บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
คณะผูจ้ ดั ทำได้รับโอกำสเข้ำปฏิบตั ิงำนภำยใต้องค์กร ฟรี วลิ ล์โซลูชนั่ ส์ จำกัด โดยเป็ นบริ ษทั ให้
กำรบริ กำรซอฟแวร์ ดำ้ นต่ำงๆ อำทิเช่ น ซอฟต์แวร์ ตลำดหลักทรัพย์ ซอฟต์แวร์ เพื่อระบบเครื อข่ำย
ซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ภำยในองค์กร เป็ นต้น โดยได้รับมอบหมำยให้ทำงำนในตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
ในทีมพัฒนำซอฟต์แวร์ ซึ่ งรับผิดชอบพัฒนำเว็บแอพพลิ เคชัน่ ให้ทำงบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จำกัด
และได้รั บ มอบหมำยให้ มี ส่ ว นร่ ว มกำรจัด ท ำรำยงำนผลลัพ ธ์ อ ัน เกิ ด จำกกำรเข้ำ ใช้ ง ำนเว็ บ
แอพพลิเคชัน่ และเข้ำร่ วมฝึ กอบรมระบบแก่ผใู ้ ช้งำนในบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จำกัด
เมื่อปฏิบตั ิงำนได้ระยะหนึ่ งจึงสังเกตเห็ นกำรเก็บบันทึกรำยละเอียดปั ญหำ ซึ่ งเกิ ดขึ้นระหว่ำง
กำรฝึ กอบรมผูใ้ ช้งำนภำยในบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จำกัด โดยปั จจุบนั ถูกเก็บในรู ปแบบกระดำษ ซึ่ ง
ข้อมูล ที่ เก็บ ประกอบด้วยชื่ อผูเ้ ข้ำร่ วมอบรม ปั ญหำที่ พ บระหว่ำงใช้งำนเว็บ แอพพลิ เคชัน่ วัน ที่
อบรม วันที่บนั ทึกปั ญหำ โดยเอกสำรบันทึกปั ญหำเหล่ำนี้ ทำงบริ ษทั ได้ทำกำรรวบรวมและนำมำ
พัฒนำโปรแกรมต่อไป เมื่อเอกสำรมีจำนวนมำกขึ้นทำให้ยำกต่อกำรสื บค้นข้อมูลบันทึกของปั ญหำ
ที่ เกิ ดขึ้ นซ้ ำในระบบ เนื่ องจำกกำรสื บ ค้นจำเป็ นต้องอ่ำนหัวข้อและรำยละเอี ยดต่ำงๆ เพื่ อยืนยัน
ข้อมู ล ที่ ต้องกำรน ำมำใช้ ซึ่ งเมื่ ออยู่นอกสถำนที่ ก ำรสื บ ค้น บันทึ ก ข้อมู ล ของปั ญ หำไม่ ส ำมำรถ
กระทำได้เช่นกัน
จำกวิธีกำรเก็บข้อมูลบันทึกของปั ญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรพัฒนำโปรแกรม ทำให้ทรำบว่ำกำร
เก็บข้อมูลในรู ปแบบเอกสำรนั้นเกิดควำมล่ำช้ำในกำรสื บค้นบันทึกข้อมูลเป็ นอย่ำงมำก คณะผูจ้ ดั ทำ
จึงเกิดแนวคิดกำรนำเว็บแอพพลิเคชัน่ เข้ำมำแก้ปัญหำ โดยเว็บแอพพลิเคชัน่ สำมำรถใช้งำนได้บน
อินเตอร์ เน็ต ท ำให้ก ำรเข้ำถึ งข้อมูล และเรี ยกชมสำมำรถท ำได้หลำกหลำยสถำนที่ เช่ น บุ คลำกร
ประจำสำขำต่ำงจังหวัด หรื อกำรทำงำนต่ำงไซต์งำน ซึ่ งเว็บแอพพลิเคชัน่ สำมำรถจัดทำระบบกำรใช้
งำนได้หลำกหลำยและมีเสถียรภำพมำกกว่ำกำรสร้ำงเว็บไซต์เพื่อใช้แสดงข้อมูลทัว่ ไป ยกตัวอย่ำง
เช่ น ระบบผูใ้ ช้งำนเพื่ อใช้ก ำหนดสิ ท ธิ ก ำรเรี ย กดู ขอ้ มู ล ที่ ถู ก บัน ทึ ก โดยมี ก ำรคัดกรองด้วยเลข
ประจำทีมทำให้ขอ้ มูลที่แสดงสำมำรถเรี ย กดูได้เฉพำะบุคคลำกรภำยในทีม เป็ นต้น จำกปั ญหำกำร
ไม่สำมำรถเข้ำถึ งข้อมูลได้จำกนอกสถำนที่ รวมถึ งกำรสื บค้นข้อมูลที่ตอ้ งกำรทำได้ยำก และเพื่อ
รองรับกำรใช้งำนจำกบุคคลำกรหลำยประเภท จึง ทำให้เกิดกำรพัฒนำ เว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อบันทึก
ข้อมูลปั ญหำระหว่ำงกำรพัฒนำโปรแกรม
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1.2 วัตถุประสงค์ ในกำรทำโครงงำน
1.2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนำเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อบันทึกข้อมูลปั ญหำระหว่ำงกำรพัฒนำ
โปรแกรม
1.2.2 เพื่อรวบรวมปั ญหำ สำเหตุ และวิธีแก้ไขปั ญหำที่พบระหว่ำงกำรพัฒนำโปรแกรมของ
บริ ษทั ฟรี วลิ ล์โซลูชนั่ ส์
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ใช้เก็บบันทึกข้อมูลของปั ญหำที่พบระหว่ำงกำรพัฒนำโปรแกรมของบริ ษทั ฟรี วิลล์
โซลูชนั่ ส์
1.3.2 ผูใ้ ช้งำนจำเป็ นต้องสมัครสมำชิก และระบุขอ้ มูลส่ วนตัว
1.3.3 ผูใ้ ช้งำนสำมำรถใช้ฟังก์ชนั่ เพิ่มข้อมูล เรี ยกดู แก้ไข
1.3.4 ข้อมูลที่ทำกำรบันทึกนำมำจำกแผ่นกระดำษที่ใช้รวบรวมปั ญหำระหว่ำงกำรพัฒนำ
โปรแกรม
1.3.5 รำยละเอียดกำรบันทึกข้อมูล ได้แก่ หัวข้อปั ญหำ รำยละเอียดปั ญหำ วันที่พบปั ญหำ
สำเหตุปัญหำ ชื่อผูบ้ นั ทึกข้อมูล
1.3.6 ข้อมูลที่ทำกำรเรี ยกดูจะถูกคัดกรองด้วยรหัสประจำทีม ซึ่งผูใ้ ช้งำนจำเป็ นต้องระบุใน
ขั้นตอนสมัครสมำชิก
1.3.7 ข้อมูลที่แสดง ได้แก่ หัวข้อปั ญหำ รำยละเอียดปั ญหำ สำเหตุปัญหำ วันที่บนั ทึก ชื่อผู ้
บันทึกข้อมูล
1.3.8 ข้อ มู ล ที่ ส ำมำรถแก้ไ ข ได้แ ก่ สำเหตุ ปั ญ หำ วัน ที่ แก้ไ ข ชื่ อ ผู แ้ ก้ไ ข สถำนะกำร
ซ่อมแซม
1.3.9 แจ้งสถำนะกำรซ่อมแซม เช่น ยังไม่ได้แก้ไข แก้ไขแล้ว อยูใ่ นระหว่ำงแก้ไข
1.3.10 ผูใ้ ช้งำนสำมำรถสื บค้นหัวข้อปั ญหำที่ถูกบันทึกด้วยกำรใช้ฟังก์ชนั่ ค้นหำและวำง
บนบรำวเซอร์
1.3.11 กำหนดให้แอดมินผูด้ ูแลโปรแกรมสำมำรถยกเลิกผูใ้ ช้งำนได้เพียงผูเ้ ดียว
1.4 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.4.1 ได้เว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อบันทึกข้อมูลปั ญหำระหว่ำงกำรพัฒนำโปรแกรม
1.4.2 เก็บบันทึกของปั ญหำ สำเหตุ และวิธีแก้ไขปั ญหำระหว่ำงกำรพัฒนำโปรแกรมของ
บริ ษทั ฟรี วลิ ล์โซลูชนั่ ส์
1.4.3 สำมำรถแสดงรำยละเอียดข้อมูลปั ญหำที่ถูกบันทึกไว้ได้อย่ำงทุกต้อง
1.4.4 สำมำรถสื บค้นข้อมูลได้ทุกสถำนที่กำรทำงำน
1.4.5 สำมำรถแสดงสถำนะของปั ญหำที่ถูกบันทึกได้ เช่ น ยังไม่ได้แก้ไข แก้ไขแล้ว อยูใ่ น
ระหว่ำงแก้ไข

