ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการเก็บประวัติการใช้งานเมนูของระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัย
บูรพา
เล่าเรื่องโดย นายปกรณ์ บุญกังวาน
วันที่ 10 กันยายน 2562
ที่มา/ประเด็นปัญหา
ในปั จ จุ บั น นี้ เ ฟรมเวิ ร์ ค ที่ ก าลั ง ได้ รั บ ความสนใจและความนิ ย มมากในปั จ จุ บั น คื อ Laravel
Framework ซึ่ง Laravel Framework เป็ น PHP Framework ที่ส ามารถดาวโหลดมาใช้งานฟรี และเป็น
เฟรมเวิร์คที่อยู่ในรูปแบบ MVC (Model View Controller) อีกทั้งยังช่วยเป็นกรอบในการทางานให้นักพัฒนา
ระบบเพื่อช่วยให้ซอร์สโค้ดมีความเป็นระเบียบยิ่งขึ้น และช่วยจัดการระบบมีความปลอดภัยและรวดเร็วว่า
เฟรมเวิร์คอื่น ๆ
โครงสร้างของ Laravel จะประกอบด้วยโฟลเดอร์และไฟล์ต่าง ๆ ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 โฟลเดอร์และไฟล์ต่าง ๆ ของ Laravel Framework
โดยจะอธิบายหน้าที่ของโฟลเดอร์ที่สาคัญ ๆ ได้แก่

- app ใช้เก็บไฟล์จาพวก Model ที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล และ Controller ที่ใช้ในการประมวลผล
โปรแกรม
- bootstrap เมื่อเว็บเริ่มต้นทางาน โฟลเดอร์นี้จะถูกเรียกใช้งานทันที่
- config ใช้เก็บไฟล์การตั้งค่าต่าง ๆ ของระบบ
- database ใช้เก็บไฟล์เพื่อใช้ในการจัดการฐานข้อมูล หรือไฟล์จาพวก Migrations, Seeding
- public ใช้ เ ก็ บ ไฟล์ ที่ เ ป็ น ไฟล์ ส าธารณะที่ ทุ ก คนสามารถเข้ า ถึ ง ได้ เช่ น Javascript, CSS, ไฟล์
รูปภาพ
- resource ใช้เก็บไฟล์สาหรับการแสดงผลที่หน้าเว็บ (View) หรือไฟล์สาหรับทาหลายภาษา
- routes ใช้เก็บไฟล์ในการกาหนด URL สาหรับการเข้าถึงเว็บ
- storage ใช้เก็บไฟล์ข้อมูลจาพวก Session, Caches หรือไฟล์ log
- tests ใช้เก็บไฟล์ที่จัดการพวก automated tests
- vendor ใช้เก็บไฟล์จาพวก Library ต่าง ๆ ที่ดาวโหลดมาใช้งานเองกับระบบ
- ไฟล์ .env เป็นไฟล์ที่ใช้ตั้งค่ากับติดต่อกับฐานข้อมูล
เมื่อประมาณปี 2561 ฝ่ายพัฒนาระบบ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เลือก Laravel
Framework เข้ามาเป็นกรอบในการทางานสาหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยหนึ่งในระบบที่นามาใช้
คือ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิ ทยาลัยบูรพา (ปรับปรุงระบบบุคลากร) เป็นระบบที่ให้บริการข้อมูล
รอบด้านของบุคลากร เช่น ข้อมูลประวัติส่วนตัว ข้อมูลตาแหน่ง ข้อมูลเงินเดือน ข้อมูลผลงานวิชาการ ข้อมูล
ผลการประเมินการเรียนการสอน เป็นต้น
จากที่ได้เปิดระบบให้ผู้ใช้ได้ใช้งานระบบไปได้ประมาณ 3 เดือน ผู้บริหารมีความต้องการอยากทราบ
ผลตอบรับการใช้งานระบบจากผู้ใช้ ดังนั้นผู้พัฒนาจึงนาเสนอการพัฒนาโปรแกรมการเก็บประวัติการใช้งาน
เมนูของระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยบูรพาด้วย Laravel เพื่อตอบโจทย์ต่อความต้องการของ
ผู้บริหาร
แนวทางการแก้ปัญหา
ก่อนที่จะพัฒนาโปรแกรมการเก็บประวัติการใช้งานเมนูของระบบนั้น เราต้องเริ่มสร้างตารางเพื่อเก็บ
ข้อมูลการใช้งานเมนูของผู้ใช้แต่ละคนที่ฐานข้อมูลบุคลากร โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายะเอียดการสร้างตารางเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานเมนูของระบบ
ชื่อตารางภาษาไทย : ตารางเก็บข้อมูลประวัติการใช้งานเมนูของระบบ
ชื่อตารางภาษาอังกฤษ : PSN_TLOGPERSONUSESYSTEM
คาอธิบาย : ใช้เก็บข้อมูลประวัติการใช้งานเมนูของระบบ
คีย์หลัก : PUS_ID
การ
ลาดับ
ชื่อคอลัมน์
ประเภท ขนาด
รายละเอียด/(ตารางอ้างอิง)
กาหนดค่า
1 PUS_ID
NUMBER
11
PK
ลาดับ (Auto Sequence)
2 PUS_USERNAME
VARCHAR2
30
ชื่อผู้ใช้
3 PSN_ID
VARCHAR2
30
รหัสบุคลากร
4 PUS_ROUTE
VARCHAR2 500
URL ของระบบ
5 PUS_GROUP
VARCHAR2
10
กลุ่มผู้ใช้งาน
6 PUS_DATETIME
DATE
วันที่และเวลาที่ใช้งาน
7 PUS_IPADDRESS
VARCHAR2
30
IP Address ของผู้ใช้งาน
8 PUS_BROWSER
VARCHAR2 100
ชนิดของ browser ที่ใช้งาน
9 PUS_DEVICE
VARCHAR2 100
ชนิดอุปกรณ์ที่ใช้งานระบบ
10 PUS_USER_AGENT
VARCHAR2 800
รายละเอียดของ browser
ขั้นตอนถัดไปคือ การพัฒนาโปรแกรมด้วย Laravel Framework ซึ่งมีรายละเอียดการทางาน ดังนี้
1. ผู้พัฒนาสร้างไฟล์สาหรับการบันทึกประวัติการใช้งานเมนู ที่โฟลเดอร์ app/Models โดยตั้งชื่อ
ไฟล์เป็น “LogPersonUseSystem.php” ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 หน้าจอแสดงโปรแกรมการบันทึกประวัติการใช้งานเมนู

2. ผู้ พัฒ นาสร้ างไฟล์ Middleware ไว้ที่ โฟลเดอร์ app/Http/Middleware โดยตั้ง ชื่อไฟล์ เ ป็ น
“KeepPersonUsingSystem.php” ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงโปรแกรมชื่อคลาส KeepPersonUsingSystem ของ Middleware
3. ผู้พัฒนาต้องลงทะเบียน Middleware ที่ทาในข้อ 2 เพื่อให้ระบบรู้จักกับ Middleware ตัวนี้ โดย
เข้าไปลงทะเบี ย นที่ ไ ฟล์ app/Http/Kernel.php ตัว แปรชื่อ $routeMiddleware โดยตั้งชื่ อ
“keeppersonusingsystem” ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงโปรแกรมการลงทะเบียน Middleware กับระบบ

4. เมื่อผู้พัฒนาลงทะเบียน Middleware เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการตั้งค่าการทางานของ
Middleware ใน Route โดยไปกาหนด Route ที่ชื่อ keeppersonusingsystem ไว้ก่อนหน้า
Route อื่นที่เราต้องการ เช่น ผู้พัฒนาต้องการกาหนดให้ Route หน้า Dashboard ของบุคลากร
(mainperson) ต้องผ่าน Middleware ชื่อ keeppersonusingsystem (การบันทึกประวัติการ
ใช้งานเมนู) แสดงดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 หน้าจอแสดงโปรแกรมการตั้งค่าการทางานของ Middleware ใน Route
หลังจากผู้พัฒนาทาตามทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะสามารถเก็บประวัติการใช้งานเมนูลงฐานข้อมูล เมื่อ
ผู้ ใ ช้ เ ข้ า มาใช้ ง านเมนู ห น้ า Dashboard ของบุ ค ลากร อี ก ทั้ ง ผู้ พั ฒ นายั ง สามารถน าวิ ธี ก ารท างานของ
Middleware ไปใช้กับการทางานอื่น ๆ ได้ เช่น การตรวจสอบการล็อกอินเข้าสู่ระบบ เป็นต้น
อ้างอิง
https://medium.com/@yodsawatse/ทาความรู้จักกับ-laravel-framework-กัน-34e8d39cb254
https://arnondora.in.th/middleware-laravel
คาค้น
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