บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ัท รั น ไอ.ที . โซลู ชั่น เป็ นผู ้ใ ห้ บ ริ การทางด้ า นไอที ซึ่ งมี สิ น ค้ า หลัก คื อ ระบบ
บริ ห ารงานฝ่ ายบุ ค คล เพื่อเป็ นการเพิ่มลูกค้า และรายได้แ ก่บริ ษทั ซึ่ งในหลาย ๆ บริ ษทั ยังมีการ
บันทึกการขอทางานล่วงเวลาโดยเอกสาร หรื อ ใช้โปรแกรมเช่ น Word, Excel ซึ่งเมื่อข้อมูลมีจานวน
มากอาจทาให้เกิด ข้อผิด พลาด ดังนั้นทางบริ ษทั ได้มีค วามต้องการในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
(Web Application) เพื่อให้ทันสมัยและใช้งานง่ ายต่อผูใ้ ช้สามารถรองรับอุปกรณ์ (Device) ปั จจุ บัน
ที่ เพิ่มมากขึ้ น และรองรับ การเติ บโตในอนาคต ทั้งในเรื่ องการสั่งงาน การควบคุ มต่ า ง ๆ ทาให้
สามารถทางานผ่า นอุปกรณ์ ได้อย่า งหลากหลาย โดยบริ ษทั รัน ไอ.ที . โซลูชั่น ได้มีแ นวคิ ด ที่ จ ะ
พัฒนาเว็บ แอปพลิเคชัน (Web Application) ให้มีค วามทันสมัยและง่ า ยสาหรับผู ้ใช้งาน เพื่ อเพิ่ ม
ความสะดวกสบายในการใช้งาน ช่วยลดปริ มาณเอกสาร และ ข้อผิดพลาดที่สามารถเกิดขึ้นได้
จากที่ กล่าวมาในข้างต้น บริ ษทั รัน ไอ.ที . โซลูชนั่ ได้มีระบบบริ ห ารงานฝ่ ายบุ คคล โดยมี
โมดูลต่างๆ ภายในระบบ เช่น ระบบจัด การเก็บประวัติพนักงาน ระบบเข้า งาน ออกงาน เป็ นต้น ซึ่ ง
ทางบริ ษทั ต้องการสร้างโมดูลเพิ่ม เพื่อให้ระบบมีค วามพร้อมมากขึ้ น ดังนั้นทางพนักงานที่ปรึ กษา
จึงมีแ นวคิด ที่จะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยมอบหมายให้ผจู ้ ดั ทาทาการพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน โดยสร้า งโมดูลการทางานล่ว งเวลาออนไลน์ข้ ึนมา ซึ่งสามารถขอทางานล่วงเวลา
ผ่านทางอุปกรณ์ เช่น คอมพิว เตอร์ หรื อ สมารท์โฟน เป็ นต้น เพื่อให้ผใู ้ ช้สามารถตรวจสอบคาร้อง
ของตนเองว่า ได้รับการอนุ มตั ิ แ ล้ว หรื อไม่ ทาให้ผูใ้ ช้มีค วามสะดวกสบายในการใช้งาน สามารถ
ทางานได้ท้ งั บนเครื่ องคอมพิว เตอร์ และอุปกรณ์ สมาร์ ทโฟน แท็ บเล็ต เป็ นต้น โดยใช้เครื่ องมื อ
Visual Studio Code, VueJs, Google Firebase และภาษา JavaScript ในการพัฒนา
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการทางานล่วงเวลาออนไลน์
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1.3 ขอบเขตโครงงำน
1.3.1 สถาปั ตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบไคลเอนท์/ เซิร์ฟเวอร์
1.3.2 แพลตฟอร์มที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบ Web Application
1.3.3 พัฒนาเป็ นเว็บแอปพลิเคชันใช้งานผ่านโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Web Browser)
1.3.4 ประเภทของเว็บแอปพลิเ คชันที่ พ ัฒนาขึ้ นมาเป็ น Internet ที่ ใ ช้โดยผู ้ใช้ทั่ว ไปและ
ภายในบุคลากรภายในองค์กร
1.3.5 การทางานของเว็บแอปพลิเคชันเป็ น Responsive
1.3.6 การทางาน แบ่งเป็ น 2 ส่วน
1.3.6.1 ส่วนของพนักงานทัว่ ไป
1.3.6.1.4 Show Overtime Request
แสดงคาขอทางานล่วงเวลาของพนักงาน
1.3.6.1.3 Add Overtime Request
เพิ่มคาขอทางานล่วงเวลาในระบบ
1.3.6.2 ส่วนของผูด้ ูแลระบบ
1.3.6.2.1 Show Overtime Request
แสดงคาขอทางานล่วงเวลาของพนักงานภายใต้ความดูแล
1.3.6.2.2 Approve Overtime Request
อนุมตั ิคาขอ และ อัปเดทข้อมูลคาขอทางานล่วงเวลาในระบบ
1.4 ประโยชน์ ที่ได้รับ
บริ ษทั รัน ไอ.ที . โซลูชั่น จากดั ได้เว็บแอปพลิเคชัน ที่ ทาเป็ นระบบขอทางานล่ว งเวลา
ออนไลน์สามารถลดเวลาในการทางาน ให้ความถูกต้องและรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาดที่ อาจเกิดขึ้นได้
1.5 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้อมูลของโครงงำน (Detailed Study)
รวบรวมความต้องการโดยมีการประชุมร่ ว มกนั กบั พนักงาน และหัว หน้าฝ่ ายไอทีได้มีการ
พูดคุยกบั ทางเจ้าของบริ ษทั เกีย่ วก ับความต้องการของบริ ษทั โดยมีความต้องการพัฒนาเป็ นเว็บแอป
พลิเคชัน และมีค วามสามารถทาอะไรบ้าง ขอบเขตการทางานเป็ นอย่างไร การใช้ขอ้ มูลทางบริ ษทั มี
ข้อมูลให้สาหรับการท างานบนเว็บ รวบรวมปั ญหาที่ ได้จากการปฏิ บัติงานเพื่อนาไปแกไ้ ขและ
ปรับปรุ งให้เว็บแอปพลิเคชันมีประสิทธิภาพในการทางานที่ดีข้ ึน และรวดเร็ว
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1.5.2 วิเครำะห์ ระบบงำน (System Analysis)
นาข้อมู ลต่ า ง ๆ และขอบเขตที่ ไ ด้จ ากการรวบรวมข้อ มูล นามาวิ เคราะห์ และวางแผน
ปฏิ บัติง านเพื่อ ทาการออกแบบเว็บแอปพลิเ คชัน เพื่อให้ต อบสนองความต้องการของผู ้ใช้อย่า ง
สมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความต้องการและขอบเขตการทางานของเว็บแอปพลิเคชัน
1.5.2.1 Use Case Diagram

Show Overtime Request

Add Overtime Request

Approve Overtime Request
Employee

รู ปที่ 1.1 แสดงฟังก์ชนั การทางานของระบบ

Supervisor
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1.5.2.2 Use Case Detail

Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions

Post. Conditions
Flow of Event

Alternative Flow
Exception

ตารางที่ 1.1 Use Case: Show Overtime Request
UC001
Show Overtime Request
Employee, Supervisor
แสดงรายการคาขอทางานล่วงหน้า
พนักงาน:
เลือกเมนู ขอทางานล่วงเวลา
ผูด้ ูแล:
เลือกเมนู อนุ มตั ิการทาโอที
ระบบจะแสดงรายการคาขอทางานล่วงเวลา
พนักงาน:
1. เลือกเมนู ขอทางานล่วงเวลา
2. ระบบแสดงรายการคาขอของพนักงาน
ผูด้ ูแล:
1. เลือกเมนู อนุ มตั ิการทาโอที
2. ระบบแสดงรายงานคาขอทั้งหมดของพนักงานภายใต้ความ
ดูแล
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต หรื อเซิร์ฟเวอร์ ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผูใ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
ได้ กรุ ณาลองใหม่
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Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions
Post. Conditions
Flow of Event

Alternative Flow
Exception

ตารางที่ 1.2 Use Case: Add Overtime Request
UC002
Add Overtime Request
Employee
เพิ่มคาขอทางานล่วงเวลา
พนักงานต้องเลือกเมนูเพิ่มคาขอทางานล่วงเวลา
ระบบเพิ่มคาขอเข้าในระบบ
1. คลิกปุ่ ม Add ระบบเปิ ดหน้าต่างเพื่อทาการกรอกข้อมูล
2. กรอกข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้อง
3. คลิกปุ่ ม Save เพื่อทาการเพิ่มคารอในระบบ
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต หรื อเซิร์ฟเวอร์ ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผูใ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่ อมต่ ออินเทอร์เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่
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Use Case No.
Use Case Name
Actor (s)
Description
Pre. Conditions
Post. Conditions
Flow of Event

Alternative Flow
Exception

ตารางที่ 1.3 Use Case: Approve Overtime Request
UC003
Approve Overtime Request
Supervisor
อนุ มตั ิคาขอทางานล่วงเวลาของพนักงาน
ผูใ้ ช้งานต้องเลือกคาขอทางานล่วงเวลาของพนักงาน
อัปเดทข้อมูลคาขอทางานล่วงเวลาในระบบ
1. ผูใ้ ช้งานต้องเลือกคาขอทางานล่วงเวลาของพนักงาน
2. ตรวจสอบข้อมูล
If อนุมตั ิ
Approve = true
Else
Approve = false
3. คลิกปุ่ ม Save เพื่ออัปเดทข้อมูล
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต หรื อเซิร์ฟเวอร์ ขัดข้อง
- แจ้งเตือนให้ผูใ้ ช้งานทราบ ไม่สามารถเชื่ อมต่ออินเทอร์ เน็ตได้
กรุ ณาลองใหม่
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1.5.2.3 Sequence Diagram

Sd Show Overtime Request

Employee

Show OT

Web OT Request

authUser
Select overtimeRequest
Result Data
Result Data

รู ปที่ 1.2 แสดงรายการคาขอทางานล่วงเวลา
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Sd Add Overtime Request

Employee

Show OT Request

Web OT Request

authUser, approve, from,
to, overtimeHours,
Overtimepay,
OvertimeBreakHours
Insert overtimeRequest

Result Data

Result Data

รู ปที่ 1.3 เพิ่มคาขอทางานล่วงเวลา
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Sd Approve Overtime
Request

Employee

Show OT

Web OT Request

authUser, approve, from,
to, overtimeHours,
Overtimepay,
OvertimeBreakHours
Update overtimeRequest

Result Data
Result Data

รู ปที่ 1.4 อนุ มตั ิคาขอพนักงาน
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1.5.2.4 Entity Relationship Diagram
authUser
EMP_ID
ACTIVE
FIRSTNAME
LASTNAME
JOINDATE
ADDRESS
BIRTHDAY
CITY
COUNTRY
ZIPCODE
EMAIL
GENDER
IDCARD
PHOTO
NICKNAME
REPORT_TO

overtimeRequest
ID
AUTHUSER
APPROVE
FROM
TO
OVERTIMEHOURS
OVERTIMEPAY
OVERTIMEBREAKHOURS

รู ปที่ 1.5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ ีของเว็บแอปพลิเคชันการทางานล่วงเวลาออนไลน์
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1.5.2.5 Data Dictionary
ตารางที่ 1.4 รายละเอียดของตารางข้อมูล authUser
Relation

Attribute

Desciption

Data Type PK FK Reference
(Size)
int(auto) yes

authUser

EMP_ID

รหัสพนักงาน

authUser

ACTIVE

boolean

authUser
authUser
authUser
authUser
authUser
authUser
authUser
authUser
authUser
authUser
authUser

FIRSTNAME
LASTNAME
JOINDATE
ADDRESS
BIRTHDAY
CITY
COUNTRY
ZIPCODE
EMAIL
GENDER
IDCARD

authUser
authUser

PHOTO
NICKNAME

สถานะการ
ทางาน
ชื่อ
นามสกุล
วันที่เข้าทางาน
ที่อยู่
วันเกิด
จังหวัด
ประเทศ
หรัสไปรษณี ย ์
อีเมล
เพศ
รหัสบัตร
ประชาชน
รู ป
ชื่อเล่น

authUser

REPORT_TO

ส่งรี พอร์ทถึง

varchar(10)

varchar(30)
varchar(50)
date
varchar(50)
date
varchar(20)
varchar(15)
varchar(5)
varchar(30)
varchar(10)
varchar(13)
varchar(30)
varchar(20)
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ตารางที่ 1.5 รายละเอียดของตารางข้อมูล overtimeRequest
Relation

Attribute

overtimeRequest
overtimeRequest
overtimeRequest
overtimeRequest

ID
AUTHUSER
APPROVE
FROM

Desciption

รหัสคาขอ
รหัสพนักงาน
อนุ มตั ิ
เวลาที่เริ่ ม
ทางานล่วงเวลา
overtimeRequest TO
เวลาที่จบการ
งานล่วงเวลา
overtimeRequest OVERTIME จานวนชัว่ โมง
HOURS
ที่ทา
overtimeRequest OVERTIME จานวนชัว่ โมง
PAY
ที่จ่าย
overtimeRequest OVERTIME จานวนชัว่ โมง
BREAK
ที่พกั
HOURS

Data Type PK FK Reference
(Size)
int(auto)
yes
varchar(10)
yes insurance_data
boolean
smalldatetime
smalldatetime
int
int
int

1.5.3 ออกแบบระบบงำน (System Design)
ในขั้น ตอนนี้ จะท าการออกแบบเว็บ แอปพลิ เ คชัน ที่ จ ะน ามาใช้จ ริ ง เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชันที่จะต้องตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ได้มากที่ สุด
1.5.3.1 ออกแบบการทางานของระบบ
1.5.3.2 กาหนดขอบเขตของงาน
1.5.3.3 ออกแบบหน้าจอส่วนที่ติดต่อก ับผูใ้ ช้
1.5.3.4 จัดเตรี ยมข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อนามาใช้งานจริ ง
1.5.3.5 กาหนดเครื่ องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่ Visual Studio Code
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1.5.4 พัฒนำระบบ (System Development)
เป็ นขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลทั้งหมดที่ ได้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบไว้ มาพัฒนาและเขี ยนชุ ด ค าสั่ง โดยใช้ โปรแกรม Visaul Studio Code ในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ใช้ API ในการติดต่อก ับฐานข้อมูล Firebase
1.5.5 ทดสอบระบบ (System Testing)
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้อม ๆ ก ัน โดยใช้ Google Chrome,
Mozilla Firefox, Microsoft Edge ในกา รทดสอบเว็ บ แอปพลิ เ ค ชั น (Web Application) เมื่ อ
ตรวจสอบความผิด พลาดในการทางานของระบบและการแสดงผล รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลต่ าง ๆ
ภายในระบบว่ามีความผิด พลาดในการทางานในขั้นตอนใดบ้า ง ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการแกไ้ ข
ให้ถูกต้อง และทาการทดสอบอีกครั้งหลังจากทาการแก ้ไขเสร็จเรี ยบร้อยแล้ว
1.5.6 จัดทำเอกสำร (Docementations)
เป็ นการจัด ทาเอกสารแนวทางในการด าเนิ น โครงงาน วิธีการและขั้นตอนการ
ดาเนิ นโครงงาน เพื่อนาเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และเป็ นคู่ มือการใช้งาน สาหรับสถาน
ประกอบการใช้อา้ งอิงในอนาคต
ตารางที่ 1.6 แสดงระยะเวลาในการดาเนิ นงานของโครงงาน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. รวบรวมความต้องการ
2. วิเคราะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนาระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทาเอกสาร
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1.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ ในกำรพัฒนำโครงงำน
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.6.1.1 เครื่ องมือคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ครุ่ น ASUS GL522V
1.6.1.2 โทรศัพท์มือถือ IPhone 6s
1.6.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.6.2.1 โปรแกรม Visual Studio Code
1.6.2.2 โปรแกรม Microsoft Office 365
1.6.2.3 โปรแกรม Google Chrome, Mozilla Firefox และ Microsoft Edge
1.7 อุปกรณ์ และเครื่องมือสำหรับผู้ใช้
1.7.1 ฮำร์ ดแวร์ (Hardware)
1.7.1.1 เครื่ องคอมพิว เตอร์ CPU ความเร็ว 2.0 GHz ขึ้นไป แรมอย่างน้อย 2 GB
ขึ้นไป
1.7.2 ซอฟต์แวร์ (Software)
1.7.2.1 ระบบปฏิบตั ิการ Windows XP, Windows 7, Windows 8,
Windows 10
1.7.2.2 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft
Edge

