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ภาพที 1.1 แผนที บริ ษทั โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย)
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ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้บริ การหลักขององค์กร
1.

ลักษณะการประกอบการ
บริ ษทั โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัดเป็ นบริ ษทั ทีผลิตชินส่ วนของรถยนต์
ทีทําจากยาง เช่น ยางขอบกระจก ยางขอบหน้าต่าง เป็ นต้น แต่จะไม่ทาํ การผลิตยางรถต์ โดยจะทําการ
ผลิตด้วยเครื องจักรทีทันสมัยและมีมาตรฐาน ซึงบริ ษทั จะทําการผลิตชิ นส่ วนต่างๆ เพือส่ งให้ลูกค้า
ซึงส่วนมากจะเป็ นบริ ษทั ทีจําหน่ายรถยนต์ของประเทศญีปุ่ น
2.

ผลิตภัณฑ์และการให้บริ การหลักขององค์กร
2.1 ผลิต ชิ นส่ ว นของรถยนต์ทีทําจากยาง เช่ น ยางขอบกระจก ยางขอบหน้าต่ าง
เป็ นต้น แต่ไม่ผลิตยางรถยนต์ ตามการสังซือของลูกค้า
2.2 ทําการจัดส่งไปยังบริ ษทั ลูกค้า

รู ปแบบการจัดองค์การและการบริ หารงานขององค์กร

ภาพที 1.2 โครงสร้างขององค์กร
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แผนกประกอบไปด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ACD
HDA
SEH
PUD
MTS
QCD
DQE
EGD
PND
CCD
FPD
BSD
TPS
PED
PCD
ITD

แผนกบัญชี
แผนกบุคคล
แผนกความปลอดภัย
แผนกจัดซือ
แผนกจัดการวัตถุดิบ
แผนกควบคุมคุณภาพ
แผนกการออกแบบ
แผนกวิศวะกรรม
แผนกการวางแผน
แผนกการจัดการต้นทุน
แผนกผลิตท่อ
แผนกผลิตยางของรถ
แผนกวางแผน Layout ของบริ ษทั
แผนกวิศวกรรมสินค้า
แผนกควบคุมสินค้า
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตําแหน่งและลักษณะงานทีนักศึกษาปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาได้รบั มอบหมาย
นายกิตติกานต์ นาวาพงส์

ตําแหน่ง IT Support

ชือและตําแหน่งงานของพนักงานทีปรึ กษา
ชือ-นามสกุล
ตําแหน่ง
แผนก
E-mail

นายสุรศักดิ ตระกูลนําทองดี
IT Support
ITD
itd-itd-d1@tgrt.co.th
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ระยะเวลาทีปฏิบตั งิ าน
ระยะเวลา
วัน-เวลาทีปฏิบตั งิ าน

17 สัปดาห์
วันที 17 มิถนุ ายน 2556 ถึง 11 ตุลาคม 2556
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น.

ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ในปั จ จุ บ ัน นี ในสถานประกอบการบางแห่ งได้มีระบบการเขี ยนคําร้ องการใช้บริ การด้าน
เทคโนโลยีเพือแก้ปัญหาความขัดข้องของอุปกรณ์ ดา้ นเทคโนโลยีภ ายในบริ ษทั ซึงจําเป็ นจะต้องทํา
รายงานสรุ ปรายเดือนหรื อรายปี ซึงจะแสดงจะให้เห็นถึงปัญหาของอุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีเนื องจาก
อุปกรณ์แต่ละชนิดหรื อแต่ละเครื องจะมีอายุการใช้งานไม่เท่ากันถึงแม้วา่ จะเป็ นอุปกรณ์ชนิ ดเดียวกัน
และสังซือในวันเดียวกันจึงจําเป็ นจะต้องมีการเก็บหลักฐานเพือทํารายงานสรุ ปเพือมองเห็นถึงปั ญหา
ของอุปกรณ์แต่ละเครื อง ในระบบ SSR ภายในบริ ษทั โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
นันจะมีการเก็บข้อมูลของผูข้ อใช้บริ การและผูท้ ีมีสิทธิ ในการอนุ มตั ิให้ดาํ เนิ นการ ซึงจําเป็ นต่อการ
ตรวจสอบสถานะว่าผูท้ ีขอใช้บริ การนันได้รับอนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการหรื อไม่ และคําขอการใช้บริ การ
แต่ล ะคําขอนันอยู่ในสถานะและเวลาทีสามารถให้บริ การได้ทนั ที หรื อไม่ ในระบบ SSR ภายใน
บริ ษทั โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด นันในระบบแบบเก่าจะมีการเก็บข้อมูลโดยใช้
เอกสารในการเก็บข้อมูล ซึงอาจส่งผลเสียต่อระบบในแบบเก่า เช่น เข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้ยาก อาจใช้
เวลานานในการค้นหาข้อมูล เอกสารอาจสูญหายได้ เป็ นต้น ในระบบ SSR ภายในบริ ษทั โตโยด้า โก
เซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด นันจําเป็ นจะต้องค้นหา เพิม และแก้ไขข้อมูลได้ ซึงในบางสถาน
ประกอบการนันเมือต้องการจะเพิมข้อมูลหรื อแก้ไขข้อมูลนันจะต้องไปจัดการทีฐานข้อมูลเท่ านัน ซึง
ในการจัดการข้อมูลที ระบบฐานข้อมูลโดยตรงอาจยากต่อผูใ้ ช้และหากทําการจัดการข้อมูลต่างๆ
ผิดพลาดก็จะทําให้มผี ลกระทบต่อระบบอย่างมาก เช่น แก้ไขรายละเอียดของคําขอการใช้บริ การด้าน
เทคโนโลยี หากเลือกหรื อกรอกข้อมูลผิดพลาดก็จะทําให้ระบบค้นหาข้อมูลคําขอการใช้บริ การด้าน
เทคโนโลยีทีได้ทาํ การแก้ไขหรื อกรอกผิดพลาดนันก็จะทําให้โปรแกรมแสดงผลผิดพลาดด้วยเช่นกัน
และจะต้องเสียเวลาในการแก้ไขข้อมูลคําขอการใช้บริ การด้านเทคโนโลยีใหม่ เป็ นต้น ซึงหากให้ผใู้ ช้
จัดการข้อมูลต่างๆ ผ่านโปรแกรมนันก็จะมีความเสียงของการจัดการทีผิดน้อยกว่าการให้ผใู้ ช้จัดการ
ข้อมูลในฐานข้อมูลโดยตรง เช่น กรณี ตอ้ งการแก้ไขสถานะของการเดินเนิ นการหลังจากการอนุ มตั ิ
ให้ดาํ เนินการจากผูจ้ ดั การถ้าหากจัดการผ่านโปรแกรม ในโปรแกรมก็จะมีการถามผูใ้ ช้กอ่ นทํารายการ
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จัดการต่างๆ และให้ผใู้ ช้ตอบว่าจะทํารายการทีต้องการหรื อไม่เพือลดอัตราการทํารายการทีผิด พลาด
และยังทําให้ฐานข้อมูลมีความเสียงต่อการเสียหายน้อยลงอีกด้วย
จากการที นัก ศึ ก ษาปฏิ บตั ิ ง านสหกิ จ ศึ ก ษาได้ทาํ การรวบรวมข้อ มูล ความคิ ด ที ได้จ ากการ
สอบถามความคิดจากผูใ้ ช้ ทีมีความต้องการหรื อมีความจําเป็ นทีต้องใช้ระบบ SSR ภายในบริ ษทั โต
โยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด นันยังมีการเก็บข้อมูลแบบเก่าหรื อทีมีการเก็บข้อมูลโดยใช้
เอกสารในการเก็บข้อมูล ซึงจะเกิดปัญหาตามมาทีเป็ นปัญหาส่วนใหญ่คอื เข้าถึงข้อมูลได้ยาก เสียเวลา
ในการค้นหามาก หรื ออาจทําให้ขอ้ มูลทีได้เก็บหรื อรวบรวมไว้นันมีการเสี ยหายหรื อสูญหายได้ง่าย
เช่น เอกสารทีเป็ นคําขอการใช้บริ การด้านเทคโนโลยีหรื อเอกสารทีเป็ นเอกสารสรุ ปรายเดือน/รายปี
ขาดหรื อเสียหาย ซึงอาจทําให้ทงผู
ั ใ้ ช้และพนักงานทีเขียนคําร้องเสียเวลาในการเขียนข้อมูลและทําให้
ผูใ้ ช้ตอ้ งเก็บเอกสารอีกครั ง ซึงอาจเกิดปัญหาเดิมๆ ขึ นได้อีก ดังนันทางนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจ
ศึกษาได้จดั ทําโปรแกรม ระบบ SSR ภายในบริ ษทั โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ขึน
เพือจัดการข้อมูลต่างๆ ในการส่งคําขอการใช้บริ การด้านเทคโนโลยีภายในบริ ษทั โตโยด้า โกเซ รับ
เบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทังยังรวมถึงการเพิม ค้นหา และแก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ผ่านโปรแกรม เช่น
การเพิม แก้ไข ข้อมูลคําขอการใช้บริ การด้านเทคโนโลยี เป็ นต้นนอกจากนี โปรแกรมยังสามารถใช้
บันทึก และสามารถเรี ยกดูข้อมูลต่างๆ จากโปรแกรมได้ ในการจัดการผ่านโปรแกรมที นัก ศึ ก ษา
ปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาได้พฒั นาขึนนัน โปรแกรมจะมีขึนตอนการทําอย่างเป็ นระบบไม่ว่าจะเป็ นการ
เพิม แก้ไข หรื อค้นหาก็ตามในการจัดการข้อมูลต่างๆ ทีเกี ยวกับการขอการใช้บริ การด้านเทคโนโลยี
ภายในบริ ษทั โตโยด้า โกเซ รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ทีนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิ จศึกษาได้
พัฒนาขึ นนันจะสามารถลดปั ญหาต่างๆ ทีเกิดจากการเก็บหรื อรวบรวมข้อมูลแบบเก่าๆ ได้อีกด้ว ย
เช่น เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย หรื อใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลได้รวดเร็ วกว่าการใช้เอกสารในการรวบรวม
และจัดเก็บข้อมูลต่างๆ และสุ ดท้ายนี เป็ นเรื องของการรายงานระบบต่ างๆ ทีผูใ้ ช้ตอ้ งการเพือทีจะ
สามารถพิมพ์ขอ้ มูลทีต้องการเพือใช้ในการทําสิ งต่างๆ ต่อไป เช่น การพิมพ์ขอ้ มูลรายงานระบบของ
คําขอการใช้บริ การด้านเทคโนโลยีรายเดือน การพิมพ์ขอ้ มูลรายงานระบบของคําขอการใช้บริ การ
ด้า นเทคโนโลยีร ายปี จะถู กจัด เก็ บ อยู่ในรู ป แบบของรายงานที พิ ม พ์อ อกมาหรื อจัด เก็ บ ไว้ใ น
ฐานข้อมูล ทางนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาคํานึ งถึงความยืดหยุ่นและสามารถพัฒนาระบบตาม
ความต้องการของผูใ้ ช้ได้ตามความเหมาะสมอีกด้วย
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ด้ว ยเหตุ นี ทางนักศึกษาปฏิบตั ิ งานสหกิ จศึกษาได้ทาํ การพัฒนาระบบ SSR ภายในบริ ษัท
โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือแก้ไขในระบบงานต่างๆ ทีนักศึกษาปฏิบตั งิ านสหกิจ
ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลเพือแก้ไขหรื อลดปั ญหาของการเก็บหรื อรวบรวมข้อมูลแบบเก่าๆ และสร้าง
ความสะดวกสบายในการจัดการข้อมูลต่างๆ ซึงสําหรับผูใ้ ช้งานนันอาจต้องใช้เวลาในการทําความ
เข้าใจเกียวกับการใช้งานระยะหนึง และโปรแกรมทีนักศึกษาปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาได้พฒั นาขึ นนัน
มาให้โปรแกรมมีความยืดหยุน่ และรองรับการเปลียนแปลงต่างๆ ในอนาคตได้ดว้ ย
วัตถุประสงค์ของโครงงาน
เพือพัฒนาระบบ SSR ภายในบริ ษทั โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
กลุม่ เป้ าหมาย
พนักงานทีต้องการขอการใช้บริ การด้านเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที
ขอบเขตโครงงาน
1

คุ ณสมบัติ ของระบบ SSR ภายในบริ ษัท โตโยด้า โกเซ รั บเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด มี
ความสามารถดังนี
1.1 จัดการข้อมูลพืนฐาน สามารถเพิม ค้นหา และแก้ไขข้อมูล
1.1.1 ข้อมูลพนักงาน
1.1.2 ข้อมูลผูม้ สี ิทธิในการอนุมตั กิ ารดําเนินการ
1.1.3 ข้อมูลคําขอการใช้บริ การด้านเทคโนโลยี
1.1.4 ข้อมูลประเภทของคําขอ
1.1.5 ข้อมูลแผนก
1.1.6 ข้อมูลสําหรับแผนก IT
1.2 การขอการใช้บริ การด้านเทคโนโลยีมกี ารเก็บข้อมูลดังนี
1.2.1 กรอกข้อมูลผูส้ ่งคําขอการใช้บริ การ
1.2.2 กรอกรายละเอียดต่างๆ ของคําขอการใช้บริ การ
1.2.3 ตรวจสอบข้อมูลทีได้ทาํ การกรอก
1.2.4 กรอกข้อมูลการขอการใช้บริ การ
1.2.5 บันทึกข้อมูลคําขอการใช้บริ การ
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1.3 การอนุมตั ใิ ห้ดาํ เนินการ
1.3.1 เลือกคําขอใช้บริ การทีต้องการ
1.3.2 ตรวจสอบข้อมูลคําขอใช้บริ การ
1.3.3 ปรับสถานะอนุมตั /ิ ไม่อนุมตั ิ
1.3.4 ระบุเหตุผลหรื อหมายเหตุ (หากไม่อนุมตั ิ)
1.3.5 บันทึกข้อมูลการอนุมตั ิ
1.4 การให้บริ การ
1.4.1 ตรวจสอบคําขอใช้บริ การ
1.4.2 ดําเนินการให้บริ การ
1.4.3 ปรับสถานะการดําเนินการของคําขอการใช้บริ การ
1.4.4 บันทึกข้อมูลคําขอการใช้บริ การ
1.5 การออกรายงาน
1.5.1 รายงานคําขอการใช้บริ การรายเดือน
1.5.2 รายงานคําขอการใช้บริ การรายปี
คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์
2.1 ฮารดแวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
2.1.1 CPU Intel Core I5-2410M 2.30 GHz.
2.1.2 Hard Disk 500 GB.
2.1.3 RAM 6 GB.
2.1.4 VGA NVIDIA GeForce GT 540M.
2.2 ฮาร์ดแวร์สาํ หรับผูใ้ ช้ระบบ
2.2.1 CPU Intel Pentium 4 2.8 GHz.หรื อมากกว่า
2.2.2 Hard Disk มีเนื อทีเหลือไม่นอ้ ยกว่า 1 GB.
2.2.3 RAM 2 GB.
2.2.4 VGA
คุณสมบัตขิ องซอฟต์แวร์
3.1 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูพ้ ฒั นาระบบ
3.1.1 Microsoft Windows 7 Ultimate (x64)
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3.1.2 Microsoft Visual Studio 2010
3.1.3 Microsoft SQL Server 2008 R2
3.1.4 Microsoft Office Word 2013
3.1.5 Microsoft Office Visio 2010
3.2 ซอฟต์แวร์สาํ หรับผูใ้ ช้
3.2.1 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 หรื อสูงกว่า
3.2.2 Microsoft SQL Server 2008
3.2.3 โปรแกรมระบบ SSR ภายในบริ ษทั โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ขันตอนการดําเนินงาน
ในการจัดทําระบบ SSR ภายในบริ ษทั โตโยด้า โกเซ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จํากัด นักศึกษา
ปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาได้วางแผนการดําเนินงาน ดังนี
1 สํารวจข้อมูลเบื องต้นของระบบงานและทําการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผใู้ ช้ระบบ
เพือให้ทราบถึงความต้องการของระบบงานใหม่
2 รวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับระบบและศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาในด้านต่างๆ ซึง
จะทําให้เกิดระบบใหม่ทีสามารถใช้งานได้ง่าย
3 วิเคราะห์ระบบ ซึงจะนําข้อมูลทีได้มาจากการสัมภาษณ์ผใู ้ ช้ระบบ มาวิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาทีเกิดขึน เพือออกแบบโครงสร้างของระบบงาน ซึงจะต้องตรงกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้ระบบ
4 ออกแบบระบบงาน โดยการนําข้อมูลทีได้มาเปลียนแปลงให้เป็ นไปตามความต้องการ
ของผูใ้ ช้ระบบในด้านการออกแบบฐานข้อมูล หน้าจอหลักและรายงานต่างๆ
5 พัฒนาระบบ จะสร้างและพัฒนาเว็บไซต์หน้าจอต่างๆ ทีได้ออกแบบระบบงานเอาไว้ ซึง
จะใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2010
6 ทดสอบและปรับปรุ งระบบ ทดลองโปรแกรมโดยนักศึกษาปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา เพือ
จะหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม และทําการแก้ไข ปรับปรุ งในส่วนทีมีขอ้ ผิดพลาด
7 จัดทําคู่มือนักศึกษาปฏิบตั ิ งานสหกิ จศึกษาจะต้องจัดทํา เอกสารคู่มือของระบบ เพือให้
ผูใ้ ช้ระบบใช้งานโปรแกรมได้ง่ายขึ น และผูใ้ ช้สามารถศึกษาโปรแกรมได้ดว้ ยคู่มือ ซึง
จะครอบคลุมการทํางานแต่ละขันตอนแต่ละเมนูให้มีความเข้าใจในโปรแกรมมากขึน
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นําเสนอผลงาน นักศึกษาปฏิบตั งิ านสหกิจศึกษาจะต้องนําโปรแกรมทีได้ทาํ การพัฒนา
ไปนําเสนอเป็ นผลงาน

ประโยชน์ทคาดว่
ี าจะได้รบั
1
2
3
4
5
6
7

เพิมประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล
ลดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูล
ทําให้มคี วามปลอดภัยของข้อมูล
ลดภาระของผูใ้ ช้ระบบเพราะปั จจุบนั มีการเก็บข้อมูลเป็ นเอกสารทําให้เสี ยเวลาในการ
จัดเก็บและต้องดูแลเอกสาร
ลดการใช้กระดาษ
ทําให้มีความรวดเร็ วในการค้นหา เพิม แก้ไขข้อมูล
เพิมความสะดวกสําหรับผูใ้ ช้งาน

