชหน้าอีกครั้ง

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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ตารางที่ 4.5 Use Case : Getxml
Use Case No.

UC005

Use Case Name

Getxml

Actor(s)

Administrator

Description

ระบบจะสามารถออกข้อมูลลูกค้าเป็ น XML ได้

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบจะแสดง XML

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้จะทาการกรอกข้อมูล Appno เพื่อค้นหา
2. ระบบจะแสดงรายการคาข้อ

Alternative Flows

-

Exceptions

-

19
ตารางที่ 4.6 Use Case : GetPdf
Use Case No.

UC006

Use Case Name

GenPdf

Actor(s)

Administrator

Description

ระบบจะสามารถออกข้อมูลลูกค้าเป็ น PDF ได้

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบจะแสดง PDF

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้จะทาการกรอกข้อมูลเพื่อค้นหา
2. ระบบจะแสดงรายการคาข้อ

Alternative Flows

-

Exceptions

-
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ตารางที่ 4.7 Use Case : GetPdfEncrypt
Use Case No.

UC007

Use Case Name

GetPdfEncrypt

Actor(s)

Administrator

Description

ระบบจะสามารถนาข้อมูลลูกค้าออกมาเป็ น PDF ที่มี License ได้

Pre-Conditions

-

Post-Conditions

ระบบจะแสดง PDF ที่มีการเข้ารหัสของผูข้ าย

Flow of Event

1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้จะทาการเพิ่มไฟล์ PDF เพื่อนาไป Encrypt
2. ระบบจะแสดง PDF ที่มีการเข้ารหัสของผูข้ าย

Alternative Flows

-

Exceptions

-

4.2.1.3 Sequence Diagram

รู ปที่ 4.2 Sequence Diagram : Login Admin
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รู ปที่ 4.3 Sequence Diagram : Logging

รู ปที่ 4.4 Sequence Diagram : Application
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รู ปที่ 4.5 Sequence Diagram : Master Data
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รู ปที่ 4.6 Sequence Diagram : Getxml

รู ปที่ 4.7 Sequence Diagram : GetPdf
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รู ปที่ 4.8 Sequence Diagram : GetEncryptCA
4.2.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้

รู ปที่ 4.9 แสดงหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบ
จากรู ปที่ 4.9 ล็อกอินเข้าสู่ระบบพนักงานโดยใช้ ไอดี และ รหัสผ่าน ที่บนั ทึกไว้ใน Config
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รู ปที่ 4.10 แสดงหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 4.10 แสดงหน้าเมนูท้ งั หมดของเว็บไซต์ ประกอบด้วยเมนู Logging, Application,
PDF และ MasterData

รู ปที่ 4.11 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูล Logging
จากรู ปที่ 4.11 เมื่อคลิกเมนู Logging จะแสดงข้อมูล LogID , Request Time, Response
Time และ Service Name เป็ นต้น

26

รู ปที่ 4.12 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูล Application
จากรู ปที่ 4.12 แสดงข้อมูล ID, Application No, Status, Create Date และ Plan Name
เป็ นต้น

รู ปที่ 4.13 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูล List Application
จากรู ปที่ 4.13 เมื่อคลิกเข้าไปในแต่ละ Application No แสดงเมนูต่างๆ เช่น Payment ,
Centerservice , Doclist และ Phototype โดยอิงจากเลข Application No นั้น
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รู ปที่ 4.14 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูล GenPDF
จากรู ป ที่ 4.14 เมื่ อคลิ ก เข้าไปสามารถกรอกข้อมูล Appno เพื่ อให้ระบบส่ งข้อมูล PDF
กลับมา

รู ปที่ 4.15 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูล Encrypt CA
จากรู ปที่ 4.15 เมื่อคลิกเข้าไปสามารถนาไฟล์ Pdf เข้าระบบ เพื่อให้ระบบส่งข้อมูล PDF ที่มี
การเข้ารหัสของผูข้ าย
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รู ปที่ 4.16 แสดงหน้าจอแสดงข้อมูล MasterData
จากรู ป ที่ 4.16 เมื่ อ เข้า สู่ ห น้า MasterData จะแสดงข้อ มู ล ทั้ง หมดของหน้า นั้น ๆ และ
สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมูลได้

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
เว็บแอปพลิเคชันบริ หารจัดการข้อมูลสาหรับ MTL สามารถเพิ่มความสะดวกใน
การใช้ขอ้ มูลจากฐานข้อมูลและสามารถสร้างความเข้าใจได้ง่ายให้แก่พนักงานฝ่ าย IT Support ใน
การจัดการการแก้ปัญหาเบื้องต้น และสามารถสื บค้นข้อมูลปัญหาที่ทางลูกค้าแจ้งเข้ามาได้จากทาง
หน้าเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อเพิม่ ความสะดวกสบายในการใช้งาน และสามารถช่วยในการสื่ อสารและ
ติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ วขึ้น
5.1.2 ข้อจากัดของโครงงาน
5.1.2.1 ข้อมูลบางส่วนจาเป็ นต้องเรี ยกใช้บริ การ Service ของบริ ษทั แต่เนื่องจาก
การยืนยันตัวตนยังไม่เปลี่ยนไปใช้แบบที่บริ ษทั ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากที่ ไ ด้ม าปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ทางผูจ้ ัด ท าได้รั บ ความรู ้ จ ากการปฏิ บัติ ง านในด้า น
Backend ได้เรี ยนรู ้ ภาษาที่ ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น และยังเพิ่มทักษะในการทางานที่
สามารถทางานได้จริ ง ด้านความอดทนในการทางานจริ ง และในการทางานนั้นเราจะต้องหาความรู ้
แก้ปัญหาด้วยตัวเอง และต้องรู ้จกั การทางานเป็ นทีมกับผูอ้ ื่นในที่ทางาน
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ปั ญหาที่ผูจ้ ดั ทาพบในการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย การสื่ อสารกับผูอ้ ื่นให้เข้าใจ
ตรงกัน ความไม่เข้าใจในภาษาที่ใช้พฒั นาตอนแรกทาให้การทางานล่าช้า
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
เนื่ องจากต้องศึกษา ภาษา และ เครื่ องมือใหม่ ๆ จึงทาให้เกิดความล่าช้าในการ
ทางาน ควรต้องศึกษาการทางาน และ โปรแกรมที่ใช้ เพื่อให้สามารถทางานได้รวดเร็วยิง่ ขึ้น
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