บทที่ 1
บทนา
ชื่อและที่ต้ งั ของสถานประกอบการ
บริ ษทั เวิล์ดเทค อีเล็คโทรนิ ค จากัด ที่ต้ งั ของบริ ษทั อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 42 เลขที่
75/120-121 ซ.แยกซอยวัฒนา (สุ ขุมวิท 19) ถ.สุ ขุม วิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒนา จ.
กรุ งเทพมหานคร 10110

ภาพที่ 1.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั เวิลด์ เทค อีเล็คโทรนิค จากัด
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ความเป็ นมา
บริ ษทั เวิลด์ เทค อิเล็คโทรนิค จากัด ได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2544 เป็ นบริ ษทั
ชั้นนาด้านเครื่ องเสี ยงรถยนต์ และ เครื่ องเล่นดีวีดีแบบพกพา ด้วยรู ปลักษณ์ สินค้าที่ทนั สมัย โดดเด่น
หลากหลาย เทคโนโลยี ที่ ล้ า สมัย และราคาที่ ย่ อ มเยาว์ ท าให้ สิ น ค้า เป็ นที่ ต้อ งการของตลาดใน
ระยะเวลาอันรวดเร็ ว โดยเฉพาะคุณภาพของสิ นค้าซึ่ งทางบริ ษทั ได้ให้ความสาคั ญเป็ นอย่างยิ่ง โดยมี
ระบบการควบคุมคุณภาพ (QC) สิ นค้า ที่ดีเยี่ยมโดยทีมงานผูช้ านาญ พร้อมด้วยประสบการณ์ระดับ
มาตรฐานสากล ตั้งแต่ออกจากโรงงานผลิต ก่อนถึงร้านตัวแทนจาหน่าย พร้อมให้บริ การขนส่ งสิ นค้า
ที่ รวดเร็ ว ด้วยที ม งานมื ออาชี พ และ ระบบรถขนส่ งที่ เพี ย บพร้ อม ท าให้ส่ง สิ นค้า ถึ งร้ า นตัวแทน
จาหน่ายได้รวดเร็ ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดี ประกอบกับการบริ การ
หลังการขายชั้นยอดโดยทีมช่างผูช้ านาญ สามารถให้บริ การลูกค้าได้อย่างฉับไว และ มีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั ใคร่ ขอแนะนา “Gold Series” ที่ได้กาเนิ ดขึ้นมาเพื่อคุณภาพ และ การบริ การในระดับ WorldClass บริ ษทั เวิล์ดเทคได้ตระหนัก และเข้าใจถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค ผลิตภัณฑ์ “Gold Series”
จึงได้กาเนิดขึ้นเพื่อความคุม้ ค่ากว่าของผูบ้ ริ โภคทั้งด้านคุณภาพ นวัตกรรม ราคา และ การบริ การที่สูง
ยิ่ง จากเครื่ องเสี ยงในระดับ Hi-End ที่ตอบสนองทุ ก อารมณ์ แห่ งความบันเทิ ง ในราคาที่ ทุกท่า น
สามารถเป็ นเจ้าของได้

ภาพที่ 1.2 บริ ษทั เวิลด์ เทค อีเล็คโทรนิค จากัด
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ลักษณะการประกอบกิจการขององค์กร
เวิลด์ เทค อิเล็กทรอนิคส์ จากัด ไทย เป็ นหนึ่ งใน เครื่ องเสี ยงรถยนต์ ชั้นนาของโลก วิดีโอ รถ
เครื่ องเล่น ดีวีดีแบบพกพา Digital Photo เฟรม ไลฟ์ สไตล์ อิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ มือถือและ
GPS บริ ษทั ระบบนาทาง เวิล์ด เทค มีความเชี่ ยวชาญใน โทรศัพท์มือถือมัลติมีเดีย และระบบ แบบ
บูรณาการ สาหรับ เครื่ องเสี ยงรถยนต์ ที่ผสมผสาน ความบันเทิง วิดีโอ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (PC)
และผลิ ตภัณฑ์ นาทางสาหรับ โทรศัพท์มือถื อสิ่ งแวดล้อม ด้วยสิ่ งอานวยความสะดวกการวิจยั และ
พัฒนา ในประเทศไทย จีน ฮ่องกง เกาหลี ใต้ ไต้หวัน เวิล์ดเทค เป็ นแบรนด์ที่ ทัว่ โลกสาหรับในรถ
ระบบนาทางรถยนต์ ดิน Double AV รับ Car DVD รถ รับ VCD ลาโพงรถ จอภาพ รถยนต์ และ
เครื่ องขยายเสี ยง ทีวี ซับวูฟเฟอร์ Capacitors เครื่ องเล่นดี วีดี แบบพกพา Digital Photo เฟรมแบบ
พกพาอุปกรณ์นาทาง ( PND ) สาหรับหลังการขายและการติดตั้งโรงงาน OEM
เวิ ล์ ด เทค จ ากัด บริ ษ ัท อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ส านัก งานใหญ่ ต้ ัง อยู่ ในประเทศไทย ชี้ น าการ
ดาเนิ นงานสาหรับการวิจยั และพัฒนาที่ใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัยชั้นนาของการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาแบรนด์ การตลาด การขายและการกระจายตัวของ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ มี
เทคโนโลยีช้ นั สู ง
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ตาแหน่งและลักษณะงานที่นกั ศึกษาได้รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย
นายธรณิ น ทร์ ละลี คื อ ผูช้ ่ ว ยเจ้า หน้า ที่ แผนกเทคโนโลยีส ารสนเทศ ลัก ษณะงานที่ ไ ด้รั บ
มอบหมาย คือ การแก้ไขปั ญหาของคอมพิวเตอร์ การรี แพร์ วินโดว์ การฟอร์ แมทและการเซ็ ตอัพ
โปรแกรม ที่จาเป็ นต่อการทางานของบริ ษทั บริ ษทั เวิล์ดเทค อีเล็คโทรนิ ค จากัด แล้วทาการทดสอบ
ความสามารถของโปรแกรม ว่าสามารถทางานได้โดยไม่ขดั ข้องหรื อไม่ ทดสอบการเชื่ อมต่อระหว่าง
ไคลแอนต์ กับ เซิ ร์ฟเวอร์ การซ่ อม และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชารุ ด การทารหัส ไวไฟ สาหรับลูกค้า การ
จัดเตรี ยมคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับห้องประชุ ม และการบารุ งรักษาเครื่ องคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่างๆ
ชื่อและตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา
นายอนันท์ วงศ์จกั ร ตาแหน่ง IT Supervisor
ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 17 มิถุนายน 2556 ถึง 11 ตุลาคม 2556
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในปั จจุบนั การใช้งานอิ นเทอร์ เน็ตผ่านระบบเครื อข่ายมี ความจาเป็ นและมีส่วนร่ วมในการ
นาไปใช้งานร่ วมกับการทางานเป็ นที่แพร่ หลายทัว่ ไป การใช้งานอินเทอร์ เน็ตมีประโยชน์เป็ นอย่าง
มากในการสนับสนุ นข้อมูลต่างๆ และหาแหล่งข้อมูลใหม่ๆ สาหรับนามาเปรี ยบเทียบเพื่อตัดสิ นใจ
อะไรบางอย่าง ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ในแง่ธุรกิจหรื อการต่อรอง อีกทั้งยังเป็ นแหล่งความรู ้ที่ทาให้
สามารถหาความรู ้เพิ่มเติมได้ตลอดเวลาและหลากหลายสาขาอาชี พ อีกมุมหนึ่งของผลกระทบจากการ
ใช้งานอินเทอร์ เน็ตก็คือการสู ญเสี ยเวลาในลักษณะการใช้งานที่ไม่จาเป็ นและขาดการควบคุ มดูและ
จากหน่วยงานหรื อผูค้ วบคุมระบบ มูลเหตุจูงใจที่ทาให้นกั ศึกษาสหกิจได้ทาโครงงานนี้ ข้ ึนก็เนื่ องจาก
ปั ญหาการทางานร่ วมกันของพนักงานในโครงการกับผูค้ วบคุมงานและเจ้าของโครงการ การใช้งาน
อินเทอร์ เน็ตที่ขาดการควบคุมทาให้พนักงาน ละเลยหน้ าที่และขาดความรับผิดชอบทาให้เกิ ดปั ญหา
และผลกระทบกับ งานที่ ดูแลรั บ ผิ ดชอบไม่ เป็ นไปตามแผนที่ ผูค้ วบคุ มงานหรื อเจ้าของโครงการ
วางแผนไว้ อีกทั้งเมื่อมีปัญหาเกิ ดขึ้นกับงานพนักงานเข้าไปดูแลตรวจสอบและแก้ไขไม่รวดเร็ วกับ
ระยะเวลาที่ควรจะเป็ น นักศึกษาสหกิ จศึกษามองเห็นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นทาให้เป็ นแรงจูงใจที่จะศึกษา
และพัฒนาออกแบบระบบที่จะนามาควบคุมดูแลการใช้งานอินเทอร์ เน็ตของพนักงาน และสามารถ
สร้างรายงานเพื่อเป็ นหลักฐานในการว่ากล่าวตักเตือน ในการศึกษาและออกแบบระบบได้พยายามๆ
ใช้ฟรี ซอร์ ฟแวร์ มาเป็ นแนวทางในการศึกษาและออกแบบ เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุนจาก
ทางบริ ษทั ฯ ได้รับการแนะนาให้ศึกษาและนาระบบปฏิบตั ิการลีนุกซ์มาใช้กบั โครงงานนี้ เพราะเห็นว่า
เหมาะสมที่สุด และยังได้ใช้พ้ืนฐานความรู ้ จากการศึกษาต่างๆ มาใช้ร่วมประกอบในการออกแบบ
ระบบในครั้งนี้ดว้ ย ซึ่ งนักศึกษาสหกิจก็หวังที่จะนาระบบที่ได้ออกแบบในโครงงานนี้ไปใช้จริ งให้เกิด
ประโยชน์สูงที่สุดกับองค์กรในลาดับต่อไป
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วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

สามารถลดค่าจ่าย ในการจัดเก็บข้อมูลจราจรภายในองค์กร
สามารถเก็บข้อมูลและสถิติการใช้งานระบบอินเทอร์ เน็ต
สามารถระบุเวลาที่น่าเชื่อถือในการเข้าใช้งานและสามารถนาไปอ้างอิงเมื่อเกิดเหตุการณ์
ได้
สามารถแสดงข้อมูลและสถิติการใชงานของแต่ละยูสเซอร์
สามารถหาเครื่ องมื อที่ ใ ช้ง านง่ า ยและต้นทุ นต่ า มาประยุก ต์และให้ใ ช้ง านได้จริ ง กับ
หน่วยงาน

ขอบเขต
1.
2.
3.
4.

ระบบการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ ที่จดั เก็บข้อมูลการใช้งานในระบบเครื อข่าย
เท่านั้น
ระบบการจัดเก็บข้อมูลการจราจรคอมพิวเตอร์ (Data Traffic) ในหน่วยงาน
ระบบเวลามาตรฐานที่น่าเชื่อถือเพื่อนาไปอ้างอิงในการทารายงานการใช้
ระบบการจัดเก็บสารองข้อมูล (Backup Data) เพื่อสามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังได้
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ขั้นตอนการดาเนินการ
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ศึกษาปั ญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการทางานของระบบจราจรข้อมูล
รวบรวมข้อมู ล ที่จาเป็ นในการพัฒนา ระบบจราจรข้อมูล จากแหล่ ง ข้อมู ลได้แก่ การ
รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนามาพัฒนาระบบจราจรข้อมูล เรื่ องการใช้งาน
ระบบจราจรข้อมูล (Log file Server)
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ
ทาการออกแบบโดยเริ่ มจากทา โครงสร้างพื้นฐานของระบบ Network ของบริ ษทั เรื่ อง
การใช้งานระบบจราจรข้อมูล
พัฒนา และทดสอบ แล้วทาการสอบถามความคิดเห็นว่าควรปรับปรุ งในส่ วนใดบ้าง
บารุ งรักษา และแก้ไขปรับปรุ งส่ วนที่ผดิ พลาดเพื่อให้โครงงานมีความสมบรู ณ์มากยิง่ ขึ้น

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.
2.

3.
4.
5.

สามารถติดตามควบคุมดูแลและตรวจสอบการใช้งานอินเทอร์เน็ตของพนักงานได้
สามารถนาข้อมู ล ที่ จดั เก็ บ น าไปเป็ นหลัก ฐานในการว่า กล่ า วตัก เตื อนและปรั บ ปรุ ง
พฤติ ก รรมการใช้ค อมพิ วเตอร์ ที่ ไ ม่ เหมาะสมของพนัก งานแต่ ล ะคนและน าไปเป็ น
ข้อมูลรวมในการประเมินคุณภาพและศักยภาพในการทางานของพนักงาน
มีขอ้ มูลเบื้องต้นสาหรับการตรวจสอบที่ จะสามารถรองรับ พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หากมีการกระทาความผิดเกิดขึ้น
สร้ า งจิ ต ส านึ ก ในเรื่ องของการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ ไ ม่ เ หมาะสมของพนั ก งานและ
ผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ต
ทาให้พนักงานและผูใ้ ช้บริ การอินเทอร์เน็ตระมัดระวังในการใช้งานไม่เสี่ ยงต่อการทาผิด
พระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ที่บญั ญัติไว้

