บทที่ 3
วิธีดำเนินโครงงำน
การจัดทาโครงงานเว็บแอพพลิ เคชัน่ เพื่อบันทึกข้อมูลปั ญหาระหว่างการพัฒนาโปรแกรม
เนื้ อหาในบทนี้ ประกอบด้วย ชื่ อ และที่ต้ งั สถานประกอบการ ลักษณะพัฒนาโปรแกรมขององค์กร
รู ปแบบ การจัดการองค์กรบริ หารงานขององค์กร ตาแหน่ งและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ชื่ อ
และ ตาแหน่งงานของพนักงานที่ปรึ กษา ระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงาน ขั้นตอนการดาเนินงานและอุปกรณ์
และ เครื่ องมือที่ใช้จดั ทา โครงงานมีวธิ ี ดาเนินงานโครงงานตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
3.1 ชื่ อและทีต่ ้งั สถำนทีป่ ระกอบกำร
3.1.1 บริ ษทั ฟรี วลิ ล์โซลูชนั่ ส์ จากัด

รู ปที่ 3.1 สัญลักษณ์บริ ษทั ฟรี วลิ ล์โซลูชนั่ ส์ จากัด
3.1.2 ที่ต้ งั ของสถานประกอบการ

รู ปที่ 3.2 ที่ต้ งั ของบริ ษทั ฟรี วลิ ล์โซลูชนั่ ส์ จากัด
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บริ ษทั ฟรี วลิ ล์โซลูชนั่ ส์ จากัด 1168/86-88 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระรามที่ 4 แขวงทุ่ง
มหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร 10120 โทร. 0-2679-8556 โทรสาร. 0-2679-7280
3.2 ลักษณะกำรพัฒนำระบบขององค์ กรและกำรบริหำรองค์ กร
ลักษณะการประกอบการของบริ ษทั ฟรี วิลล์โซลูชนั่ ส์ จากัด คือ เป็ นผูพ้ ฒั นาซอฟต์แวร์ ช้ นั
นาและผูใ้ ห้บริ การระดับมืออาชี พ ได้พฒั นาซอฟต์แวร์ และนาเสนอเทคโนโลยีให้กบั กลุ่ มลู กค้า
ธุ รกิจของบริ ษทั สามารถแก้ปัญหาในการปรับปรุ งธุ รกิจของกลุ่มลูกค้า เพื่อช่วยให้กลุ่มลูกค้าที่จะมี
มากขึ้ นในการแข่งขันในตลาด และใช้ความรู ้ ในการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพการดาเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ที่ดาเนิ นงานในประเทศไทยและภูมิภาคโดยการใช้ระดับโลกและนาเทคโนโลยี ที่ทนั สมัย
แนวความคิดและการปฏิ บตั ิ จะช่ วยให้บริ ษทั สามารถนาเสนอกลุ่มลู กค้าของบริ ษทั บูรณการแบบ
End-to-End โซลูชนั่ ทางธุ รกิจ
คัดแยกประเภท
งานที่ไ ด้รับ
ประเมินผลลัพธ์

วิเคราะห์ผล
กาไรที่ได้รับ

กาหนดกลยุทธ์

กาหนดแบบแผน
ในการพัฒนา

รู ปที่ 3.3 กระบวนการทางานภายในบริ ษทั ฟรี วลิ ล์โซลูชนั่ จากัด
จากรู ป 3.3 สามารถแยกกระบวนการท างานของบริ ษ ั ท ฟรี วิ ล ล์ โ ซลู ชั่น จ ากัด ได้ 5
กระบวนการซึ่ ง แต่ ล ะกวนการมี ค วามส าคัญ เป็ นอย่างยิ่ง เนื่ องด้วยปั จจุ บ ัน กลุ่ ม ลู ก ค้าในตลาด
ซอฟต์แวร์ มีจานวนเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ทาให้การจัดทาแผนการพัฒนาที่ได้มาตรฐานและน่ าเชื่ อถื อจึ ง
เป็ นสิ่ งที่สาคัญและทาให้การพัฒนาสามารถควบคุมดูแลได้โดยง่าย จึงทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในแง่
การบริ หารงานอย่างชัดเจนซึ่ งเป็ นจุดเด่นของบริ ษทั ฟรี วลิ ล์โซลูชนั่ จากัดมาโดยตลอด
คัดแยกประเภทงานที่ ได้รับ (Identify the Value) คือ กระบวนการคัดแยกประเภทงานที่
ได้รับมาจากลู กค้า ซึ่ งท าให้ระบุ ส่วนงานที่ เหมาะสมกับความรั บผิดชอบได้ง่ายขึ้ น บุ คคลากรที่
รับผิดชอบในส่ วนนี้จะมีความรู ้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเพื่อทาให้สามารถคัดแยกได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมกับทีมพัฒนาที่จะได้รับมอบโครงการต่อไป
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กาหนดกลยุท ธ์ (Strategize and Align) คื อ กระบวนการเพื่ อก าหนดวิธีก าร รู ป แบบและ
เงื่อนไขของสัญญาในโครงงานต่างๆที่ได้รับการคัดแยกมาก่อนแล้ว เพื่อเป็ นตัวกาหนดทิศทางการ
วางแผนงานต่อไป
ก าหนดแบบแผนการพัฒ นา (Plan and Align) คื อ กระบวนการเพื่ อ วางแผนการพัฒ นา
โครงการต่างๆยกตัวอย่างเช่ น งบประมาณ ระยะเวลา เงื่ อนไขและสัญญาซึ่ งต้องสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ที่ถูกกาหนดมาแล้ว โดยแผนพัฒนาช่วยกาหนดปริ มาณงาน เป้ าหมาย ลาดับความสาคัญเพื่อทา
ให้การพัฒนามีประสิ ทธิ ภาพและสาเร็ จตามระยะเวลาที่กาหนด
วิ เคราะห์ ผ ลก าไรที่ ไ ด้รั บ (Monetize the Plan) คื อ กระบวนการเพื่ อ น าแผนพัฒ นามา
วิเคราะห์เพื่อกาหนดผลกาไรที่จะได้รับในแต่ละโครงการ นอกเสี ยจากงานที่ตอ้ งการประสิ ทธิ ภาพ
ที่สูงและใช้ระยะเวลาพัฒนาเป็ นไปตามแผนที่วางไว้ ส่ วนของผลกาไรที่องค์กรจะได้รับเป็ นเรื่ องที่
ควรคานึงถึงเช่นกัน เพราะนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงการประสบความสาเร็ จในแง่ของธุ รกิจ ยังบ่ง
บอกถึงประสิ ทธิ ภาพของผูด้ ูแลโครงการเช่นกัน
ประเมิณผลลัพธ์ (Assess the Result) คือ กระบวนการประเมิณผลลัพธ์เมื่องานสาเร็ จและ
ส่ ง ต่ อ ให้ ลู ก ค้า แล้ว โดยแต่ ล ะโครงการนั้น มี รายละเอี ย ดงานที่ แตกต่ า งกัน ทั้ง แผนการพัฒ นา
เงื่อนไขสัญญา งบประมาณต่างๆ ซึ่ งสุ ดท้ายแล้วต้องนามาประเมิณผลลัพธ์ที่ได้เพื่อใช้ยืนยันการมี
ประสิ ทธิ ภาพของส่ วนงานนั้นๆ และกระจายผลงานให้อย่างถูกต้องเพื่อใช้ในการพัฒนาตาแหน่ ง
งานของบุคคลากร
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3.3 รู ปแบบบริหำรงำนขององค์ กร
หัวหน้า ่ ายปฏิบตั ิการ

ผูจ้ ดั การ ่ ายแอพพลิ เคชัน่ จัดการระบบสิ นค้า
(SAP)

นักวางแผนและพัฒนาแอพพลิเคชัน่
ผูค้ วบคุมระดับการจัดการ
จัดการระบบสินค้าเพื่อองค์กร

ผูจ้ ดั การ ่ ายระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นักวิเคราะห์ระบบเกี่ยวกับ
แอพพลิเคชัน่ จัดการสิ นค้า

นักวางแผนและพัฒนาแอพพลิเคชัน่ นักวางแผนและพัฒนาแอพพลิเคชัน่
จัดการระบบสินค้าเพื่อองค์กร
จัดการระบบสินค้าเพื่อองค์กร

รู ปที่ 3.4 รู ปแบบบริ หารงานของบริ ษทั ฟรี วลิ ล์โซลูชนั่ ส์ จากัด
หัวหน้า ่ ายปฏิบตั ิการ คือ บุคคลากรที่ทางานด้านการบริ หารจัดการแนวทางการทางาน
ต่ า งๆภายใน ่ ายปฏิ บ ั ติ ก าร ท าหน้ า ที่ ต ั ด สิ นใจในเรื่ องส าคั ญ ที่ ไ ด้ รั บ มาจากผู ้จ ัด การ ่ าย
แอพพลิเคชัน่ ระบบจัดการสิ นค้า ผูจ้ ดั การ ่ ายระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ผูจ้ ดั การ ่ ายแอพพลิ เคชั่น ระบบจัด การสิ น ค้า คื อ บุ ค ลากรที่ บ ริ ห ารจัดการงานพัฒ นา
แอพพลิ เคชัน่ ที่ มีส่วนเกี่ ยวของกับระบบแซปทั้งหมดและมีส่วนที่ ได้แบ่งออกเป็ นส่ วนงานต่างๆ
ได้แก่ ส่ วนการวางแผนและพัฒนาแอพพลิ เคชั่นระบบจัดการสิ นค้า ส่ วนงานควบคุ มสิ นค้าเพื่ อ
องค์กร ส่ วนงานวิเคราะห์ระบบเกี่ยวกับแอพพลิเคชัน่ ระบบจัดการสิ นค้า โดยแต่ละส่ วนงานจะแบ่ง
ทีมพัฒนากันตามปริ มาณงานที่ได้รับมอบหมาย
ผูจ้ ดั การ ่ ายระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ บุคคลากรที่บริ หารจัดการงานพัฒนา
โปรแกรมในส่ วนอื่นนอกจากระบบแซปยกตัวอย่างเช่น วินโดวส์ แอพพลิเคชัน่ เว็บแอพพลิ เคชัน่
เป็ นต้น ซึ่ งจะมีส่วนงานที่รับผิดชอบได้แก่ ส่ วนงานวางแผนและพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ระบบจัดการ
สิ นค้า ส่ วนงานวางแผนและพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ระบบจัดการสิ นค้า
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3.4 ตำแหน่ งและลักษณะงำนทีไ่ ด้ รับมอบหมำย
ตาแหน่ งผูช้ ่วยงานในแผนก Business and Technology Consulting หน้าที่ความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมาย คือ โปรแกรมเมอร์
นายนราธร ขจรฤทธิ์ งานที่ ไ ด้รั บ มอบหมายเป็ นผู ้พ ัฒ นาวิน โดวส์ แ อพพลิ เคชั่น ด้ว ย
โปรแกรม Xamarin เพื่อใช้ในการรายงานผลข้อมูลที่ถูกบันทึกค่าบนแอพพลิเคชัน่ ซึ่ งแอพพลิเคชัน่
ที่ถูกพัฒนาด้วย Xamarin ถูกพัฒนาด้วยภาษาซี ชาร์ ปเป็ นหลักข้อดีคือสามารถสร้างการทางานข้าม
แพตฟอร์ มระหว่าง ระบบปฏิบตั ิการณ์แอนดรอยด์และระบบปฏิบตั ิการไอโอเอสบนมือถือสมาร์ ท
โฟนได้
นายณัฐพล โฆษิตสันต์ งานที่ได้รับมอบหมายเป็ นผูพ้ ฒั นาเว็บแอพพลิเคชัน่ ด้วยโปรแกรม
Visual Studio Community 2015 เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชัน่ ให้กบั บริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย
จากัด ในระบบเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน ซึ่ งมีการนาระบบเอ็มวีซีเข้ามาใช้งานทาให้รูปแบบการ
ทางานเป็ นลักษณะทีม โดยแบ่งบุคลากรเพื่อทาการพัฒนาในแต่ละส่ วนอย่างชัดเจนเช่น การจัดการ
ฐานข้อมูลได้ใช้ ออราเคิลดาต้าเบส ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลที่มีเสถียรภาพการทางานที่สูงและรองรับการ
เรี ยกข้อมูลได้ในปริ มาณที่มาก โดยเครื่ องมือที่ใช้ในการจัดการตามปกติแบ่งเป็ น 2 ชนิดได้แก่
1. เครื่ องมือที่ใช้พฒั นา
SQL Developer 4.0 ตัว หลัก ในการใช้พ ัฒ นา น ามาใช้เพื่ อ สร้ างฐานข้อ มู ล โดยน ามาสร้ าง
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล เพื่อใช้เรี ยกข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเก็บค่าไว้ภายในตัวโปรแกรมส่ วนของ
โมเดล และทาการสร้างวิวเพื่อนาข้อมูลจากโมเดลรายงานผลผ่านหน้าเว็บโดยใช้เทเรริ ค รี พอร์ ต ใน
การพัฒนารี พอร์ต
TOAD of Oracle เนื่องด้วย SQL Developer มีการจองทรัพยากรเครื่ องจานวนมาก ทาให้เครื่ อง
ที่พฒั นามีอาการทรัพยากรเครื่ องไม่เพียงพอและมีอาการหน่วงในการใช้งาน ซึ่ งToadเป็ นเครื่ องมือ
ที่นามาใช้ทดแทนได้ เพราะฟั ง ก์ชนั่ การใช้งานถู กออกแบบให้รองรับการทางานที่ตอ้ งการความ
รวดเร็ วในการคิ วรี่ ข ้อมู ล และการน าทรั พ ยากรเครื่ องมาใช้งานมี ความเหมาะสมท าให้ส ามารถ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อทางานในส่ วนอื่นควบคู่กนั ได้
2. เครื่ องมือเพื่อดึงข้อมูลขนาดใหญ่
PL/SQL โดยเครื่ องมือตัวนี้ สามารถใช้เพื่อ ดึงข้อมูลขนาดใหญ่ได้และเกิดข้อผิดพลาดน้อยกว่า
2 ตัวที่ใช้พฒั นา
ในส่ ว นของการดึ ง ข้อ มู ล ได้น าเอนติ ต้ ี เฟรมเวิ ร์ค เข้ามาใช้เป็ นตัว กลาง เพื่ อ ดึ ง ข้อ มู ล จาก
ฐานข้อมูลโดยส่ วนนี้ ถูกรับผิดชอบโดยผูว้ เิ คราะห์ระบบภายในทีม เมื่อมีการอัพเดทฐานข้อมูลหรื อ
มีการเปลี่ยนแปลงไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอลภายในเอนติต้ ีเฟรมเวิร์คต้องทาการแจ้งเช่นกัน โดยหน้าที่ของ
โปรแกรมเมอร์ คือ ผูท้ ี่ทาหน้ารับข้อมูลของผูใ้ ช้งาน ซึ่ งข้อมูลจะถูกประมวลผลภายในตัวโปรแกรม
สุ ดท้ายคือทาการนาข้อมูลที่ได้หลังจากประมวลผลขึ้นแสดงบนหน้าจอในรู ปแบบของรายงาน ซึ่ ง
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ในส่ วนนี้ ถูกใช้งานด้วยเทเรริ ครี พอร์ ท ซึ่ งเป็ นซอฟต์แวร์ เสริ มและการดึ งข้อมู ลจากเอนติต้ ี เฟรม
เวิร์คใช้ภาษาลินคิวในการเรี ยกข้อมูล
3.5 ชื่ อตำแหน่ งของพนักงำนทีป่ รึกษำ
3.5.1 คุณพรพงศ์ ร่ มโพธิ์ ทอง ตาแหน่ง Business and Technology Consulting
(หัวหน้าทีม)
3.5.2 คุณวัฒนาพร ศรี ประไพพงศ์ ตาแหน่ง Business and Technology Consulting
3.6 ระยะเวลำทีป่ ฏิบัติงำน
ระยะเวลาในการดาเนิ นงานผูจ้ ดั ทาได้ใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นงานทั้งสิ้ น 16 สัปดาห์
โดยเริ่ มดาเนินการจัดทาตั้งแต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2559
3.7 ขั้นตอนและวิธีกำรดำเนินงำน
การออกแบบโครงสร้างเพื่ อพัฒนาโครงงานขึ้ นมานั้น สิ่ งที่ ทาคัญที่ สุดคือการสร้ างแนว
ทางการพัฒนาอย่างชัดเจนเพื่อระบุข้ นั ตอนการทางานและจัดสรรเวลาที่มีอย่างจากัดได้อย่างคุม้ ค่า
และเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพขึ้ น ภายในงาน โดยทางผู จ้ ัด ท าได้น าความรู ้ ก ารสร้ างโมเดลการพัฒ นา
โครงงานในรู ปแบบวอเตอร์ ฟอลโมเดล (Waterfall Model) หรื อแบบจาลองการพัฒนาซอฟต์แวร์
แบบน้ าตก ซึ่ งเป็ นลักษณะโมเดลการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ยอมรับในองค์กรที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อใช้เองภายในหรื อองค์กรที่มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อการค้าเช่นกัน
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

รู ปที่ 3.5 วอเตอร์ฟอลโมเดลในการพัฒนาโครงงาน
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เมื่อนาแบบจาลองการพัฒนาซอฟต์แวร์ แบบน้ าตกมาแบ่งขั้นตอนการทางานเพื่อใช้ในการ
วางแผนในการพัฒนา ซึ่ งแสดงได้ดงั นี้






เก็บรวบรวมความต้องการ
วิเคราะห์และออกแบบ
ดาเนินการ
ทดสอบการใช้งาน
ทดสอบการใช้งานจริ ง

3.7.1 เก็บรวบรวมความต้องการ
เนื่ องจากการปฎิ บ ัติงานสหกิ จศึ ก ษาผูจ้ ดั ท าได้มี โอกาสเป็ นส่ วนหนึ่ งในที ม พัฒ นาเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ และมีโอกาสได้เข้าร่ วมทดสอบระบบผูพ้ นักงานบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด ซึ่ งเมื่ อ
วิเคราะห์จากรายละเอียดงานและกิ จกรรมที่เกิ ดขึ้นระหว่างการปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึกษา จึงกาหนด
ความต้องการได้ดงั นี้
3.7.1.1 ออกแบบเว็บแอพพลิ เคชั่นเพื่อใช้เก็บข้อมู ลจากเอกสารให้สามารถถู กรักษาและ
ค้นหาได้โดยง่าย โดยต้องสามารถคัดแยกข้อมูลผูใ้ ช้งานได้เพื่อทาให้เกิดความปลอดภัยของข้อมูลที่
ถูกบันทึกลงบนเว็บแอพพลิเคชัน่
3.7.1.2 สามารถเรี ยกดู แก้ไข และต้องให้ทราบข้อมูลเกี่ ยวกับการแก้ไขได้ ซึ่ งจาเป็ นต้อง
ก าหนดให้ ก ารแก้ไ ขข้อ มู ล นั้ น ต้อ งก าหนดชื่ อ ผู แ้ ก้ไ ขด้ว ยจึ ง จะสามารถอัพ เดทข้อ มู ล ภายใน
ฐานข้อมู ล ได้ เพื่ อป้ องกันการแก้ไขข้อมู ล เปลี่ ยนแปลงข้อมู ลที่ ถู ก บันทึ กแล้วให้ผิดพลาดหรื อ
ข้อมูลผิดพลาดจากเอกสารต้นแบบ
3.7.1.3 เว็บแอพพลิ เคชัน่ ต้องทาการสร้างรู ปแบบเรสพอนซิ พ เพื่อให้สามารถแสดงผลได้
อย่างสมบูรณ์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟนที่กาลังเป็ นที่นิยมในปั จจุบนั
เมื่อสามารถรวบรวมความต้องการได้แล้วนั้น ขั้นตอนต่อไปคือการวิเคราะห์และออกแบบ
3.7.2 วิเคราะห์ระบบงานและออกแบบ
วิเคราะห์ระบบงาน เริ่ มจากคณะผูจ้ ดั ทาได้คานึงถึงการแสดงข้อมูลให้ สามารถเห็นได้เพียง
บุ ค คลากรที่ มี ร หั ส ประจ าที ม (TeamID) เดี ย วกัน เพื่ อ ให้ แ ยกแยะข้อ มู ล ของแต่ ล ะที ม ได้ ซึ่ ง
จาเป็ นต้องมีการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานโปรแกรม ลักษณะการทางานภายในทีมอธิบายได้ดงั รู ป
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โปรเจคเมเนเจอร์

นักวิเคราะห์ระบบ

โปรแกรมเมอร์ มีประสบการณ์สูง

โปรแกรมเมอร์

รู ปที่ 3.6 ลักษณะการทางานภายในทีม
จากรู ป 3.6 สามารถแบ่งตาแหน่งงานที่รับผิดชอบได้ 4 ประเภท ได้แก่
โปรเจคเมเนเจอร์ (Project Manager) คือ ผูท้ าหน้าที่บริ หารจัดการโปรเจคเช่น วางแผนงาน
วางแผนบุคลากร รวมถึ งวิเคราะห์ปัญหาที่ได้ร วบรวมระหว่างการพัฒนาโปรแกรม เพื่อนามาใช้
เป็ นข้อมู ล ในการพัฒ นาโปรแกรมให้ เกิ ดประสิ ท ธิ ภ าพและส าเร็ จลุ ล่ วง รวมถึ งจัด การบริ ห าร
งบประมาณเพื่อควบคุมรายรับรายจ่ายในแต่ละโปรเจค
นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) คือ ผูว้ ิเคราะห์ระบบหน้าที่ความรับผิดชอบเช่น การ
ออกแบบฐานข้อมูล การวางรู ปแบบภาษาที่ ใช้พฒั นาโปรแกรม จัดทาเอกสารในส่ วนต่างๆของ
โปรแกรมเพื่ อ ใช้ในการเป็ นข้อ มู ล รายงานให้ โปรเจคเมเนเจอร์ รวมถึ งวิเคราะห์ ปั ญ หาและหา
ทางแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับตัวระบบ
โปรแกรมเมอร์ มีป ระสบการณ์ สู ง (Senior Programmer) คือ บุ คลากรที่มี ความเชี่ ยวชาญ
ด้านการพัฒนาโปรแกรมในภาษาที่ใช้ภายในโปรเจค ทาหน้าที่ควบคุมทิศทางและตรวจสอบการ
พัฒนาโปรแกรมตามแบบแผนที่ ถูกวางไว้และเป็ นผูน้ าร่ องการแก้ปัญหา หรื อการนาเทคโนโลยี
ใหม่ๆเข้ามาให้ภายในตัวโปรเจค รวมถึ งแก้ปัญหาให้โปรแกรมเมอร์ เบื้องต้นและจัดทาเอกสารใน
ส่ วนข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆที่นามาใช้งาน ในบางครั้งทาการ ทดสอบการทางานของระบบและส่ ง
รายงานให้ผวู ้ เิ คราะห์ระบบ
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โปรแกรมเมอร์ (Junior Programmer) คือ ผูพ้ ฒั นาโปรแกรมด้วยภาษาต่างๆแล้วแต่กาหนด
ตามแผนงาน ซึ่ งรับหน้าที่การเขียนคาสั่งให้โปรแกรมทางานทั้งหมด รวมถึงการแก้ปัญหาที่พบเจอ
เบื้องต้นโดยรายงานให้โปรแกรมเมอร์ มีประสบการณ์สูงทราบเพื่อจัดทารายงาน และบางครั้งจัดทา
เอกสารในส่ วนงานที่ทาการพัฒนาหรื อแก้ไข
โดยหน้าที่ความรับผิดชอบเมื่อนาแนวคิดเอ็มวีซีมาใช้งานสามารถแสดงได้ดงั รู ป
เอ็มวีซ ี

ตาแหน่งงานที ่ร ับผิดชอบ

โมเดล

วิว

คอนโทรล
เลอร์

รู ปที่ 3.7 บุคคลากรภายในทีมเมื่อเทียบกับระบบเอ็มวีซี
โมเดลรั บ หน้าที่ โดยนัก วิเคราะห์ ระบบและมี โปรแกรมเมอร์ มี ป ระสบการณ์ สู ง เป็ นผู ้
ช่วยเหลือในการพัฒนา ซึ่ งจะทาหน้าที่เขียนชุดคาสัง่ เพื่อนาข้อมูลภายใน ฐานข้อมูลเข้าสู่ โปรแกรม
วิว รั บ หน้าที่ โดยโปรแกรมเมอร์ และโปรแกรมเมอร์ มี ป ระสบการณ์ สู ง คอยดู แ ลความ
ถูกต้องของคาสั่งที่โปรแกรมเมอร์ ทาการกาหนดเข้าสู่ โปรแกรม เพื่อควบคุมแนวทางการพัฒนาให้
เป็ นตามแผนที่วางไว้
คอนโทรลเลอร์ รับหน้าที่โดยโปรแกรมเมอร์ มีประสบการณ์ สูง และมีโปรแกรมเมอร์ เป็ น
ลูกมือ ในส่ วนนี้ จะเป็ นการระบุคาสัง่ เพื่อใช้กาหนดหน้าที่ รับข้อมูล ประมวลผล ซึ่ งจะอยูแ่ ยกคลาส
การพัฒนา และเป็ นตัวกลางการเชื่อมกันของโมเดลและวิว
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3.7.2.1 แนวคิด
เมื่อทราบถึงลักษณะการทางานภายในทีมและนามาเพื่อออกแบบฟังก์ชนั่ การใช้งานภายใน
โปรเจคแบ่งได้คือ การแสดงข้อมูลที่ถูกกาหนดให้ใช้รหัสประจาทีมเป็ นตัวคัดกรองข้อมูล การเพิ่ม
ข้อมูลที่มาจากเอกสารที่ถูกรวบรวมปั ญหาไว้ การแก้ไขข้อมูลที่จะระบุสาเหตุการเกิดปั ญหาขึ้นซึ่ ง
ถูกแก้ไขโดยนักพัฒนาภายในทีม

รู ปที่ 3.8 แนวคิดเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อบันทึกข้อมูลปั ญหาที่พบระหว่างการพัฒนาโปรแกรม
จากรู ป 3.8 สามารถจัดการผู ใ้ ช้งานได้ 4 ประเภท ซึ่ งมี ก ารใช้งานเว็บ แอพพลิ เคชั่น ใน
รู ปแบบที่ต่างกันดังนี้
บุคลากรที่รับหน้าที่บนั ทึกข้อมูลปั ญหาเข้าสู่ เว็บแอพพลิเคชัน่ คือ บุคลากรที่ได้รับเอกสาร
ที่มีรายละเอียดต่างๆของปั ญหาที่พบระหว่างการพัฒนาโปรแกรม หลังจากทาการเก็บรวบรวมแล้ว
และต้องการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ เว็บแอพพลิเคชัน่ โดยข้อมูลรหัสประจาทีมจะเป็ นตัวกาหนดข้อมูลที่
จะถูกบันทึกเข้าสู่ เว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อให้บุคลากรภายในทีมสามารถเข้าถึงข้อมูลส่ วนนี้ได้เท่านั้น
ผูพ้ ัฒ นาโปรแกรม (Developer) คื อ บุ ค ลากรที่ ท าหน้ า ที่ พ ัฒ นาโปรแกรมในส่ ว นต่ า ง
ยกตัวอย่างเช่ น โปรแกรมเมอร์ ที่รับผิดชอบในส่ วนของคาสั่งภายในโปรแกรม การแสดงผลบน
หน้าเว็บแอพพลิเคชัน่ การเรี ยกข้อมูลจากฐานข้อมูล และการเขียนคาสั่งเพื่อควบคุ มข้อมูลที่ได้รับ
จากหน้าเว็บแอพพลิ เคชั่น ซึ่ งเมื่ อเข้าใช้งานหรื อได้รับ การมอบหมายให้ท าการแก้ไขปั ญหาของ
หัวข้อใดก็ตาม เมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้ นให้ทาการอัพเดทบันทึกข้อมูลของปั ญหาที่ได้ทาการแก้ไขในส่ วน
ของ สถานะ สาเหตุ วิธีการแก้ไข วันที่แก้ไข ชื่ อผูแ้ ก้ไขเพื่อทาการแสดงสถานะปั จจุบนั เช่น อยู่ใน
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ระหว่างแก้ไข แก้ไขเสร็ จสิ้ น ยังไม่ได้แก้ไข ทาให้บุคคลากรภายในทีมสามารถนาบันทึกมาจัดการ
ปั ญหาที่มีลกั ษณะคล้ายกัน โดยเกิดขึ้นภายในงานส่ วนอื่นได้ง่ายขึ้น
บุ ค ลากรภายในที ม คื อ ผู ้ใ ช้ ง านที่ มี ร หั ส ประจ าที ม ตรงกัน สามารถเข้ า ใช้ ง านเว็ บ
แอพพลิเคชัน่ เพื่อเรี ยกดู รายละเอียดปั ญหา เพื่อนามาปรับใช้ในส่ วนงานที่รับผิดชอบ ซึ่ งสามารถทา
การ เพิ่ มข้อมูล แก้ไขข้อมู ล ได้เช่ นกันแต่สถานะการใช้งานจะถู กมองว่าเป็ นผูใ้ ช้งานในรู ปแบบ
ผูร้ ับหน้าที่เพิ่มข้อมูลในเว็บแอพพลิเคชัน่ หรื อ ผูพ้ ฒั นาโปรแกรม
โปรเจคเมเนเจอร์ คือ บุคลากรที่มีหน้าที่วางแผนโครงการ ลักษณะการใช้งานอาจมีการเพิ่ม
ข้อมูลด้วยตนเอง หรื อนาบันทึกปั ญหาที่ มีอยู่และสถานะยังไม่แก้ไขมากระจายเพื่อมอบหมายให้
บุ ค คลกรภายในที ม รวมถึ งนาข้อมู ลที่ ถูก บันทึ ก ทั้งหมดมาวิเคราะห์ และวางแผนโครงการให้มี
ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
การบันทึ กข้อมูล ระบบจะให้กรอกข้อมูลเกี่ ยวกับ หัวข้อ รายละเอียด สาเหตุ วันที่บนั ทึ ก
ซึ่งชื่อผูใ้ ช้งาน และ รหัสประจาทีม จะถูกบันทึกลงภายในฐานข้อมูลด้วยระบบ
การแก้ไขข้อมูล ระบบจะอนุญาตให้แก้ไขได้เพียง ส่ วนของสาเหตุ วิธีการแก้ไข วันที่แก้ไข
ชื่ อผูแ้ ก้ไขเท่านั้น ซึ่ งทาให้ไม่เกิ ดการแก้ไข หัวข้อ รายละเอียด ซึ่ งอาจส่ งผลถึงความเข้าใจผิดของ
หัวข้อปั ญหานั้นๆได้ และเมื่อแก้ไขเสร็ จสิ้ นระบบจะท าการอัพเดทข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดย
อ้างอิงจาก Issue ID ที่เป็ นคียห์ ลักของหัวข้อนั้นๆ
ในส่ ว นของการสื บ ค้น ก าหนดให้ ส ามารถสื บ ค้น ได้จ ากหั ว ข้อ ปั ญ หา ซึ่ งจะน าเข้า สู่
รายละเอียดของปั ญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข และชื่ อผูแ้ ก้ไข เพื่อเป็ นแนวทางการแก้ปัญหาที่อาจขึ้นใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกัน ซึ่ งสามารถติดต่อผูแ้ ก้ไขได้เมื่อไม่สามารถทาได้ดว้ ยตัวเอง
แนวคิดการจัดทาเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อบันทึกข้อมูลของปั ญหาระหว่างการพัฒนาโปรแกรมสามารถ
แสดงได้ดงั รู ปที่ 3.8

21
3.7.3 ดาเนินการพัฒนา
เมื่อทราบถึงลักษณะการทางานภายในทีมและสร้างแนวคิดในการพัฒนาแล้ว ขั้นตอนการ
พัฒนาต้องทาการกาหนดการทางานของระบบและออกแบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ถูก
บันทึ กเข้าสู่ ระบบ รวมถึ งบัญชี ผูใ้ ช้งานที่ ได้ทาการสมัครใช้งานเว็บแอพพลิ เคชัน่ ซึ่ งก่อนหน้านี้
โครงงานได้มีการระบุความต้องการให้ส ามารถคัดแยกข้อมูลที่จะแสดงให้เห็ นเพี ยงผูใ้ ช้งานที่ มี
รหัสประจาทีมตรงกันเพียงเท่านั้น นอกจากการเพิ่มข้อมูลและแสดงแล้วนั้นระบบที่มีความสาคัญ
อีกส่ วนคือระบบแก้ไขข้อมูล ระบบแก้ไขข้อมูลจะถู กแก้ไขต่อเมื่อมีชื่อผูแ้ ก้ไขเพียงเท่านั้น ทาให้
ทุกครั้งที่ขอ้ มูลอัพเดทใหม่ในฐานข้อมูลชื่อผูแ้ ก้ไขจะมีการอัพเดททุกครั้งเช่นกัน
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ออกแบบโฟลว์ชาร์ตเพื่อแสดงการทางานของระบบ
เริ่ มต้นเว็บแอพพลิเคชัน่

เข้าสู่ ระบบ
มีชื่อผูใ้ ช้ในระบบ

ไม่

ใช่
แสดงข้อ มูลที ่ผใู ้ ช้งานได้สิทธิ ในการเรี ยกดูทงั้ หมด
ไม่

ต้องการเพิม่ ข้อ มูล
ใช่
เมนู Create

กรอกข้อมูล ตามที ่ระบบก าหนด
กรอกข้อมูล ครบถ้วน

ไม่

ใช่
บันทึ กข้อมูล ลงฐานข้อ มูล
จบการทางาน

รู ปที่ 3.9 หลักการทางานของโปรแกรม
จากรู ป 3.9 เป็ นหลักการทางานของโปรแกรมที่ผใู ้ ช้ตอ้ งเข้าสู่ ระบบก่อนที่จะจัดเก็บข้อมูล
ถ้าผูใ้ ช้ไม่มีขอ้ มูลภายในระบบจาเป็ นต้องสมัครสมาชิ กเพื่อใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน่ เมื่อเข้าสู่ ระบบ
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แล้วระบบแสดงหน้าข้อมูลจากทีมไอดี ผูใ้ ช้สามารถเลือกดูรายละเอียดงานหรื อบันทึกข้อมูล ถ้าผูใ้ ช้
บันทึกข้อมูล ผูใ้ ช้ตอ้ งระบุหวั ข้อมูลตามโปรแกรมที่กาหนด เช่น หัวข้อปั ญหา รายละเอียด สาเหตุที่
พบ และวันที่บนั ทึกข้อมูล เมื่อผูใ้ ช้เลือกดู รายละเอียดงานจะแสดงหัวข้อปั ญหา รายละเอียดและ
สาเหตุที่พบ ที่บุคคลในทีมแจ้งให้ทราบถึงปั ญหา เมื่อผูใ้ ช้ตอ้ งการแก้ไขงานนี้ ตอ้ งระบุหัวข้อตาม
โปรแกรมที่กาหนด เช่น สาเหตุที่พบ วันที่แก้ไข สถานะ และชื่ อผูแ้ ก้ไข ระบบจะทาการบันทึกลง
ฐานข้อมูล
เอนติ ต้ ี รี เลชั่น ชิ ป โมเดล (ER Diagram Model : ERD) คื อ การออกแบบความสั ม พัน ธ์
ระหว่าง เอนนิ ตี เพื่อใช้ในการดึงข้อมูล หรื อเข้าถึงข้อมูลภายใน ตารางข้อมูลภายในฐานข้อมูล โดย
ใช้ คี ย ์ห ลัก ในการเชื่ อ มความสั ม พัน ธ์ ข องตารางข้อมู ล ซึ่ งภายในโครงงานถู ก ออกแบบให้ มี
ตารางข้อมูลผูใ้ ช้งาน (User Table) และตารางข้อมูลปัญหา (Issue Table) ดังรู ปที่ 3.9

User_ID

Issue_ID

Emp_ID

User_name

Subjectname

Password

Descs

Firstname
User

Lastname

1

Validate Date

M

Bec

Issue

In_date
Edit_date

Position
Team_ID

Name_Edit

Createdate

Status

รู ปที่ 3.10 อีอาร์ ดี
ตารางข้อมูลผูใ้ ช้งาน คือ ตารางข้อมูลที่เก็บรายละเอียดต่างๆของผูใ้ ช้งาน โดยกาหนดให้
เก็บข้อมูลที่สาคัญเช่น ชื่ อ นามสกุล ชื่ อผูใ้ ช้งาน รหัสผูใ้ ช้งาน ตาแหน่ง รหัสประจาทีม ซึ่ งดูขอ้ มูล
เพิ่ ม ตามได้ที่ ตาราง 3.1 User Table โดยผูใ้ ช้งาน (User) จะมี ความสั ม พัน ธ์ แ บบ 1 to Many กับ
Issue เพราะกาหนดให้ผูใ้ ช้หนึ่ งคนสามารถสร้ างบันทึกข้อมูลปั ญหาได้ไม่จากัดจานวน โดยแต่ละ
บันทึก จะถู ก ตรวจสอบ (Validate) จากรหัส ประจาที มโดยใช้เป็ นเงื่อนใขในการแสดงข้อมู ลให้
เฉพาะผูใ้ ช้งานที่มีรหัสประจาทีมตรงกันเท่านั้น เพื่อเป็ นการปกป้ องข้อมูลที่อาจถูกผูไ้ ม่ประสงค์ดี
เข้ามาแก้ไข หรื อดัดแปลงให้ขอ้ มูลเสี ยหาย
ตารางข้อมูลปั ญหา คือ ตารางข้อมูลเก็บรายละเอียดของบันทึ กปั ญหา โดยกาหนดให้เก็บ
ข้อมูลที่สาคัญเช่น หัวข้อปั ญหา รายละเอียดปั ญหา สาเหตุของปั ญหา วันที่ทาการบันทึก วันที่แก้ไข
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สถานะ และชื่ อผูแ้ ก้ไข สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติมได้ที่ ตาราง 3.2 Issue Table โดยเมื่อผูใ้ ช้งานทาการ
สร้างบันทึกปั ญหาขึ้นมาใหม่ระบบจะทาการอ้างอิงรหัสประจาทีมเข้ามาและกาหนดให้รหัสประจา
ทีมเป็ นตัวเชื่อมโยงไปยัง IssueID ต่างๆ และเมื่อมีผใู ้ ช้งานที่มีรหัสประจาทีมตรงกับข้อมูลที่ทาการ
บันทึ ก ข้อมู ลจะแสดงให้ผูใ้ ช้งานท่านนั้นเห็ น ซึ่ งความสัมพันธ์ ของ Issue และผูใ้ ช้งานได้มี การ
อธิบายไว้แล้วในตารางข้อมูลผูใ้ ช้งาน

รู ปที่ 3.11 ลักษณะการเชื่อมโยงกันของตารางฐานข้อมูล
จากรู ป สามารถอธิ บ ายได้ว่า ตาราง Issue มี ก ารบัน ทึ ก ฟอเรนคี ย ์ ซึ่ งฟอเรนคี ย ์ม าจาก
ผูใ้ ช้งานโดยเมื่อมีการแสดงข้อมูลระบบจะทาการตรวจสอบ Team_ID จาก User ว่ามีการเชื่ อมโยง
อยู่ก ับ ข้อมู ล ของ Issue_ID ใดและแสดงข้อมู ล ที่ พ บให้ ผูใ้ ช้งานได้เห็ น สาเหตุ ที่ ต้อ งท าการให้
ผูใ้ ช้งานเป็ นฟอเรนคียข์ อง Issue เพื่อให้สามารถจาแนกผูใ้ ช้งานที่มีรหัสประจาทีมแตกต่างกันให้ไม่
สามารถเข้าดูขอ้ มูลที่บนั ทึกอยูบ่ นเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงการ
แก้ไขต่างๆโดยผูไ้ ม่หวังดี เป็ นต้น
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เมื่อทาการสร้างตารางการเก็บข้อมูลแล้วนั้น เพื่อให้เข้าใจถึงข้อมูลในฟิ ลด์ต่างๆจึงต้องมี
การจัดทา Data Dictionary เพื่อใช้อา้ งอิงข้อมูลของฟิ ลล์และใช้เพื่อให้อา้ งอิงการใช้งานได้
ตารางที่ 3.1 User Table
ไพมารี่ คีย/์
ชื่อของฟิ ลด์
ฟอเรนคีย ์
P

คาอ้างอิง

ชนิดของ
ข้อมูล

จานวน
ตัวอักษร

Auto
Number

Emp_ID

เพิ่มเติม

อธิบาย

จาเป็ นต้อง
มีขอ้ มูล

ไพมารี่ คีย ์
ของตาราง
User Table

User_ID

Username

Nvarchar

50

จาเป็ นต้อง
มีขอ้ มูล

ชื่อบัญชี
ผูใ้ ช้งาน

Password

Password

Nvarchar

50

จาเป็ นต้อง
มีขอ้ มูล

รหัสผ่าน
ผูใ้ ช้งาน

First_name

Firstname

Nvarchar

50

ชื่อจริ ง
ผูใ้ ช้งาน

Last_name

Lastname

Nvarchar

50

นามสกุล
ผูใ้ ช้งาน

Position

Position

Nvarchar

50

ตาแหน่ง
ผูใ้ ช้งาน

Team_ID

TeamID

Int

10

Createdate

Createdate

Date

จาเป็ นต้อง
มีขอมูล

รหัสประจา
ทีม

เก็บเวลา ณ เวลาสร้าง
บันทึก บัญชีผใู ้ ช้งาน
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ตารางที่ 3.2 Issue Table
ไพมารี่ คีย/์
ฟอเรนคีย ์

ชื่อฟิ ลด์

P

Issue_ID

F

Emp_ID

คาอ้างอิง

ชนิดของ
ข้อมูล

จานวน
ตัวอักษร

Auto
Number
EmpID

Subjectname Subjectname

เพิ่มเติม

อธิบาย

จาเป็ นต้อง ไพมารี่ คย์ของ
มีขอ้ มูล
Issue Table

Int
Nvarchar

50

จาเป็ นต้อง
มีขอ้ มูล

ฟอเรนคียจ์ าก
User Table

จาเป็ นต้อง
มีขอ้ มูล

หัวข้อของ
บันทึก

Descs

Descs

Nvarchar

50

รายละเอียด
บันทึกปัญหา

Bec

Bec

Nvarchar

50

สาเหตุปัญหา

In_date

In_Date

Date

จาเป็ นต้อง
มีขอ้ มูล

เวลาที่สร้าง
ข้อมูล

Edit_date

Edit_Date

Date

จาเป็ นต้อง
มีขอ้ มูล

เวลาที่แก้ไข
ข้อมูล

Status

Status

Nvarchar

20

สถานะของ
ข้อมูล

Name_Edit

Name_Edit

Nvarchar

50

ชื่อผูแ้ ก้ไขคน
ล่าสุ ด
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ดูรายละเอีย ดเพิม่ เติ ม
แสดงข้อ มูลภายในหัวข้อที ่เข้าดู

แก้ไ ขข้อมูล สาเหตุ วันที่แก้ไข ชื่อผูแ้ ก้ไข

กรอกรู ปแบบข้อ มูลตามข้อก าหนด

ไม่

ใช่
จบการทางาน

รู ปที่ 3.12 การแก้ไขข้อมูล
โฟลว์ชาร์ ตแสดงการทางานเมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลภายในหัวข้อที่เลือก ซึ่ งถูกกาหนดให้
สามารถแก้ได้เพียงสาเหตุ วันที่แก้ไข ชื่ อผูแ้ ก้เท่านั้น ซึ่ งทาให้การระบุวธิ ี การแก้ไขต้องบันทึกลงใน
ส่ วนของ สาเหตุ ณ ปั จจุบนั โดยมีการกาหนดให้ทาการแก้ไขข้อมูลได้ในส่ วนของ วันที่แก้ไข ชื่ อผู ้
แก้ไข สาเหตุที่พบ เพื่อทาการอัพเดทข้อมูลให้สามารถเข้าใจได้วา่ ปั ญหาแต่ละปั ญหาจะต้องทาการ
แก้ไขแล้วเพียงเท่านั้นจึงจะสมควรอัพเดทข้อมูลเข้าสู่ ฐานข้อมูล เพื่อกันมิให้ขอ้ มูลที่ถูกบันทึกใน
ฐานข้อมูลมีการดัดแปลงไปจากข้อมูลอันเป็ นจริ ง

28
3.7.4 ทดสอบการใช้งาน
การทดสอบการใช้งาน เนื่ องจากการทาให้ระบบสามารถออนไลน์และมีประสิ ทธิ ภาพใน
การใช้งาน ระบบจาเป็ นต้องได้รับการทดสอบเพื่ อตรวจหาข้อผิดพลาดและจุ ดบกพร่ อง ภายใน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อให้ระบบพร้อมสาหรับการนาไปใช้งานจริ ง ระบบจะถูก
ใช้งานด้วยสภาพแวดล้อมจาลองที่ ถูกตั้งค่าให้ใกล้เคียงกับเครื่ องคอมพิ วเตอร์ ภายนอกมากที่ สุด
เพื่อค้นหาข้อผิดพลาดและจุดบกพร่ องของระบบ โดยการนาหลักการของวอเตอร์ฟอลโมเดลมาเป็ น
รู ปแบบในการจัดการแผนพัฒนา เมื่อเกิดข้อผิดพลาดในขั้นตอนทดสอบการใช้งาน กระบวนการจะ
ถู กนากลับไปที่ ข้ นั ตอนการดาเนิ นการ ซึ่ งเป็ นขั้นตอนที่ ใช้พฒั นาโปรแกรมทาให้สามารถแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่พบจากระบบการใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว และเมื่อข้อบกพร่ องที่พบไม่สามารถแก้ไขได้
ในขั้น ตอนการพัฒ นาจะถู ก น ากลับ ไปที่ ข้ นั ตอนการวิเคราะห์ แ ละออกแบบ เพื่ อทบทวนการ
ออกแบบอีกครั้ง
3.7.5 ทดสอบการใช้งานจริ ง
การทดสอบการใช้งานจริ งกระทาหลังจากทาให้เว็บแอพพลิ เคชัน่ สามารถใช้งานได้บ น
อินเตอร์ เน็ตเป็ นที่เรี ยบร้อย ซึ่ งทดสอบคล้ายกันกับการทดสอบบนตัวเครื่ องที่ใช้พฒั นาและเพิ่มใน
ส่ วนของการทดสอบด้วยสมาร์ ทโฟน เพื่อหาจุดบกพร่ องที่เกิดขึ้นและทาการแก้ไขต่อไป

3.7.6 ระยะการดาเนินงาน
ผูจ้ ดั ทาได้มีการวางแผนดาเนินงานและกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานดังที่แสดง ในตาราง 3.3
ตารางที่ 3.3 แผนการดาเนินงาน
ที่

หัวข้องาน
ศึกษาการทางานและการใช้โปรแกรม วิชวล สตูดิโอ 2015

2

ศึกษาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่

3

เริ่ มพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่

4

ทดสอบการทางานของเว็บแอพพลิเคชัน่

5

นาเว็บแอพพลิเคชัน่ ขึ้นเซิ ร์ฟเวอร์

6

จัดทาเล่มรู ปเล่มโครงงาน

งานแผน
งานจริ ง

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิ งหาคม

กันยายน
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1

2559
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3.8 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
3.8.1 ฮาร์ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา MSI GP62 2QE Leopard Pro
- หน่วยประมวลผล INTEL Core I7 5700HQ 2.7GHz
- เมมโมรี่ DDR3L 8GB 1600 MHz
- ระบบปฏิบตั ิการวินโดวส์ 10 โปรเฟสชันนอล
2. เครื่ องคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ Dell PowerEdge T20
- หน่วยประมวลผล Xeon E3-1225v3 3.20GHz
- เมมโมรี่ 4GB 1600GHz Ecc
- HDD 1 TB SATA 7.2k จานวน 2 ลูก
3.8.2 ซอฟต์แวร์
- โปรแกรมวิชวลสตูดิโอคอมมิวนิต้ ี 2015
- โปรแกรมเอสคิวเอลเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2

