บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงานและข้ อเสนอแนะ
ผลจากการปฏิบตั ิงานในบริ ษทั ฟรี วิลล์โซลู ชนั่ ส์ จากัด ในตาแหน่ งผูช้ ่ วยโปรแกรมเมอร์
ทาให้ผูจ้ ดั ทาเรี ยนรู ้ การพัฒนาโปรแกรมภายในองค์กร โดยใช้วิชวลสตูดิโอคอมมิวนิ ต้ ี 2015 และ
Xamarin เข้ามาพัฒนาระบบภายในองค์กรและรวบรวบปั ญหาในระหว่างการพัฒนาโปรแกรมกับ
ผูใ้ ช้ภายในองค์กร โดยพัฒนาเว็บแอพพลิ เคชัน่ ขึ้นเพื่อบันทึกปั ญหาระหว่างการพัฒนาโปรแกรม
เพื่อให้ภายในทีมทราบถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาโปรแกรม
5.1 สรุ ปผลการดาเนินโครงงาน
สาหรับการดาเนินงานนั้นทาให้คณะผูจ้ ดั ได้ศึกษาเรี ยนรู ้และออกแบบการพัฒนาโปรแกรม
ภายในบริ ษทั ฟรี วลิ ล์โซลูชนั่ ส์ จากัด ส่ งผลให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้านดังนี้
5.1.1 ด้านสังคม
 ได้รับฟั งประสบการณ์ ในการทางานจากพี่ เลี้ ยง พี่ในที ม รวมถึ งบุ คคลากรภายนอก
บริ ษ ัท ที่ มี ก ารท างานร่ ว มกัน ภายในโปรเจคของทางบริ ษ ัท เช่ น พนั ก งานบริ ษ ัท
ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด รวมถึงบริ ษทั อื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาพัฒนาตนเอง
 ได้ทาความเข้าใจรวมถึงเรี ยนรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆร่ วมกันกับพี่ที่ทางานภายในทีม
 ได้รับความรู ้ เทคนิค แนวคิดการทางานใหม่ๆ ที่พี่ภายในทีมได้สอนและถ่ายทอด
 ได้ฝึกฝนการทางานเป็ นทีม ที่ แบ่งหน้าที่ รับผิดชอบส่ วนงานกันอย่างชัดเจน เพื่อฝึ ก
ความรับผิดชอบ ความระมัดระวังต่องานที่ทามากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้กระทบต่อส่ วนงาน
ผูอ้ ื่น
 ได้รับมอบหมายให้ออกงานนอกสถานที่ รวมถึงพักแรมต่างจังหวัดเพื่อประสบการณ์
ในการทางานใหม่ๆ
5.1.2 ด้านทฤษฎี
 ศึกษาการใช้โปรแกรมวิชวลสตูดิโอคอมมิวนิ ต้ ี 2015 เพื่อพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อ
ระบบเบิกจ่ายสวัสดิการของบริ ษทั ไปรษณี ยไ์ ทย จากัด รู ้จกั แนวคิดการพัฒนาใหม่ๆที่
ตัวเองไม่เคยให้ความสนใจก่อนหน้าและได้นามาใช้เพื่อปฏิบตั ิงาน ยกตัวอย่างเช่น
ออราเคิลดาต้าเบส (Oracle Database) เคนโด้ยูไอ (Kendo UI) เทเรริ ครี พอร์ ท (Telerik
Report) เอนติต้ ีเฟรมเวิค (Entity Framework)
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โตลด ดาต้าเบสอิดิคเตอร์ (Toad Database) โดยนาความรู ้ และเทคนิ คที่ได้รับมาจาก
การปฏิบตั ิงานมาพัฒนาโครงงานต่อไป
 ศึกษาการใช้โปรแกรม Xamarin เพื่อพัฒนาวินโดว์แอพพลิ เคชัน่ ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือรุ่ น
ใหม่ที่บริ ษทั ไมโครซอฟต์ ที่เป็ นเจ้าตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ให้การสนับสนุ น
เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือที่สามารถเขียนโปรแกรมและใช้งานข้ามแพลตฟอร์ มแต่ยงั คง
พื้นฐานด้วยภาษาซี ชาร์ ป ทาให้สามารถเรี ยนรู ้ได้ง่าย ในระหว่างฝึ กงานได้มีการนามา
พัฒ นาโปรแกรม เพื่ อ รายงานข้อ มู ล จากสมาชิ ก ที่ ส มัค รเข้า ใช้ ง านแอพพลิ เคชั่ น
เบื้องต้น
 ศึกษาการใช้งานของโปรแกรมเอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ 2008 R2 เพื่อสร้างฐานข้อมูและ
ติดตั้งบนเครื่ องคอมพิวเตอร์ เซิ ร์ฟเวอร์ ที่จดทะเบียนโดเมน เพื่อทาให้สามารถใช้งาน
ฐานข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตได้
5.1.3 ด้านปฏิบตั ิ
 เรี ยนรู ้และฝึ กทักษะการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ มากยิ่งขึ้น เนื่ องจากระบบงานที่ได้เข้า
ร่ วมในการพัฒนามี ขนาดใหญ่ ระดับหลายหมื่ นผูใ้ ช้งาน การพัฒนาจึ งต้องเพิ่มความ
ระมัดระวังและมีความถูกต้องที่สูง
 ฝึ กความมี ระเบี ยบวินัยมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากการทางานที่ ตอ้ งรั บ ผิดชอบในส่ วนของ
ตัวเองนั้น อาจส่ งผลกระทบต่ อผูอ้ ื่ นได้และเมื่ อเกิ ดปั ญหาควรได้รับ การแก้ไขอย่าง
รวดเร็ วจากบุคลลากรที่รับหน้าที่ส่วนนั้นๆ
 ฝึ กทักษะการวิเคราะห์ปัญหาจากพี่ในทีมเพื่อการมองปั ญหาให้ออกอย่างชัดเจน และ
แก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุด ซึ่ งมีความสาคัญมากในการทางานที่มีความต้องการจากลูกค้า
ที่สูง
 ฝึ กทักษะการสื่ อสารที่ ดีมากยิ่งขึ้ น เนื่ องจากการปฏิ บ ตั ิ งานต้องมี การสื่ อสารกับคน
หลากหลายส่ วนงาน ทักษะการสื่ อสารจึงจาเป็ นในการพูดคุ ยและวิเคราะห์ปัญหาที่
ผูใ้ ช้งานเหล่านั้นพบเจอ
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5.2 สรุ ปผลการใช้ งาน
จาการใช้งานในช่วงปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาพบว่าเว็บแอพพลิเคชัน่ เพื่อบันทึกข้อมูลปั ญหา
ระหว่างการพัฒนาโปรแกรม สามารถนามาช่วยบันทึกข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ที่มีการกาหนดไว้
โดยเป็ นการใช้งานเพื่อเก็บบันทึกข้อมูลปั ญหาที่พบเจอในแต่ละวันและบันทึกไว้ในระบบเพื่อใช้ใน
การเรี ย กดู อี ก ครั้ ง ซึ่ งเว็บ แอพพลิ เคชั่น สามารถแสดงผลบนเว็บ บราว์เซอร์ โ ครมได้อ ย่างเต็ ม
ประสิ ทธิ ภาพและไม่เกิดอาการผิดปกติระหว่างการใช้งาน ถึงอย่างนั้นระบบยังคงไม่สามารถแสดง
ผลได้อย่างเหมาะสมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ ทโฟนได้ ซึ่ งจะเป็ นหัวข้อในการพัฒนาโปรแกรม
ต่อไป
5.3 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
จากการที่ ไ ด้ ป ฏิ บ ั ติ ง านในบริ ษั ท ฟรี วิ ล ล์ โ ซลู ชั่ น ส์ จ ากั ด ในแผนก Business and
Technology Consulting นาเอาความรู ้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยสยาม มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน
จริ งนอกจากนี้ ยงั ได้รับความรู ้ใหม่ๆ จากบุคลากรในองค์กร เป็ นประสบการณ์ที่จะนาไปทางานจริ ง
ในอนาคตต่อไปและในระหว่างปฏิบตั ิงานพบปั ญหาและอุปสรรคหลายอย่าง
5.3.1 ปัญหาที่พบ
 เนื่ องจากการทางานอยู่ในช่ วงทดสอบโดยผูใ้ ช้งาน เมื่อปั ญหาเกิดขึ้นแม้เพียงเล็กน้อย
จาเป็ นต้องได้รับการแก้ไข ณ เวลานั้น เมื่อปั ญหาที่เจอมีขนาดใหญ่ข้ ึนในบางครั้งจึงมี
การทางานที่ล่วงเวลา อาจส่ งผลกระทบต่อการทางานในวันถัดมาได้
 เนื่องจากระยะการเดินทางคือ 60 กม. จากที่พกั และรถในกรงเทพฯที่มีการจราจรที่ติด
คับคัง่ ในช่ วงเช้า ในบางครั้งจึงเดิ นทางถึ งที่ หมายล่าช้า ซึ่ งเมื่ อคิดรวมกับการทางาน
ล่วงเวลา ส่ งผลให้มีการพักผ่อนไม่เพียงพอ และมีอาการไม่สบายในบางวัน
 เนื่ องจากทางบริ ษทั ฟรี วิลล์โซลู ชั่น จากัดมี เครื่ องมื อและซอฟต์แวร์ ที่ช่วยเหลื อการ
ทางานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอยูแ่ ล้วนั้น ทาให้การคิดหัวข้อโครงงานสหกิ จเป็ นไป
อย่ า งล่ า ช้ า ซึ่ งการวิ เคราะห์ ปั ญ หาและเก็ บ รวบรวมความต้ อ งการนั้ นใช้ เวลา
ค่อนข้างมาก ซึ่ งส่ งผลให้ตวั ชิ้ น งานถู กพัฒ นาขึ้ น อย่างล่ าช้าและมี ผลกระทบท าให้
ความสมบูรณ์บางส่ วนขาดหายไป
 ในส่ วนของชิ้ น งาน สามารถบันทึ ก ข้อมู ล ได้ แยกแยะข้อมู ล ที่ แสดงให้ แก่ ที ม ของ
ผูใ้ ช้งานนั้นๆได้ ซึ่ งยังขาดในส่ วนของการสื บค้นข้อมูล ณ ปั จจุบนั ยังต้องใช้ ฟั งก์ชนั่
ค้นหาและวาง ของบราวเซอร์
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 ในการแก้ไขบันทึกข้อมูลปั ญหามีส่วนที่เป็ นข้อสังเกตุคือ ชื่ อผูแ้ ก้ไข เพราะผูจ้ ดั ทาได้
กาหนดให้สามารถบันทึกชื่อผูแ้ ก้ไขเป็ นชื่อใดก็ได้ ซึ่ งทางอาจารย์ที่ปรึ กษามีความเห็น
ว่า ในส่ วนนี้ ควรกาหนดให้บนั ทึกจากชื่ อผูใ้ ช้งานแทน ซึ่ งจะทาให้ระบบมีความเป็ น
สแตนดาร์ ดมากขึ้น
 การใช้งานบนอุป กรณ์ โทรศัพ ท์เคลื่ อนที่ ส มาร์ ทโฟนไม่ส ามารถแสดงผลข้อมู ล ได้
อย่างเหมาะสม
 เนื่องจากภายในทีมมีระบบตาแหน่งเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่ งถูกอธิ บายไว้ในส่ วนของบทที่ 3
โดยกล่ า วถึ ง การท างานที่ มี ล ัก ษณะแบ่ ง เป็ นส่ ว นงาน แต่ ก ารใช้ ง านภายในเว็ บ
แอพพลิ เคชัน่ เพื่อการบันทึกข้อมูลปั ญหาระหว่างการพัฒนาโปรแกรมผูใ้ ช้งานทุกคน
สามารถใช้งานได้ในระดับที่เท่ากัน ซึ งทาให้ไม่สามารถแบ่งส่ วนงานกันอย่างชัดเจน
ได้ภายในเว็บแอพพลิเคชัน่
5.3.2 ข้อเสนอแนะ
 ควรทาการทดสอบก่อนการนาไปอบรมผูใ้ ช้งาน เพื่อไม่ให้เกิ ดปั ญหาขึ้นระหว่างการ
อบรมเพราะท าให้ การแก้ไ ขต้องกระท าด้วยความเร่ งรี บ ท าให้ก ารแก้ไขปั ญ หาอาจ
กระทบงานในส่ วนอื่นซึ่ งทาให้เกิ ดการแก้ปัญหาที่ ล่าช้าเพราะต้องทาการตรวจสอบ
ระบบใหม่อีกครั้ง ซึ่ งส่ งผลให้มีการล่วงเวลาเกิดขึ้น
 ในปั จจุบนั มีการทดสอบระบบกันช่วงเย็น ซึ่ งเมื่อพบปั ญหาที่ใหญ่จึงทาให้การแก้ไข
ปั ญหาอาจทาได้นาน ข้อเสนอแนะคือ ควรยกปั ญหาที่พบเจอให้เป็ นปั ญหาของวันถัด
มา และเมื่อมีปัญหาที่มีความใกล้เคียงปั ญหาเดิ ม ให้สืบค้นข้อมูลเก่าและนามาแก้ไข
ซึ่ งจะช่วยให้มีความรวดเร็ วในการพัฒนามากขึ้นและไม่จาเป็ นต้องทางานล่วงเวลาจน
ส่ งผลกระทบต่อการทางานวันถัดมา
 เนื่ องจากเมื่ อท าการปฏิ บตั ิ ส หกิ จเสร็ จสิ้ นแล้วนั้น ไม่ส ามารถเข้าสู่ เครื อข่ายภายใน
องค์กรเพื่ อนาโปรแกรมที่ มี การแก้ไขขึ้ น ดี พ อย และดึ งข้อมูลหรื อลบข้อมู ลภายใน
ฐานข้อมูลที่อยู่ในเซิ ร์ฟเวอร์ ได้ หากต้องการแก้ไขทาได้เพียงฐานข้อมูลที่ถูกสร้างไว้
ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้พฒั นาเพียงเท่านั้น
 โครงงานเว็บ แอพพลิ เคชั่น เพื่ อ บัน ทึ ก ข้อ มู ล ปั ญ หาระหว่า งการพัฒ นาโปรแกรม
สามารถแสดงผลข้อมูลบนเว็บบราวเซอร์ ภายในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ตามปกติทวั่ ไป
และสามารถใช้งานบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่สมาร์ ทโฟนได้เช่นกัน แต่การ
แสดงผลเว็บแอพพลิ เคชัน่ บนสมาร์ ทโฟนต้องการระบบเรซพอนซิ ฟเพิ่มเติ มเพื่อให้
เว็บแอพพลิ เคชัน่ แสดงข้อมูลบนหน้าจอได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งปั จจุบนั การใช้งานบน
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สมาร์ ทโฟนจาเป็ นต้องทาการขยาย-ลดขนาดหน้าจอเพื่อให้สามารถมองเห็นข้อมูลที่
แสดงอย่างชัดเจน โดยข้อมูลของเรซพอนซิ ฟสามารถดูได้ในบทที่ 2
 ในการพัฒนาต่อยอดจาเป็ นต้องมีการกาหนดสิ ทธิ ผใู ้ ช้งานขึ้นเพื่อกาหนดสิ ทธิ การใช้
งานในส่ ว นต่ า งๆภายในโปรแกรม ซึ่ งเดิ ม ที ก ารใช้ ง านภายในเว็บ แอพพลิ เคชั่น
ผูใ้ ช้งานต่างๆมีสิทธิ ในการใช้งานเท่ากันทั้งหมด

