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บทที ่1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

คณะผูจ้ดัท ำไดรั้บโอกำสเขำ้ปฏิบติังำนภำยใตอ้งคก์ร ฟรีวลิลโ์ซลูชัน่ส์ จ  ำกดั โดยเป็นบริษทัให้
กำรบริกำรซอฟแวร์ดำ้นต่ำงๆ อำทิเช่น ซอฟตแ์วร์ตลำดหลกัทรัพย ์ซอฟตแ์วร์เพื่อระบบเครือข่ำย 
ซอฟตแ์วร์เพื่อใชภ้ำยในองคก์ร เป็นต้น โดยไดรั้บมอบหมำยให้ท ำงำนในต ำแหน่ง โปรแกรมเมอร์
ในทีมพฒันำซอฟต์แวร์ ซ่ึงรับผิดชอบพฒันำเวบ็แอพพลิเคชั่นให้ทำงบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั 
และได้รับมอบหมำยให้ มีส่วนร่วมกำรจัดท ำรำยงำนผลลัพธ์อันเกิดจำกกำรเข้ำใช้งำนเว็บ
แอพพลิเคชัน่ และเขำ้ร่วมฝึกอบรมระบบแก่ผูใ้ชง้ำนในบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั 

เม่ือปฏิบติังำนไดร้ะยะหน่ึงจึงสังเกตเห็นกำรเก็บบนัทึกรำยละเอียดปัญหำ ซ่ึงเกิดข้ึนระหวำ่ง
กำรฝึกอบรมผูใ้ชง้ำนภำยในบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ำกดั โดยปัจจุบนัถูกเก็บในรูปแบบกระดำษ ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีเก็บประกอบด้วยช่ือผูเ้ข้ำร่วมอบรม ปัญหำท่ีพบระหว่ำงใช้งำนเว็บแอพพลิเคชั่น วนัท่ี
อบรม วนัท่ีบนัทึกปัญหำ โดยเอกสำรบนัทึกปัญหำเหล่ำน้ีทำงบริษทัไดท้  ำกำรรวบรวมและน ำมำ
พฒันำโปรแกรมต่อไป เม่ือเอกสำรมีจ ำนวนมำกข้ึนท ำให้ยำกต่อกำรสืบคน้ขอ้มูลบนัทึกของปัญหำ
ท่ีเกิดข้ึนซ ้ ำในระบบ เน่ืองจำกกำรสืบคน้จ ำเป็นตอ้งอ่ำนหัวขอ้และรำยละเอียดต่ำงๆ เพื่อยืนยนั
ข้อมูลท่ีต้องกำรน ำมำใช้ ซ่ึงเม่ืออยู่นอกสถำนท่ีกำรสืบค้นบันทึกข้อมูลของปัญหำไม่สำมำรถ
กระท ำไดเ้ช่นกนั 

จำกวิธีกำรเก็บขอ้มูลบนัทึกของปัญหำท่ีเกิดข้ึนระหวำ่งกำรพฒันำโปรแกรม ท ำให้ทรำบวำ่กำร
เก็บขอ้มูลในรูปแบบเอกสำรนั้นเกิดควำมล่ำชำ้ในกำรสืบคน้บนัทึกขอ้มูลเป็นอยำ่งมำก คณะผูจ้ดัท ำ
จึงเกิดแนวคิดกำรน ำเวบ็แอพพลิเคชัน่เขำ้มำแกปั้ญหำ โดยเวบ็แอพพลิเคชัน่สำมำรถใช้งำนไดบ้น
อินเตอร์เน็ต ท ำให้กำรเขำ้ถึงขอ้มูลและเรียกชมสำมำรถท ำได้หลำกหลำยสถำนท่ีเช่น บุคลำกร
ประจ ำสำขำต่ำงจงัหวดั หรือกำรท ำงำนต่ำงไซตง์ำน ซ่ึงเวบ็แอพพลิเคชัน่สำมำรถจดัท ำระบบกำรใช้
งำนไดห้ลำกหลำยและมีเสถียรภำพมำกกวำ่กำรสร้ำงเวบ็ไซตเ์พื่อใชแ้สดงขอ้มูลทัว่ไป ยกตวัอยำ่ง
เช่น ระบบผูใ้ช้งำนเพื่อใช้ก ำหนดสิทธิกำรเรียกดูขอ้มูลท่ีถูกบนัทึก โดยมีกำรคดักรองด้วยเลข
ประจ ำทีมท ำให้ขอ้มูลท่ีแสดงสำมำรถเรียกดูไดเ้ฉพำะบุคคลำกรภำยในทีม เป็นตน้ จำกปัญหำกำร
ไม่สำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลได้จำกนอกสถำนท่ี รวมถึงกำรสืบคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งกำรท ำได้ยำก และเพื่อ
รองรับกำรใชง้ำนจำกบุคคลำกรหลำยประเภท จึงท ำให้เกิดกำรพฒันำ เวบ็แอพพลิเคชัน่เพื่อบนัทึก
ขอ้มูลปัญหำระหวำ่งกำรพฒันำโปรแกรม 
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1.2 วตัถุประสงค์ในกำรท ำโครงงำน 
1.2.1 เพื่อออกแบบและพฒันำเวบ็แอพพลิเคชัน่เพื่อบนัทึกขอ้มูลปัญหำระหวำ่งกำรพฒันำ
โปรแกรม 
1.2.2 เพื่อรวบรวมปัญหำ สำเหตุ และวธีิแกไ้ขปัญหำท่ีพบระหวำ่งกำรพฒันำโปรแกรมของ
บริษทั ฟรีวลิลโ์ซลูชัน่ส์ 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ใชเ้ก็บบนัทึกขอ้มูลของปัญหำท่ีพบระหวำ่งกำรพฒันำโปรแกรมของบริษทั ฟรีวิลล์
โซลูชัน่ส์ 
1.3.2 ผูใ้ชง้ำนจ ำเป็นตอ้งสมคัรสมำชิก และระบุขอ้มูลส่วนตวั 
1.3.3 ผูใ้ชง้ำนสำมำรถใชฟั้งกช์ัน่เพิ่มขอ้มูล เรียกดู แกไ้ข 
1.3.4 ขอ้มูลท่ีท ำกำรบนัทึกน ำมำจำกแผน่กระดำษท่ีใช้รวบรวมปัญหำระหวำ่งกำรพฒันำ
โปรแกรม 
1.3.5 รำยละเอียดกำรบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ หัวขอ้ปัญหำ รำยละเอียดปัญหำ วนัท่ีพบปัญหำ 
สำเหตุปัญหำ ช่ือผูบ้นัทึกขอ้มูล 
1.3.6 ขอ้มูลท่ีท ำกำรเรียกดูจะถูกคดักรองดว้ยรหสัประจ ำทีม ซ่ึงผูใ้ชง้ำนจ ำเป็นตอ้งระบุใน
ขั้นตอนสมคัรสมำชิก 
1.3.7 ขอ้มูลท่ีแสดง ไดแ้ก่ หัวขอ้ปัญหำ รำยละเอียดปัญหำ สำเหตุปัญหำ วนัท่ีบนัทึก ช่ือผู ้
บนัทึกขอ้มูล 
1.3.8  ข้อมูลท่ีสำมำรถแก้ไข ได้แก่ สำเหตุปัญหำ วนัท่ีแก้ไข ช่ือผูแ้ก้ไข สถำนะกำร
ซ่อมแซม 
1.3.9 แจง้สถำนะกำรซ่อมแซม เช่น ยงัไม่ไดแ้กไ้ข แกไ้ขแลว้ อยูใ่นระหวำ่งแกไ้ข 
1.3.10 ผูใ้ช้งำนสำมำรถสืบคน้หัวขอ้ปัญหำท่ีถูกบนัทึกดว้ยกำรใช้ฟังก์ชัน่ คน้หำและวำง
บนบรำวเซอร์ 
1.3.11 ก ำหนดใหแ้อดมินผูดู้แลโปรแกรมสำมำรถยกเลิกผูใ้ชง้ำนไดเ้พียงผูเ้ดียว 

1.4 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.4.1 ไดเ้วบ็แอพพลิเคชัน่เพื่อบนัทึกขอ้มูลปัญหำระหวำ่งกำรพฒันำโปรแกรม 
1.4.2 เก็บบนัทึกของปัญหำ สำเหตุ และวิธีแกไ้ขปัญหำระหว่ำงกำรพฒันำโปรแกรมของ
บริษทั ฟรีวลิลโ์ซลูชัน่ส์ 
1.4.3 สำมำรถแสดงรำยละเอียดขอ้มูลปัญหำท่ีถูกบนัทึกไวไ้ดอ้ยำ่งทุกตอ้ง 
1.4.4 สำมำรถสืบคน้ขอ้มูลไดทุ้กสถำนท่ีกำรท ำงำน 
1.4.5 สำมำรถแสดงสถำนะของปัญหำท่ีถูกบนัทึกได้ เช่น ยงัไม่ไดแ้กไ้ข แกไ้ขแลว้ อยูใ่น
ระหวำ่งแกไ้ข 



 

 

บทที ่2 
ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

 
การปฏิบัติงานด้านสารสนเทศภายในบริษัท ฟรีวิลล์โซลูชั่นส์ จ  ากัด ท าให้เข้าใจถึง

หลกัการการท างานของเว็บแอพพลิเคชั่นและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพนันาโครงงาน 
โดยในโครงงานได้น าทฤษฏีเอ็มวีซีมาใช้งาน ซ่ึงเป็นรูปแบบการพนันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีไดรั้บ
ความนิยมในปัจจุบนั เน่ืองจากภาษาท่ีใช้ในการเขียนคือ ซีชาร์ปซ่ึงเป็นภาษาท่ีมีเคร่ืองมือในการ
พนันาเช่น วชิวลสตูดิโอ ซ่ึงสามารถท าขั้นตอน ดีบคั เพื่อใหส้ามารถสร้างล าดบัการท างานและระบุ
ต าแหน่งท่ีเกิดปัญหาข้ึนในระหวา่งการพนันาได ้รวมถึงการท างานร่วมกนักบัภาษาท่ีถูกใชใ้นการ
พนันาเวบ็ไซตอ์ยา่ง เอชทีเอม็แอล จาวาสคริป เรเซอร์ซินแทค ไดอ้ยา่งดีเยีย่มและสุดทา้ยการใชง้าน 
ลินคิว เอนติต้ีเฟรมเวร์ิค เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ เพื่อจดัการในส่วนของฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นโครงงาน 
 
2.1 เวบ็แอพพลเิคช่ัน (Web Application) 

เวบ็แอพพลิเคชั่น (Web Application) [1] หรือ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เป็นโปรแกรม
ประยุกต์ท่ี เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นหาเว็บผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างอินเทอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ต เว็บแอพพลิเคชั่นเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากความสามารถในการอัพเดตและดูแล ผูใ้ช้งาน
สามารถเขา้ถึงโปรแกรมได้โดยตรงจากเคร่ืองผูใ้ช้ ตวัอย่างเว็บแอพพลิเคชั่นได้แก่ เว็บเมล์ การ
พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วกิิ เป็นตน้ 

ลกัษณะเวบ็แอพพลิเคชัน่แบบเบ้ืองตน้ ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปดว้ยเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ท า
หน้าท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนต์ตามโปรโตคอลเอชทีทีพี/เอชทีทีพีเอส (HTTP/HTTPS) โดยนอกจาก
เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะท าหนา้ท่ีส่งไฟล์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการแสดงผลตามมาตรฐานเฮชทีทีพีตามปกติทัว่ไป 
เวบ็เซิร์ฟเวอร์มีส่วนประมวลผลอาจจะเป็นตวัแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษาพีเอชพีหรือ
อาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework ซ่ึงมีส่วนแปลภาษาซีแอลอาร์(Common Language Runtime) 
ท่ีใชแ้ปลภาษา Intermediate จากโคด้ท่ีเขียนดว้ย VB.NET หรือ C#.NET หรืออาจจะเป็น J2EE ท่ีมี
ส่วนแปลไบตโ์คด้ของคลาสท่ีไดจ้ากโปรแกรมภาษาจาวา เป็นตน้ 
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ภาษาท่ีสามารถน ามาสร้างเวบ็แอพพลิเคชัน่ ไดแ้ก่ 
 HTML (Hypertext Markup Language), XHTML (Extended HTML) 
 XML (Extendsible Markup Language)  
 JavaScript/Jscript   
 ASP.NET     
 PHP 
 LINQ 

ภาษาท่ีเหมาะน ามาเขียนเวบ็แอพพลิเคชัน่มากท่ีสุด คือ เอชทีเอ็มแอล พีเอชพี จาวา เพราะ
ภาษาเหล่าน้ีสามารถเรียนรู้ไดง่้าย สามารถหาแหล่งขอ้มูลของการใช้งานไดง่้าย และในปัจจุบนัปี 
2558 ภาษาเหล่าน้ีเป็นท่ีนิยมในการน ามาสร้างเวบ็แอพพลิเคชัน่ดว้ย 
 
2.2 เอม็วซีี (Model-View-Control : MVC) 

เอ็มวีซี  (MVC) [2] เป็นสถาปัตยกรรม (Architectural Pattern) ท่ีใช้ในสาขาวิศวกรรม
ซอฟตแ์วร์รูปแบบ เอ็มวีซีใชเ้พื่อแยกส่วนซอฟต์แวร์ในส่วนตรรกะเน้ือหา (Domain Logic) ไดแ้ก่
ความเข้าใจในระบบของผู ้ใช้ ส่วนการป้อนข้อมูลและแสดงผล (GUI) ช่วยให้การพนันาการ
ทดสอบและการดูแลรักษาซอฟตแ์วร์แยกออกจากกนัเอม็วซีีประกอบไปดว้ย3ส่วนคือ 

2.2.1 โมเดล (Model) 
เป็นส่วนของ Business Logic และส่วนของเอนติต้ีส่วนน้ีแตกต่างจากแนวคิดแบบ 

3 -tier แยกส่วน ล่างสุด เป็น  DataAccessLayer (DAL) ท าหน้ าท่ี ติด ต่อกับดาต้าเบส
(Database) เท่ านั้ น  โม เดล ติด ต่อกับดาต้า เบส เท่ านั้ น  และสามารถรวม เร่ืองของ 
BusinessLogic ดว้ย เช่น การค านวณ VAT7% หรือการค านวณค่าต่างใหอ้ยูใ่นชั้นน้ีและให้
การท างานดีเยี่ยมชั้นน้ีควรท าการสร้าง ServiceLayer ข้ึนมา ตรงส่วนน้ีเพื่อจดัการในส่วน
ของการน าขอ้มูลไปใชง้านภายในโปรแกรมไดส้ะดวกมากข้ึน 
2.2.2 ววิ (View)  

เป็น ส่วนของการแสดงผลของเอชที เอ็ม เอลซี เอส เอส และจาวาสคริปต ์
(JavaScript) ในการท าเวบ็แอพพลิเคชัน่ โดยวินโดวแ์อพพลิเคชัน่ (Windows Application) 
คือ รูปแบบฟอร์ม (Forms) ต่างๆในการใช้งาน PHP Framework บางตัวรวมเข้ากับ 
Template Engine เพื่อน ามาใช้งานด้วย เช่น Symfony จะมี Twig เป็น Template Engine 
ขอ้ดีของการใช้งาน Template Engine คือ การแยกส่วนของการแสดงผลกบัลอจิก (Logic) 
ไดช้ดัเจนมากข้ึนซ่ึงท าใหง่้ายต่อผูท่ี้พนันาดว้ยเอชทีเอม็เอลซีเอสเอสและจาวาสคริปต ์  
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2.2.3 คอนโทรลเลอร์ (Controller) 
ส่วนน้ีเป็นส่วนประมวลผลของระบบท าหน้าท่ีคอยควบคุมการดึงข้อมูลจาก

โมเดล แล้วน าไปแสดงผลท่ีวิว ซ่ึงโดยทั่วไปมีการเข้าใจผิดกันในหมู่ผู ้พ ันนาเว็บ
แอพพลิเคชั่นเร่ิมตน้ในเร่ืองของรูปแบบการใช้งาน MVCFramework เพราะในส่วนของ
คอนโทรลเลอร์จะเป็น WorkFlow หรือขั้นตอนการท างานต่างๆ มีเฉพาะ Flow ของการ
ท างานเท่านั้ นหน้าท่ีของคอนโทรลเลอร์มีเพียงรับค่าและเร่ิมท าการยืนยนัการใช้งาน 
(Validate) แลว้ส่งเขา้กลบัไปท่ีโมเดลเท่านั้น 
ประโยชน์ของการใช้เอ็มวีซี คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการบ ารุงรักษา (Maintainability) 

หรือท าใหร้ะบบแกไ้ขไดง่้ายข้ึนเพราะระบบมีการแยกส่วนออกจากกนัอยา่งชดัเจน อีกปัจจยัหน่ึงท่ี
มีความส าคญัคือสามารถแบ่งหน้าท่ีการท างานตามความถนัดของบุคคลากรเช่น ผูพ้นันาในส่วน
ของวิวจะมีหน้าท่ีท าส่วนของการแสดงผลของซอฟต์แวร์ท่ีจะรับค่ามาจากโมเดลหรือ
คอนโทรลเลอร์ ผูพ้นันาในส่วนโมเดลมีหนา้ท่ีท าซอฟตแ์วร์ท่ีเก่ียวขอ้งในส่วนของฐานขอ้มูล โดย
เรียกขอ้มูลจากดาตา้เบสเพื่อส่งใหก้บัววิ 

 

             

               

          
HTML,RSS,XML,

JSON,etc.

HTTP,CLI,etc.
            

                 

 
 

รูปท่ี 2.1 แนวคิดเอม็วซีี 
 
 
 
 
 



6 

 

2.3 เอนติตีเ้ฟรมเวร์ิค (Entity Framework) 
 เอนติต้ีเฟรมเวิร์ค (Entity Framework) [3] เป็นไลบรารี (Library) ท่ีท าหน้าท่ีจดัการดาต้า
เบส ร่วมกบัการเขียนคลาสบนโปรแกรมท่ีจะเขียนข้ึนแนวคิดของเอนติต้ีเฟรมเวิร์คอยูใ่นรูปแบบ
ของ Object/Relational Mapping(O/RM) คือ เอนติต้ีเฟรมเวิร์คท าการสร้างเลเยอร์ท่ีท าหน้าเป็น
แบบจ าลองขอ้มูล(Database Model) ข้ึนมาเป็นคลาส (Class) ภายในโปรเจคท่ีก าลงัถูกพนันา โดยท า
การวางรูปแบบการเขา้ถึงขอ้มูลภายในตวัคลาสท่ีสร้างข้ึนใหม่น้ีกบัตารางแสดงผล (Table View) 
และการสร้างขั้นตอนการบันทึก (Stored Procedure) จากดาต้าเบสเข้าสู่โปรเจคท าให้สามารถ
เรียกใช้ผ่านคลาสท่ีอยู่ในโปรเจคได้ โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ค  าสั่ง SQLStatement เพื่อท าการบนัทึก
อพัเดทหรือลบ แล้วจึงส่งไปด าเนินการท่ี ตาราง โดยคิดได้ว่าต่อไปค าสั่งเอสคิวแอลบนโปรเจค
สามารถจดจ าการกระท าท่ีเกิดข้ึนก่อนหนา้ได ้และชนิดค าสั่ง ขอ้มูลท่ีก าหนด (Dataset) ตารางขอ้มูล 
(Data Table) การอ่านขอ้มูล (Data Reader) การปฏิบติัท่ีไม่มีการจดัล าดบั (ExecuteNonQuery) ท่ีใช้
ส าหรับการจดัการกบัดาตา้เพราะตวัเอนติต้ีเฟรมเวิร์คจะท าหน้าท่ีแทนทั้งหมดและให้เรียกใช้งาน
ตารางต่างๆผา่น EntitySet ท่ีมีการสร้างข้ึน ส่วนรูปแบบภาษาท่ีใชใ้นการพนันาเอนติต้ีเฟรมเวิร์คให้
ท างานแทนคือ ลินคิวซินแทคท างานร่วมกนักับGeneric ของ List ซ่ึง ลินคิวมีสัญลักษณ์ค าสั่งท่ี
แตกต่างจาก SQLStatement แต่สามารถเขา้ใจง่ายตามรูปแบบของภาษาเช่น วีบีดอทเน็ตหรือซีชาร์ป 
สามารถแสดงแนวคิดการท างานของ เอนติต้ีเฟรมเวร์ิค ไดด้งัรูปท่ี 2.2 
 

            

                   

                         

             

                   (EDM)

                    

        /       

 

รูปท่ี 2.2 เอนติต้ีเฟรมเวิร์ค 
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2.4 ลนิคิว (LINQ) 
 ลินคิว (LINQ) [4] โดยทัว่ไปซอฟต์แวร์คือการผสมผสานระหว่างค าสั่งและข้อมูล การ
พนันาซอฟตแ์วร์คือการพนันาค าสั่งเพื่อด าเนินการกบัขอ้มูล ซ่ึงการพนันาค าสั่งมีภาษาโปรแกรม
ให้เลือกจ านวนมากสามารถเลือกใชภ้าษาโปรแกรมข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่างๆหลายประการเช่น ลกัษณะ
ของงานท่ีจะน าไปใช้ ความถนดัของบุคคลากรภายในทีมพนันา ระบบปฏิบติัการท่ีน ามาใช้ หรือ
นโยบายท่ีบริษทัหรือลูกคา้ก าหนด เม่ือด าเนินการด้วยภาษาใดภาษาหน่ึงและเสร็จส้ินการท างาน 
ควรมีการระบุขอ้มูล เวอร์ชนัการใช้งานของภาษานั้นๆ โดยขอ้มูลอาจอยูใ่นแหล่งต่างๆหลากหลาย
แบบเช่น ไฟล์ในดิสก์ ตารางในฐานข้อมูล เอกสารรูปแบบ เอกซ์เอ็มแอล (XML) ท่ีสืบค้นบน
เวบ็ไซต ์หรือบ่อยคร้ังท่ีงานเดียวตอ้งท าการอา้งอิงแหล่งขอ้มูลทุกรูปแบบ โดยท่ีสุดแลว้การพนันา
ซอฟต์แวร์โครงการตอ้งเก่ียวขอ้งกบัการจดัการขอ้มูลในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเสมอ ซ่ึงลินคิวถูก
น ามาใช้เพื่อเป็นค าสั่งในการเรียกข้อมูลจากเอนติต้ีเฟรมเวิร์คและเช่ือมโยงเข้ากับโครงสร้าง
โปรแกรมภายในต่างๆ 

2.5 เอชทเีอม็แอลเรเซอร์ (HTML Razor) 
 การใช้ @ และตามดว้ยค าสั่งภาษาโปรแกรมซีชาร์ป เพื่อก าหนดให้สามารถน าค าสั่งท่ีถูก
พนันาภายดว้ยภาษาซีชาร์ปเขา้มาใชง้านบนหนา้เวบ็ท่ีถูกพนันาดว้ยภาษาเอชทีเอม็แอลเน่ืองจากไม่
สามารถน าค าสั่งมาใชไ้ดโ้ดยตรง เรียกโดยทัว่ไปวา่ เรเซอร์ซินแทค 

2.6 เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (SQL Server) 
 เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ หรือ ไมโครซอฟตเ์อสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) [5] 
คือ ระบบจดัการฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์ (Relational  Database Management System หรือ RDBMS) 
พนันาโดยบริษทั ไมโครซอฟต์(Microsoft) เป็นระบบฐานขอ้มูลท่ีถูกใช้ในรูปแบบเคร่ืองลูกและ
เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server) และท างานบนระบบ วินโดวเ์อนที (Window NT) ภาษาท่ีใชพ้นันาค าสั่ง
ในการเรียกขอ้มูลคือ ที-เอสคิวแอล (T-SQL) ดว้ยเหตุท่ีขอ้มูลส่วนใหญ่เก็บไวใ้นเคร่ืองท่ีท างานบน
ระบบปฏิบติัการ ไมโครซอฟต์วินโดวเ์ป็นหลกัท าให้ไมโครซอฟต์เอสคิวแอลสามารถน าขอ้มูลใน
รูปแบบ วินโดวเ์บส (Windows base) มาเก็บและน ามาประมวลผล ประกอบกบัการท่ีมีการลงทุนท่ี
ต ่าและสามารถจดัหาไดง่้ายจึงเป็นปัจจยัหลกัท่ีท าให้ไมโครซอฟตเ์อสคิวแอลเป็นระบบฐานขอ้มูลท่ี
ถูกเลือกใชเ้ป็นจ านวนมาก 
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2.7 ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) 
 ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) [6] คือ ภาษาท่ีใช้ในการพนันาโปรแกรมแบบ
หลายโมเดล ท่ีใชร้ะบบชนิดขอ้มูลแบบรัดกุม (Strong typing) และสนบัสนุนการเขียนโปรแกรมเชิง
ค าสั่ง การเขียนโปรแกรมเชิงประกาศ การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิง
กระบวนการ การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุแบบคลาส และการเขียนโปรแกรมเชิงส่วนประกอบ ไดรั้บ
การพนันาเร่ิมแรกโดยบริษทัไมโครซอฟท์เพื่อท างานบนดอตเนตเฟรมเวิร์ค โดยมีแอนเดอร์ เฮลส์
เบิร์ก (Anders Hejlsberg) เป็นหัวหน้าโครงการและมีรากฐานมาจากภาษาซีพลสัพลสั (C++) และ
ภาษาอ่ืนๆโดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นภาษาสมยัใหม่ไม่ซับซ้อนใช้
งานไดท้ัว่ไป (General-Purpose) และจดัการขอ้มูลใหเ้ป็นเชิงวตัถุ ซ่ึงง่ายต่อการพนันา 

2.8 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกจิ (Enterprise Resource Planning : ERP) 
อีอาร์พี  คือ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้

ประโยชน์ไดอ้ย่างสูงสุดของทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรคือ ระบบท่ีใช้ในการจดัการและวาง
แผนการใช้ทรัพยากรต่างๆขององค์กร โดยเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงระบบงานต่างๆขององค์กรเข้า
ดว้ยกนั ยกตวัอย่างเช่น อีอาร์พีของบริษทัจะรวมตั้งแต่ระบบงานทางดา้นบญัชีการเงิน ระบบงาน
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสินคา้ เพื่อช่วยใหก้ารวางแผนและ
บริหารทรัพยากรของบริษทันั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยงัช่วยลดเวลาและขั้นตอนการ
ท างานไดอี้กดว้ย 

2.9 แอพพลเิคช่ันระบบจัดการสินค้า (System Application Products : SAP) 
 แซป คือ อีอาร์พี ตวัหน่ึงท่ีมีการท างานครอบคลุมในทุกๆส่วนขององคก์รอยา่งท่ีกล่าวไว้
ใน อีอาร์พี และมีการเช่ือมต่อซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งดีของทุกสายงานในองคก์รหรือบริษทั ไดข้อ้มูล
ท่ีถูกต้องแม่นย  าสมบูรณ์อีกทั้ งระบบยงัมีความสามารถมากมายเพื่อช่วยในการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานของธุรกิจ โปรแกรมแซปเป็นโปรแกรมท่ีค่อนขา้งเปิดตอ้งมีการปรับเปล่ียนปรับแต่ง 
(Custom) ก่อนน าไปใชง้านเพื่อใหเ้ขา้กบัธุรกิจของบริษทัท าใหมี้อาชีพทางดา้นแซปเกิดข้ึนมากมาย 

2.10 ริสปอนซีฟดีไซเนอร์ (Responsive Design) 
 ริสปอนซีฟดีไซเนอร์ (Responsive Design) [7] คือ แนวคิดการออกแบบท่ีเรียกวา่ One Size 
Fit All คือ ออกแบบเพียงคร้ังเดียว แต่สามารถใช้ได้กับทุกขนาดของหน้าจอ โดยเว็บไซต์จะ
สามารถตรวจจบัขนาดของหนา้จอ และปรับขนาด และเลเอา้ (Layout) ให้เหมาะสมตามขนาดของ
หนา้จอโดยอตัโนมติั โดยอาศยัการท างานร่วมกนัระหวา่งเทคโนโลยต่ีางๆ ดงัต่อไปน้ี คือ เลเอา้ของ
เวบ็แบบ Flexible Grid รูปภาพแบบ Flexible Image และ CSS3 Media Query 
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ประโยชน์ของการออกแบบเวบ็ไซตแ์บบริสปอนซีฟ 
 แสดงผลไดส้วยงามบนขนาดหนา้จอท่ีแตกต่าง 
 ออกแบบเพียงคร้ังเดียวแต่สามารถใชไ้ดก้บัขนาดหนา้จอท่ีหลากหลาย 
 มี Experience ในการใชง้านท่ีดีกวา่ แสดงขอ้มูลไดง่้ายโดยไม่ตอ้งขยายภาพ 
 ประหยดัเวลา และ ค่าใชจ่้ายไดม้ากกวา่การท า 2 เวบ็ไซต ์
 ช่วยในเร่ืองของการท า SEO (Search Engine Optimization) 

 



 

 

บทที ่3 

วธิีด ำเนินโครงงำน 

การจดัท าโครงงานเวบ็แอพพลิเคชัน่เพื่อบนัทึกขอ้มูลปัญหาระหว่างการพฒันาโปรแกรม 
เน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย ช่ือ และท่ีตั้งสถานประกอบการ ลกัษณะพฒันาโปรแกรมขององคก์ร 
รูปแบบ การจดัการองค์กรบริหารงานขององค์กร ต าแหน่งและลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ช่ือ 
และ ต าแหน่งงานของพนกังานท่ีปรึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน ขั้นตอนการด าเนินงานและอุปกรณ์ 
และ เคร่ืองมือท่ีใชจ้ดัท า โครงงานมีวธีิด าเนินงานโครงงานตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถำนทีป่ระกอบกำร 

 3.1.1 บริษทั ฟรีวลิลโ์ซลูชัน่ส์ จ  ากดั 

 

รูปท่ี 3.1 สัญลกัษณ์บริษทั ฟรีวลิลโ์ซลูชัน่ส์ จ  ากดั 

 3.1.2 ท่ีตั้งของสถานประกอบการ 

  

รูปท่ี 3.2  ท่ีตั้งของบริษทั ฟรีวลิลโ์ซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
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บริษทั ฟรีวลิลโ์ซลูชัน่ส์ จ  ากดั 1168/86-88 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.พระรามท่ี 4  แขวงทุ่ง
มหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร  10120  โทร. 0-2679-8556  โทรสาร. 0-2679-7280 

3.2 ลกัษณะกำรพฒันำระบบขององค์กรและกำรบริหำรองค์กร 

 ลกัษณะการประกอบการของบริษทั ฟรีวิลลโ์ซลูชัน่ส์ จ  ากดั คือ  เป็นผูพ้ฒันาซอฟตแ์วร์ชั้น
น าและผูใ้ห้บริการระดบัมืออาชีพ  ไดพ้ฒันาซอฟต์แวร์และน าเสนอเทคโนโลยีให้กบักลุ่มลูกคา้ 
ธุรกิจของบริษทั สามารถแกปั้ญหาในการปรับปรุงธุรกิจของกลุ่มลูกคา้ เพื่อช่วยใหก้ลุ่มลูกคา้ท่ีจะมี
มากข้ึนในการแข่งขนัในตลาด และใช้ความรู้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัท่ีด าเนินงานในประเทศไทยและภูมิภาคโดยการใช้ระดบัโลกและน าเทคโนโลยี ท่ีทนัสมยั
แนวความคิดและการปฏิบติั จะช่วยให้บริษทัสามารถน าเสนอกลุ่มลูกคา้ของบริษทับูรณการแบบ 
End-to-End โซลูชัน่ทางธุรกิจ 

คดัแยกประเภท
งานท่ีได้รับ

ก าหนดกลยุทธ์ประเมินผลลพัธ์

ก าหนดแบบแผน
ในการพฒันา

วิเคราะห์ผล
ก าไรที่ไดรั้บ

 

รูปท่ี 3.3  กระบวนการท างานภายในบริษทั ฟรีวลิลโ์ซลูชัน่ จ  ากดั 

 จากรูป 3.3 สามารถแยกกระบวนการท างานของบริษัท ฟรีวิลล์โซลูชั่น จ  ากัดได้ 5 
กระบวนการซ่ึงแต่ละกวนการมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองด้วยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าในตลาด
ซอฟต์แวร์มีจ านวนเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ท าให้การจดัท าแผนการพฒันาท่ีได้มาตรฐานและน่าเช่ือถือจึง
เป็นส่ิงท่ีส าคญัและท าให้การพฒันาสามารถควบคุมดูแลไดโ้ดยง่าย จึงท าให้เกิดประสิทธิภาพในแง่
การบริหารงานอยา่งชดัเจนซ่ึงเป็นจุดเด่นของบริษทั ฟรีวลิลโ์ซลูชัน่ จ  ากดัมาโดยตลอด 
 คดัแยกประเภทงานท่ีได้รับ (Identify the Value) คือ กระบวนการคดัแยกประเภทงานท่ี
ได้รับมาจากลูกคา้ ซ่ึงท าให้ระบุส่วนงานท่ีเหมาะสมกบัความรับผิดชอบได้ง่ายข้ึน บุคคลากรท่ี
รับผดิชอบในส่วนน้ีจะมีความรู้เก่ียวกบัการวิเคราะห์ระบบเพื่อท าใหส้ามารถคดัแยกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
และเหมาะสมกบัทีมพฒันาท่ีจะไดรั้บมอบโครงการต่อไป 
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 ก าหนดกลยุทธ์ (Strategize and Align) คือ กระบวนการเพื่อก าหนดวิธีการ รูปแบบและ
เง่ือนไขของสัญญาในโครงงานต่างๆท่ีไดรั้บการคดัแยกมาก่อนแลว้ เพื่อเป็นตวัก าหนดทิศทางการ
วางแผนงานต่อไป 
 ก าหนดแบบแผนการพฒันา (Plan and Align) คือ กระบวนการเพื่อวางแผนการพฒันา
โครงการต่างๆยกตวัอยา่งเช่น งบประมาณ ระยะเวลา เง่ือนไขและสัญญาซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์ท่ีถูกก าหนดมาแลว้ โดยแผนพฒันาช่วยก าหนดปริมาณงาน เป้าหมาย ล าดบัความส าคญัเพื่อท า
ใหก้ารพฒันามีประสิทธิภาพและส าเร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
 วิเคราะห์ผลก าไรท่ีได้รับ (Monetize the Plan) คือ กระบวนการเพื่อน าแผนพัฒนามา
วเิคราะห์เพื่อก าหนดผลก าไรท่ีจะไดรั้บในแต่ละโครงการ นอกเสียจากงานท่ีตอ้งการประสิทธิภาพ
ท่ีสูงและใชร้ะยะเวลาพฒันาเป็นไปตามแผนท่ีวางไว ้ส่วนของผลก าไรท่ีองคก์รจะไดรั้บเป็นเร่ืองท่ี
ควรค านึงถึงเช่นกนั เพราะนอกจากจะแสดงใหเ้ห็นถึงการประสบความส าเร็จในแง่ของธุรกิจ ยงับ่ง
บอกถึงประสิทธิภาพของผูดู้แลโครงการเช่นกนั 

 ประเมิณผลลพัธ์ (Assess the Result) คือ กระบวนการประเมิณผลลพัธ์เม่ืองานส าเร็จและ
ส่งต่อให้ลูกค้าแล้ว โดยแต่ละโครงการนั้ นมีรายละเอียดงานท่ีแตกต่างกันทั้ งแผนการพัฒนา 
เง่ือนไขสัญญา งบประมาณต่างๆ ซ่ึงสุดทา้ยแลว้ตอ้งน ามาประเมิณผลลพัธ์ท่ีไดเ้พื่อใชย้ืนยนัการมี
ประสิทธิภาพของส่วนงานนั้นๆ และกระจายผลงานให้อย่างถูกตอ้งเพื่อใช้ในการพฒันาต าแหน่ง
งานของบุคคลากร 
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3.3 รูปแบบบริหำรงำนขององค์กร 

หัวหนา้ ่ายปฏิบตัิการ

ผูจ้ดัการ ่ายแอพพลิเคชั่นจดัการระบบสินคา้ 
(SAP)

ผูจ้ดัการ ่ายระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นักวางแผนและพฒันาแอพพลิเคชั่น
จดัการระบบสินคา้เพื่อองค์กร

ผูค้วบคุมระดบัการจัดการ
นักวิเคราะห์ระบบเก่ียวกับ
แอพพลิเคชัน่จดัการสินค้า

นักวางแผนและพฒันาแอพพลิเคชั่น
จดัการระบบสินคา้เพื่อองค์กร

นักวางแผนและพฒันาแอพพลิเคชั่น
จดัการระบบสินคา้เพื่อองค์กร  

รูปท่ี 3.4  รูปแบบบริหารงานของบริษทั ฟรีวลิล์โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 

หัวหน้า ่ายปฏิบติัการ คือ  บุคคลากรท่ีท างานดา้นการบริหารจดัการแนวทางการท างาน
ต่างๆภายใน ่ายปฏิบัติการ ท าหน้าท่ีตัดสินใจในเร่ืองส าคัญ ท่ีได้รับมาจากผู ้จ ัดการ ่าย
แอพพลิเคชัน่ระบบจดัการสินคา้ ผูจ้ดัการ ่ายระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

ผูจ้ดัการ ่ายแอพพลิเคชั่นระบบจดัการสินค้า คือ บุคลากรท่ีบริหารจดัการงานพฒันา
แอพพลิเคชัน่ท่ีมีส่วนเก่ียวของกบัระบบแซปทั้งหมดและมีส่วนท่ีไดแ้บ่งออกเป็นส่วนงานต่างๆ
ได้แก่ ส่วนการวางแผนและพฒันาแอพพลิเคชั่นระบบจดัการสินคา้ ส่วนงานควบคุมสินคา้เพื่อ
องคก์ร ส่วนงานวิเคราะห์ระบบเก่ียวกบัแอพพลิเคชัน่ระบบจดัการสินคา้ โดยแต่ละส่วนงานจะแบ่ง
ทีมพฒันากนัตามปริมาณงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ผูจ้ดัการ ่ายระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ คือ บุคคลากรท่ีบริหารจดัการงานพฒันา
โปรแกรมในส่วนอ่ืนนอกจากระบบแซปยกตวัอย่างเช่น วินโดวส์แอพพลิเคชัน่ เวบ็แอพพลิเคชัน่
เป็นตน้ ซ่ึงจะมีส่วนงานท่ีรับผิดชอบไดแ้ก่ ส่วนงานวางแผนและพฒันาแอพพลิเคชัน่ระบบจดัการ
สินคา้ ส่วนงานวางแผนและพฒันาแอพพลิเคชัน่ระบบจดัการสินคา้ 
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3.4 ต ำแหน่งและลกัษณะงำนทีไ่ด้รับมอบหมำย 
ต าแหน่งผูช่้วยงานในแผนก Business and Technology Consulting หน้าท่ีความรับผิดชอบ

ในงานท่ีไดรั้บมอบหมาย คือ โปรแกรมเมอร์ 
นายนราธร ขจรฤทธ์ิ งานท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู ้พ ัฒนาวินโดวส์แอพพลิเคชั่นด้วย

โปรแกรม Xamarin เพื่อใชใ้นการรายงานผลขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกค่าบนแอพพลิเคชัน่ ซ่ึงแอพพลิเคชัน่
ท่ีถูกพฒันาดว้ย Xamarin ถูกพฒันาดว้ยภาษาซีชาร์ปเป็นหลกัขอ้ดีคือสามารถสร้างการท างานขา้ม
แพตฟอร์มระหวา่ง ระบบปฏิบติัการณ์แอนดรอยด์และระบบปฏิบติัการไอโอเอสบนมือถือสมาร์ท
โฟนได ้

นายณัฐพล โฆษิตสันต ์งานท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นผูพ้ฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ดว้ยโปรแกรม 
Visual Studio Community 2015 เพื่อใช้ในการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ให้กบับริษทั ไปรษณียไ์ทย 
จ ากดั ในระบบเบิกจ่ายสวสัดิการพนกังาน ซ่ึงมีการน าระบบเอม็วีซีเขา้มาใชง้านท าให้รูปแบบการ
ท างานเป็นลกัษณะทีม โดยแบ่งบุคลากรเพื่อท าการพฒันาในแต่ละส่วนอยา่งชดัเจนเช่น การจดัการ
ฐานขอ้มูลไดใ้ช ้ออราเคิลดาตา้เบส ซ่ึงเป็นฐานขอ้มูลท่ีมีเสถียรภาพการท างานท่ีสูงและรองรับการ
เรียกขอ้มูลไดใ้นปริมาณท่ีมาก โดยเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการตามปกติแบ่งเป็น 2 ชนิดไดแ้ก่  

1. เคร่ืองมือท่ีใชพ้ฒันา 
SQL Developer 4.0 ตัวหลักในการใช้พัฒนา น ามาใช้เพื่อสร้างฐานข้อมูล โดยน ามาสร้าง

ขั้นตอนการเก็บขอ้มูล เพื่อใช้เรียกขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาเก็บค่าไวภ้ายในตวัโปรแกรมส่วนของ
โมเดล และท าการสร้างววิเพื่อน าขอ้มูลจากโมเดลรายงานผลผา่นหนา้เวบ็โดยใชเ้ทเรริค รีพอร์ต ใน
การพฒันารีพอร์ต 

TOAD of Oracle เน่ืองดว้ย SQL Developer มีการจองทรัพยากรเคร่ืองจ านวนมาก ท าให้เคร่ือง
ท่ีพฒันามีอาการทรัพยากรเคร่ืองไม่เพียงพอและมีอาการหน่วงในการใชง้าน ซ่ึงToadเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีน ามาใช้ทดแทนได้ เพราะฟังก์ชัน่การใช้งานถูกออกแบบให้รองรับการท างานท่ีตอ้งการความ
รวดเร็วในการคิวร่ีข้อมูลและการน าทรัพยากรเคร่ืองมาใช้งานมีความเหมาะสมท าให้สามารถ
จดัสรรทรัพยากรเพื่อท างานในส่วนอ่ืนควบคู่กนัได ้

2. เคร่ืองมือเพื่อดึงขอ้มูลขนาดใหญ่ 
PL/SQL โดยเคร่ืองมือตวัน้ีสามารถใชเ้พื่อ ดึงขอ้มูลขนาดใหญ่ไดแ้ละเกิดขอ้ผิดพลาดนอ้ยกวา่ 

2 ตวัท่ีใชพ้ฒันา 
ในส่วนของการดึงข้อมูลได้น าเอนติต้ีเฟรมเวิร์คเข้ามาใช้เป็นตัวกลาง เพื่อดึงข้อมูลจาก

ฐานขอ้มูลโดยส่วนน้ีถูกรับผิดชอบโดยผูว้เิคราะห์ระบบภายในทีม เม่ือมีการอพัเดทฐานขอ้มูลหรือ
มีการเปล่ียนแปลงไฟล์เอ็กซ์เอ็มแอลภายในเอนติต้ีเฟรมเวิร์คตอ้งท าการแจง้เช่นกนั โดยหนา้ท่ีของ
โปรแกรมเมอร์ คือ ผูท่ี้ท  าหนา้รับขอ้มูลของผูใ้ชง้าน ซ่ึงขอ้มูลจะถูกประมวลผลภายในตวัโปรแกรม
สุดทา้ยคือท าการน าขอ้มูลท่ีไดห้ลงัจากประมวลผลข้ึนแสดงบนหน้าจอในรูปแบบของรายงาน ซ่ึง
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ในส่วนน้ีถูกใช้งานดว้ยเทเรริครีพอร์ทซ่ึงเป็นซอฟต์แวร์เสริมและการดึงขอ้มูลจากเอนติต้ีเฟรม
เวร์ิคใชภ้าษาลินคิวในการเรียกขอ้มูล 

3.5 ช่ือต ำแหน่งของพนักงำนทีป่รึกษำ 
3.5.1 คุณพรพงศ ์ร่มโพธ์ิทอง ต าแหน่ง Business and Technology Consulting 

(หวัหนา้ทีม) 
3.5.2 คุณวฒันาพร ศรีประไพพงศ ์ต าแหน่ง Business and Technology Consulting 

3.6 ระยะเวลำทีป่ฏิบัติงำน 
ระยะเวลาในการด าเนินงานผูจ้ดัท าได้ใช้ระยะเวลาในการด าเนินงานทั้งส้ิน 16  สัปดาห์ 

โดยเร่ิมด าเนินการจดัท าตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ. 2559 

3.7 ขั้นตอนและวธีิกำรด ำเนินงำน 
 การออกแบบโครงสร้างเพื่อพฒันาโครงงานข้ึนมานั้น ส่ิงท่ีท าคญัท่ีสุดคือการสร้างแนว
ทางการพฒันาอยา่งชดัเจนเพื่อระบุขั้นตอนการท างานและจดัสรรเวลาท่ีมีอยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งคุม้ค่า
และเกิดประสิทธิภาพข้ึนภายในงาน โดยทางผูจ้ ัดท าได้น าความรู้การสร้างโมเดลการพัฒนา
โครงงานในรูปแบบวอเตอร์ฟอลโมเดล (Waterfall Model) หรือแบบจ าลองการพฒันาซอฟต์แวร์
แบบน ้ าตก ซ่ึงเป็นลกัษณะโมเดลการพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ียอมรับในองคก์รท่ีมีการพฒันาซอฟตแ์วร์
เพื่อใชเ้องภายในหรือองคก์รท่ีมีการพฒันาซอฟตแ์วร์เพื่อการคา้เช่นกนั 
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รูปท่ี 3.5 วอเตอร์ฟอลโมเดลในการพฒันาโครงงาน 
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เม่ือน าแบบจ าลองการพฒันาซอฟตแ์วร์แบบน ้าตกมาแบ่งขั้นตอนการท างานเพื่อใชใ้นการ
วางแผนในการพฒันา ซ่ึงแสดงไดด้งัน้ี 

 เก็บรวบรวมความตอ้งการ 
 วเิคราะห์และออกแบบ 
 ด าเนินการ 
 ทดสอบการใชง้าน 
 ทดสอบการใชง้านจริง 
 

3.7.1 เก็บรวบรวมความตอ้งการ 
 เน่ืองจากการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาผูจ้ดัท าได้มีโอกาสเป็นส่วนหน่ึงในทีมพฒันาเว็บ
แอพพลิเคชัน่และมีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมทดสอบระบบผูพ้นกังานบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ซ่ึงเม่ือ
วิเคราะห์จากรายละเอียดงานและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบติังานสหกิจศึกษา จึงก าหนด
ความตอ้งการไดด้งัน้ี 

3.7.1.1 ออกแบบเวบ็แอพพลิเคชั่นเพื่อใช้เก็บขอ้มูลจากเอกสารให้สามารถถูกรักษาและ
คน้หาไดโ้ดยง่าย โดยตอ้งสามารถคดัแยกขอ้มูลผูใ้ชง้านไดเ้พื่อท าใหเ้กิดความปลอดภยัของขอ้มูลท่ี
ถูกบนัทึกลงบนเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

3.7.1.2 สามารถเรียกดู แกไ้ข และตอ้งให้ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการแกไ้ขได้ ซ่ึงจ าเป็นตอ้ง
ก าหนดให้การแก้ไขข้อมูลนั้ นต้องก าหนดช่ือผูแ้ก้ไขด้วยจึงจะสามารถอัพเดทข้อมูลภายใน
ฐานขอ้มูลได้ เพื่อป้องกนัการแก้ไขข้อมูล เปล่ียนแปลงข้อมูลท่ีถูกบนัทึกแล้วให้ผิดพลาดหรือ
ขอ้มูลผดิพลาดจากเอกสารตน้แบบ 

3.7.1.3 เวบ็แอพพลิเคชัน่ตอ้งท าการสร้างรูปแบบเรสพอนซิพ เพื่อให้สามารถแสดงผลได้
อยา่งสมบูรณ์บนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมในปัจจุบนั 

เม่ือสามารถรวบรวมความตอ้งการไดแ้ลว้นั้น ขั้นตอนต่อไปคือการวเิคราะห์และออกแบบ 

3.7.2 วเิคราะห์ระบบงานและออกแบบ 
วเิคราะห์ระบบงาน เร่ิมจากคณะผูจ้ดัท าไดค้  านึงถึงการแสดงขอ้มูลให้สามารถเห็นไดเ้พียง

บุคคลากรท่ีมีรหัสประจ าทีม  (TeamID) เดียวกันเพื่อให้แยกแยะข้อมูลของแต่ละทีมได้ ซ่ึง
จ าเป็นตอ้งมีการสมคัรสมาชิกเพื่อใชง้านโปรแกรม ลกัษณะการท างานภายในทีมอธิบายไดด้งัรูป 
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โปรเจคเมเนเจอร์

นักวิเคราะห์ระบบ 

โปรแกรมเมอร์มีประสบการณ์สูง 

โปรแกรมเมอร์
 

รูปท่ี 3.6 ลกัษณะการท างานภายในทีม 

 จากรูป 3.6 สามารถแบ่งต าแหน่งงานท่ีรับผดิชอบได ้4 ประเภท ไดแ้ก่ 
โปรเจคเมเนเจอร์ (Project Manager) คือ ผูท้  าหนา้ท่ีบริหารจดัการโปรเจคเช่น วางแผนงาน 

วางแผนบุคลากร รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาท่ีได้รวบรวมระหว่างการพฒันาโปรแกรม เพื่อน ามาใช้
เป็นข้อมูลในการพฒันาโปรแกรมให้เกิดประสิทธิภาพและส าเร็จลุล่วง รวมถึงจดัการบริหาร
งบประมาณเพื่อควบคุมรายรับรายจ่ายในแต่ละโปรเจค 

นกัวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) คือ ผูว้ิเคราะห์ระบบหนา้ท่ีความรับผิดชอบเช่น การ
ออกแบบฐานขอ้มูล การวางรูปแบบภาษาท่ีใช้พฒันาโปรแกรม จดัท าเอกสารในส่วนต่างๆของ
โปรแกรมเพื่อใช้ในการเป็นข้อมูลรายงานให้โปรเจคเมเนเจอร์รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาและหา
ทางแกไ้ขเบ้ืองตน้ท่ีเกิดข้ึนกบัตวัระบบ 

โปรแกรมเมอร์มีประสบการณ์สูง (Senior Programmer) คือ บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ดา้นการพฒันาโปรแกรมในภาษาท่ีใช้ภายในโปรเจค ท าหน้าท่ีควบคุมทิศทางและตรวจสอบการ
พฒันาโปรแกรมตามแบบแผนท่ีถูกวางไวแ้ละเป็นผูน้ าร่องการแก้ปัญหา หรือการน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆเขา้มาให้ภายในตวัโปรเจค รวมถึงแกปั้ญหาให้โปรแกรมเมอร์เบ้ืองตน้และจดัท าเอกสารใน
ส่วนขอ้มูลเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีน ามาใชง้าน ในบางคร้ังท าการ ทดสอบการท างานของระบบและส่ง
รายงานใหผู้ว้เิคราะห์ระบบ 
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โปรแกรมเมอร์ (Junior Programmer) คือ ผูพ้ฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาต่างๆแลว้แต่ก าหนด
ตามแผนงาน ซ่ึงรับหนา้ท่ีการเขียนค าสั่งให้โปรแกรมท างานทั้งหมด รวมถึงการแกปั้ญหาท่ีพบเจอ
เบ้ืองตน้โดยรายงานให้โปรแกรมเมอร์มีประสบการณ์สูงทราบเพื่อจดัท ารายงาน และบางคร้ังจดัท า
เอกสารในส่วนงานท่ีท าการพฒันาหรือแกไ้ข  

โดยหนา้ท่ีความรับผดิชอบเม่ือน าแนวคิดเอม็วซีีมาใชง้านสามารถแสดงไดด้งัรูป 
 

โมเดล

วิว

คอนโทรล
เลอร์

                

                           

            

            

                           

                           

เอ็มวซีี ต  าแหน่งงานท่ีรับผิดชอบ

 

รูปท่ี 3.7 บุคคลากรภายในทีมเม่ือเทียบกบัระบบเอม็วซีี 
  

โมเดลรับหน้าท่ีโดยนักวิเคราะห์ระบบและมีโปรแกรมเมอร์มีประสบการณ์สูงเป็นผู ้
ช่วยเหลือในการพฒันา ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเขียนชุดค าสั่งเพื่อน าขอ้มูลภายใน ฐานขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม 

วิวรับหน้าท่ีโดยโปรแกรมเมอร์และโปรแกรมเมอร์มีประสบการณ์สูงคอยดูแลความ
ถูกตอ้งของค าสั่งท่ีโปรแกรมเมอร์ท าการก าหนดเขา้สู่โปรแกรม เพื่อควบคุมแนวทางการพฒันาให้
เป็นตามแผนท่ีวางไว ้ 

คอนโทรลเลอร์รับหน้าท่ีโดยโปรแกรมเมอร์มีประสบการณ์สูงและมีโปรแกรมเมอร์เป็น
ลูกมือ ในส่วนน้ีจะเป็นการระบุค าสั่งเพื่อใชก้ าหนดหนา้ท่ี รับขอ้มูล ประมวลผล ซ่ึงจะอยูแ่ยกคลาส
การพฒันา และเป็นตวักลางการเช่ือมกนัของโมเดลและววิ 
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3.7.2.1 แนวคิด 
เม่ือทราบถึงลกัษณะการท างานภายในทีมและน ามาเพื่อออกแบบฟังกช์ัน่การใชง้านภายใน

โปรเจคแบ่งไดคื้อ การแสดงขอ้มูลท่ีถูกก าหนดให้ใชร้หสัประจ าทีมเป็นตวัคดักรองขอ้มูล การเพิ่ม
ขอ้มูลท่ีมาจากเอกสารท่ีถูกรวบรวมปัญหาไว ้การแกไ้ขขอ้มูลท่ีจะระบุสาเหตุการเกิดปัญหาข้ึนซ่ึง
ถูกแกไ้ขโดยนกัพฒันาภายในทีม 

 
                 
              

               

                        

    
   

   
   

     
     

   

    
 

               

                  

                 

                  

                   

            

                     
                 

           
                                                                       

                      

 

รูปท่ี 3.8 แนวคิดเวบ็แอพพลิเคชัน่เพื่อบนัทึกขอ้มูลปัญหาท่ีพบระหวา่งการพฒันาโปรแกรม 

จากรูป 3.8 สามารถจดัการผูใ้ช้งานได้ 4 ประเภท ซ่ึงมีการใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นใน
รูปแบบท่ีต่างกนัดงัน้ี 

บุคลากรท่ีรับหนา้ท่ีบนัทึกขอ้มูลปัญหาเขา้สู่เวบ็แอพพลิเคชัน่ คือ บุคลากรท่ีไดรั้บเอกสาร
ท่ีมีรายละเอียดต่างๆของปัญหาท่ีพบระหวา่งการพฒันาโปรแกรม หลงัจากท าการเก็บรวบรวมแลว้ 
และตอ้งการบนัทึกขอ้มูลเขา้สู่เวบ็แอพพลิเคชัน่โดยขอ้มูลรหสัประจ าทีมจะเป็นตวัก าหนดขอ้มูลท่ี
จะถูกบนัทึกเขา้สู่เวบ็แอพพลิเคชัน่ เพื่อใหบุ้คลากรภายในทีมสามารถเขา้ถึงขอ้มูลส่วนน้ีไดเ้ท่านั้น 

ผูพ้ ัฒนาโปรแกรม (Developer) คือ บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีพัฒนาโปรแกรมในส่วนต่าง
ยกตวัอย่างเช่น โปรแกรมเมอร์ ท่ีรับผิดชอบในส่วนของค าสั่งภายในโปรแกรม การแสดงผลบน
หน้าเวบ็แอพพลิเคชัน่ การเรียกขอ้มูลจากฐานขอ้มูล และการเขียนค าสั่งเพื่อควบคุมขอ้มูลท่ีไดรั้บ
จากหน้าเว็บแอพพลิเคชั่น ซ่ึงเม่ือเขา้ใช้งานหรือได้รับการมอบหมายให้ท าการแก้ไขปัญหาของ
หวัขอ้ใดก็ตาม เม่ือแกไ้ขเสร็จส้ินใหท้ าการอพัเดทบนัทึกขอ้มูลของปัญหาท่ีไดท้  าการแกไ้ขในส่วน
ของ สถานะ สาเหตุ วิธีการแกไ้ข วนัท่ีแกไ้ข ช่ือผูแ้กไ้ขเพื่อท าการแสดงสถานะปัจจุบนัเช่น อยู่ใน



20 

 

ระหวา่งแกไ้ข แกไ้ขเสร็จส้ิน ยงัไม่ไดแ้กไ้ข ท าให้บุคคลากรภายในทีมสามารถน าบนัทึกมาจดัการ
ปัญหาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกนั โดยเกิดข้ึนภายในงานส่วนอ่ืนไดง่้ายข้ึน 

บุคลากรภายในทีม คือ ผู ้ใช้งานท่ีมี รหัสประจ าทีมตรงกัน สามารถเข้าใช้งานเว็บ
แอพพลิเคชัน่เพื่อเรียกดู รายละเอียดปัญหา เพื่อน ามาปรับใชใ้นส่วนงานท่ีรับผดิชอบ ซ่ึงสามารถท า
การ เพิ่มขอ้มูล แกไ้ขขอ้มูล ได้เช่นกนัแต่สถานะการใช้งานจะถูกมองว่าเป็นผูใ้ช้งานในรูปแบบ 
ผูรั้บหนา้ท่ีเพิ่มขอ้มูลในเวบ็แอพพลิเคชัน่ หรือ ผูพ้ฒันาโปรแกรม 

โปรเจคเมเนเจอร์ คือ บุคลากรท่ีมีหนา้ท่ีวางแผนโครงการ ลกัษณะการใชง้านอาจมีการเพิ่ม
ขอ้มูลดว้ยตนเอง หรือน าบนัทึกปัญหาท่ีมีอยู่และสถานะยงัไม่แกไ้ขมากระจายเพื่อมอบหมายให้
บุคคลกรภายในทีม รวมถึงน าข้อมูลท่ีถูกบนัทึกทั้งหมดมาวิเคราะห์และวางแผนโครงการให้มี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

การบนัทึกขอ้มูล ระบบจะให้กรอกขอ้มูลเก่ียวกบั หัวขอ้ รายละเอียด สาเหตุ วนัท่ีบนัทึก 
ซ่ึงช่ือผูใ้ชง้าน และ รหสัประจ าทีม จะถูกบนัทึกลงภายในฐานขอ้มูลดว้ยระบบ 

การแกไ้ขขอ้มูล ระบบจะอนุญาตให้แกไ้ขไดเ้พียง ส่วนของสาเหตุ วธีิการแกไ้ข วนัท่ีแกไ้ข 
ช่ือผูแ้กไ้ขเท่านั้น ซ่ึงท าให้ไม่เกิดการแกไ้ข หัวขอ้ รายละเอียด ซ่ึงอาจส่งผลถึงความเขา้ใจผิดของ
หัวขอ้ปัญหานั้นๆได้ และเม่ือแกไ้ขเสร็จส้ินระบบจะท าการอพัเดทขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล โดย
อา้งอิงจาก Issue ID ท่ีเป็นคียห์ลกัของหวัขอ้นั้นๆ 

ในส่วนของการสืบค้น ก าหนดให้สามารถสืบค้นได้จากหัวข้อปัญหา ซ่ึงจะน าเข้าสู่
รายละเอียดของปัญหา สาเหตุ วิธีแกไ้ข และช่ือผูแ้กไ้ข เพื่อเป็นแนวทางการแกปั้ญหาท่ีอาจข้ึนใน
ลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั ซ่ึงสามารถติดต่อผูแ้กไ้ขไดเ้ม่ือไม่สามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง 
แนวคิดการจดัท าเวบ็แอพพลิเคชัน่เพื่อบนัทึกขอ้มูลของปัญหาระหวา่งการพฒันาโปรแกรมสามารถ
แสดงไดด้งัรูปท่ี 3.8 
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3.7.3 ด าเนินการพฒันา 
 เม่ือทราบถึงลกัษณะการท างานภายในทีมและสร้างแนวคิดในการพฒันาแลว้ ขั้นตอนการ
พฒันาตอ้งท าการก าหนดการท างานของระบบและออกแบบฐานขอ้มูลท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลท่ีถูก
บนัทึกเขา้สู่ระบบ รวมถึงบญัชีผูใ้ช้งานท่ีได้ท าการสมคัรใช้งานเว็บแอพพลิเคชัน่ ซ่ึงก่อนหน้าน้ี
โครงงานได้มีการระบุความตอ้งการให้สามารถคดัแยกขอ้มูลท่ีจะแสดงให้เห็นเพี ยงผูใ้ช้งานท่ีมี
รหสัประจ าทีมตรงกนัเพียงเท่านั้น นอกจากการเพิ่มขอ้มูลและแสดงแลว้นั้นระบบท่ีมีความส าคญั
อีกส่วนคือระบบแกไ้ขขอ้มูล ระบบแกไ้ขขอ้มูลจะถูกแกไ้ขต่อเม่ือมีช่ือผูแ้กไ้ขเพียงเท่านั้น ท าให้
ทุกคร้ังท่ีขอ้มูลอพัเดทใหม่ในฐานขอ้มูลช่ือผูแ้กไ้ขจะมีการอพัเดททุกคร้ังเช่นกนั 
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ออกแบบโฟลวช์าร์ตเพื่อแสดงการท างานของระบบ 

       

เร่ิมต้นเวบ็แอพพลิเคชัน่

แสดงขอ้มูลที่ผูใ้ชง้านได้สิทธิในการเรียกดูทั้งหมด

กรอกขอ้มูลครบถ้วน

จบการท  างาน

บนัทึกขอ้มูลลงฐานขอ้มูล

เขา้สู่ระบบ

เมนู Create

ตอ้งการเพิ่มข้อมูล

มีชื่อผูใ้ชใ้นระบบ

กรอกขอ้มูลตามที่ระบบก  าหนด

ไม่

ไม่

ใช่

ไม่

ใช่

ใช่

 

รูปท่ี 3.9 หลกัการท างานของโปรแกรม 

จากรูป 3.9 เป็นหลกัการท างานของโปรแกรมท่ีผูใ้ช้ตอ้งเขา้สู่ระบบก่อนท่ีจะจดัเก็บขอ้มูล 
ถา้ผูใ้ชไ้ม่มีขอ้มูลภายในระบบจ าเป็นตอ้งสมคัรสมาชิกเพื่อใชง้านเวบ็แอพพลิเคชัน่ เม่ือเขา้สู่ระบบ
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แลว้ระบบแสดงหนา้ขอ้มูลจากทีมไอดี ผูใ้ชส้ามารถเลือกดูรายละเอียดงานหรือบนัทึกขอ้มูล ถา้ผูใ้ช้
บนัทึกขอ้มูล ผูใ้ชต้อ้งระบุหวัขอ้มูลตามโปรแกรมท่ีก าหนด เช่น หวัขอ้ปัญหา รายละเอียด สาเหตุท่ี
พบ และวนัท่ีบนัทึกขอ้มูล เม่ือผูใ้ช้เลือกดูรายละเอียดงานจะแสดงหัวขอ้ปัญหา รายละเอียดและ
สาเหตุท่ีพบ ท่ีบุคคลในทีมแจง้ให้ทราบถึงปัญหา เม่ือผูใ้ชต้อ้งการแกไ้ขงานน้ีตอ้งระบุหัวขอ้ตาม
โปรแกรมท่ีก าหนด เช่น สาเหตุท่ีพบ วนัท่ีแกไ้ข สถานะ และช่ือผูแ้กไ้ข ระบบจะท าการบนัทึกลง
ฐานขอ้มูล 

เอนติต้ีรีเลชั่นชิปโมเดล  (ER Diagram Model : ERD) คือ การออกแบบความสัมพันธ์
ระหวา่ง เอนนิตี เพื่อใชใ้นการดึงขอ้มูล หรือเขา้ถึงขอ้มูลภายใน ตารางขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลโดย
ใช้ คีย์หลัก ในการเช่ือมความสัมพนัธ์ของตารางข้อมูล  ซ่ึงภายในโครงงานถูกออกแบบให้มี
ตารางขอ้มูลผูใ้ชง้าน (User Table) และตารางขอ้มูลปัญหา (Issue Table) ดงัรูปท่ี 3.9 

 

User IssueValidate Date
1 M

Name_Edit
Status

Edit_date

In_date

Bec

Descs

Subjectname

Emp_IDIssue_ID

Createdate
Team_ID

Position

Lastname

Firstname

Password

User_name
User_ID

 

รูปท่ี 3.10 อีอาร์ดี 

ตารางขอ้มูลผูใ้ช้งาน คือ ตารางขอ้มูลท่ีเก็บรายละเอียดต่างๆของผูใ้ช้งาน โดยก าหนดให้
เก็บขอ้มูลท่ีส าคญัเช่น ช่ือ นามสกุล ช่ือผูใ้ชง้าน รหัสผูใ้ช้งาน ต าแหน่ง รหัสประจ าทีม ซ่ึงดูขอ้มูล
เพิ่มตามได้ท่ี ตาราง 3.1 User Table โดยผูใ้ช้งาน (User) จะมีความสัมพนัธ์แบบ 1 to Many กับ 
Issue เพราะก าหนดให้ผูใ้ชห้น่ึงคนสามารถสร้างบนัทึกขอ้มูลปัญหาไดไ้ม่จ  ากดัจ านวน โดยแต่ละ
บนัทึกจะถูก ตรวจสอบ (Validate) จากรหัสประจ าทีมโดยใช้เป็นเง่ือนใขในการแสดงขอ้มูลให้
เฉพาะผูใ้ชง้านท่ีมีรหสัประจ าทีมตรงกนัเท่านั้น เพื่อเป็นการปกป้องขอ้มูลท่ีอาจถูกผูไ้ม่ประสงค์ดี
เขา้มาแกไ้ข หรือดดัแปลงใหข้อ้มูลเสียหาย 

ตารางขอ้มูลปัญหา คือ ตารางขอ้มูลเก็บรายละเอียดของบนัทึกปัญหา โดยก าหนดให้เก็บ
ขอ้มูลท่ีส าคญัเช่น หวัขอ้ปัญหา รายละเอียดปัญหา สาเหตุของปัญหา วนัท่ีท าการบนัทึก วนัท่ีแกไ้ข 
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สถานะ และช่ือผูแ้กไ้ข สามารถดูขอ้มูลเพิ่มเติมไดท่ี้ ตาราง 3.2 Issue Table โดยเม่ือผูใ้ชง้านท าการ
สร้างบนัทึกปัญหาข้ึนมาใหม่ระบบจะท าการอา้งอิงรหสัประจ าทีมเขา้มาและก าหนดให้รหสัประจ า
ทีมเป็นตวัเช่ือมโยงไปยงั IssueID ต่างๆ และเม่ือมีผูใ้ชง้านท่ีมีรหสัประจ าทีมตรงกบัขอ้มูลท่ีท าการ
บนัทึก ขอ้มูลจะแสดงให้ผูใ้ช้งานท่านนั้นเห็น ซ่ึงความสัมพนัธ์ของ Issue และผูใ้ช้งานไดมี้การ
อธิบายไวแ้ลว้ในตารางขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

 

 

รูปท่ี 3.11 ลกัษณะการเช่ือมโยงกนัของตารางฐานขอ้มูล 

จากรูปสามารถอธิบายได้ว่า ตาราง Issue มีการบันทึกฟอเรนคีย์ ซ่ึงฟอเรนคีย์มาจาก
ผูใ้ชง้านโดยเม่ือมีการแสดงขอ้มูลระบบจะท าการตรวจสอบ Team_ID จาก User วา่มีการเช่ือมโยง
อยู่กับข้อมูลของ Issue_ID ใดและแสดงข้อมูลท่ีพบให้ผูใ้ช้งานได้เห็น สาเหตุท่ีต้องท าการให้
ผูใ้ชง้านเป็นฟอเรนคียข์อง Issue เพื่อใหส้ามารถจ าแนกผูใ้ชง้านท่ีมีรหสัประจ าทีมแตกต่างกนัใหไ้ม่
สามารถเขา้ดูขอ้มูลท่ีบนัทึกอยูบ่นเวบ็แอพพลิเคชัน่ เพื่อความปลอดภยัของขอ้มูล เพื่อหลีกเล่ียงการ
แกไ้ขต่างๆโดยผูไ้ม่หวงัดี เป็นตน้ 
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เม่ือท าการสร้างตารางการเก็บขอ้มูลแลว้นั้น เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงขอ้มูลในฟิลดต่์างๆจึงตอ้งมี
การจดัท า Data Dictionary เพื่อใชอ้า้งอิงขอ้มูลของฟิลลแ์ละใชเ้พื่อใหอ้า้งอิงการใชง้านได้ 

ตารางท่ี 3.1 User Table 

ไพมาร่ีคีย/์
ฟอเรนคีย ์

ช่ือของฟิลด ์ ค าอา้งอิง 
ชนิดของ
ขอ้มูล 

จ านวน
ตวัอกัษร 

เพิ่มเติม 
อธิบาย 

P Emp_ID  
Auto 

Number 
 

จ าเป็นตอ้ง
มีขอ้มูล 

ไพมาร่ีคีย ์
ของตาราง 
User Table 

 User_ID Username Nvarchar 50 
จ าเป็นตอ้ง
มีขอ้มูล 

ช่ือบญัชี
ผูใ้ชง้าน 

 Password Password Nvarchar 50 
จ าเป็นตอ้ง
มีขอ้มูล 

รหสัผา่น
ผูใ้ชง้าน 

 First_name Firstname Nvarchar 50  
ช่ือจริง
ผูใ้ชง้าน 

 Last_name Lastname Nvarchar 50  
นามสกุล
ผูใ้ชง้าน 

 Position Position Nvarchar 50  
ต าแหน่ง
ผูใ้ชง้าน 

 Team_ID TeamID Int 10 
จ าเป็นตอ้ง
มีขอมูล 

รหสัประจ า
ทีม 

 Createdate Createdate Date  
เก็บเวลา ณ 
บนัทึก 

เวลาสร้าง
บญัชีผูใ้ชง้าน 
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ตารางท่ี 3.2 Issue Table 

ไพมาร่ีคีย/์
ฟอเรนคีย ์

ช่ือฟิลด ์ ค าอา้งอิง 
ชนิดของ
ขอ้มูล 

จ านวน
ตวัอกัษร 

เพิ่มเติม 
อธิบาย 

P Issue_ID  
Auto 

Number 
 

จ าเป็นตอ้ง
มีขอ้มูล 

ไพมาร่ีคยข์อง 
Issue Table 

F Emp_ID EmpID Int  
จ าเป็นตอ้ง
มีขอ้มูล 

ฟอเรนคียจ์าก 
User Table 

 Subjectname Subjectname Nvarchar 50 
จ าเป็นตอ้ง
มีขอ้มูล 

หวัขอ้ของ
บนัทึก 

 Descs Descs Nvarchar 50  
รายละเอียด
บนัทึกปัญหา 

 Bec Bec Nvarchar 50  สาเหตุปัญหา 

 In_date In_Date Date  
จ าเป็นตอ้ง
มีขอ้มูล 

เวลาท่ีสร้าง
ขอ้มูล 

 Edit_date Edit_Date Date  
จ าเป็นตอ้ง
มีขอ้มูล 

เวลาท่ีแกไ้ข
ขอ้มูล 

 Status Status Nvarchar 20  
สถานะของ
ขอ้มูล 

 Name_Edit Name_Edit Nvarchar 50  
ช่ือผูแ้กไ้ขคน

ล่าสุด 
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กรอกรูปแบบขอ้มูลตามข้อก  าหนด

แสดงขอ้มูลภายในหัวขอ้ที่เขา้ดู

แกไ้ขข้อมูล สาเหตุ วนัท่ีแก้ไข ชื่อผูแ้ก้ไข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

จบการท  างาน

ไม่

ใช่

 

รูปท่ี 3.12 การแกไ้ขขอ้มูล 

โฟลวช์าร์ตแสดงการท างานเม่ือตอ้งการแกไ้ขขอ้มูลภายในหัวขอ้ท่ีเลือก ซ่ึงถูกก าหนดให้
สามารถแกไ้ดเ้พียงสาเหตุ วนัท่ีแกไ้ข ช่ือผูแ้กเ้ท่านั้น ซ่ึงท าใหก้ารระบุวธีิการแกไ้ขตอ้งบนัทึกลงใน
ส่วนของ สาเหตุ ณ ปัจจุบนั โดยมีการก าหนดให้ท าการแกไ้ขขอ้มูลไดใ้นส่วนของ วนัท่ีแกไ้ข ช่ือผู ้
แกไ้ข สาเหตุท่ีพบ เพื่อท าการอพัเดทขอ้มูลใหส้ามารถเขา้ใจไดว้า่ ปัญหาแต่ละปัญหาจะตอ้งท าการ
แกไ้ขแลว้เพียงเท่านั้นจึงจะสมควรอพัเดทขอ้มูลเขา้สู่ฐานขอ้มูล เพื่อกนัมิให้ขอ้มูลท่ีถูกบนัทึกใน
ฐานขอ้มูลมีการดดัแปลงไปจากขอ้มูลอนัเป็นจริง 
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3.7.4 ทดสอบการใชง้าน 

 การทดสอบการใชง้าน เน่ืองจากการท าให้ระบบสามารถออนไลน์และมีประสิทธิภาพใน

การใช้งาน ระบบจ าเป็นตอ้งได้รับการทดสอบเพื่อตรวจหาขอ้ผิดพลาดและจุดบกพร่อง ภายใน

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการพฒันาเพื่อให้ระบบพร้อมส าหรับการน าไปใช้งานจริง ระบบจะถูก

ใช้งานด้วยสภาพแวดล้อมจ าลองท่ีถูกตั้งค่าให้ใกล้เคียงกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ภายนอกมากท่ีสุด 

เพื่อคน้หาขอ้ผิดพลาดและจุดบกพร่องของระบบ โดยการน าหลกัการของวอเตอร์ฟอลโมเดลมาเป็น

รูปแบบในการจดัการแผนพฒันา เม่ือเกิดขอ้ผดิพลาดในขั้นตอนทดสอบการใชง้าน กระบวนการจะ

ถูกน ากลบัไปท่ีขั้นตอนการด าเนินการ ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีใช้พฒันาโปรแกรมท าให้สามารถแกไ้ข

ขอ้ผดิพลาดท่ีพบจากระบบการใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว และเม่ือขอ้บกพร่องท่ีพบไม่สามารถแกไ้ขได้

ในขั้นตอนการพฒันาจะถูกน ากลับไปท่ีขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบ เพื่อทบทวนการ

ออกแบบอีกคร้ัง 

3.7.5 ทดสอบการใชง้านจริง 

 การทดสอบการใช้งานจริงกระท าหลงัจากท าให้เวบ็แอพพลิเคชั่นสามารถใช้งานไดบ้น

อินเตอร์เน็ตเป็นท่ีเรียบร้อย ซ่ึงทดสอบคลา้ยกนักบัการทดสอบบนตวัเคร่ืองท่ีใชพ้ฒันาและเพิ่มใน

ส่วนของการทดสอบดว้ยสมาร์ทโฟน เพื่อหาจุดบกพร่องท่ีเกิดข้ึนและท าการแกไ้ขต่อไป 



 

 

     3.7.6 ระยะการด าเนินงาน 

    ผูจ้ดัท าไดมี้การวางแผนด าเนินงานและก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานดงัท่ีแสดง ในตาราง 3.3 

     ตารางท่ี 3.3 แผนการด าเนินงาน 

ท่ี หวัขอ้งาน 
2559 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1 ศึกษาการท างานและการใชโ้ปรแกรม วชิวล สตูดิโอ 2015      

2 ศึกษาการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่      

3 เร่ิมพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่      

4 ทดสอบการท างานของเวบ็แอพพลิเคชัน่      

5 น าเวบ็แอพพลิเคชัน่ข้ึนเซิร์ฟเวอร์      

6 จดัท าเล่มรูปเล่มโครงงาน      

 

    งานแผน 

    งานจริง
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3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

3.8.1 ฮาร์ดแวร์ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา MSI GP62 2QE Leopard Pro 

- หน่วยประมวลผล INTEL Core I7 5700HQ 2.7GHz 

- เมมโมร่ี DDR3L 8GB 1600 MHz 

- ระบบปฏิบติัการวนิโดวส์ 10 โปรเฟสชนันอล 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ Dell PowerEdge T20 

- หน่วยประมวลผล Xeon E3-1225v3 3.20GHz 

- เมมโมร่ี 4GB 1600GHz Ecc 

- HDD 1 TB SATA 7.2k จ านวน 2 ลูก 

3.8.2 ซอฟตแ์วร์ 

- โปรแกรมวชิวลสตูดิโอคอมมิวนิต้ี 2015 

- โปรแกรมเอสคิวเอลเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 

 

 

 



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
 การน าโครงงานมาใช้งานนั้นจ าเป็นตอ้งมีการทดสอบเพื่อหาความผิดพลาดภายในตวัเวบ็
แอพพลิเคชัน่ ซ่ึงจ าเป็นตอ้งตอ้งออกแบบหน้าอินเตอร์เฟสเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึงตอ้งมี
การสร้างระบบสมาชิกข้ึนเพื่อก าหนดควบคุมดูแลขอ้มูลผูใ้ชง้านและขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมไว ้เพื่อ
น ามาแสดงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและตอ้งมีความผดิพลาดนอ้ยท่ีสุด 
 
4.1 วธีิการใช้งาน 
 

เปิดบราวเซอร์ข้ึนมาระบุ 61.90.149.15/COP ท่ีช่องแอดเดรส 

 
รูปท่ี 4.1 กรอกช่ือและรหสัผูใ้ชง้าน 

 
 จากรูปท่ี 4.1 ผูใ้ชง้านท่ีมียสูเซอร์แลว้ใหท้ าการกรอกช่ือผูใ้ชง้านและพาสเวร์ิด ระบบจะท า
การตรวจสอบยสูเซอร์เพื่อเขา้ใชง้าน ถา้ผูใ้ชง้านไม่มีขอ้มูลอยูใ่นระบบตอ้งท าการสมคัรสมาชิก
ก่อนเขา้ใชง้าน 

- กรอกช่ือผูใ้ชง้านเพื่อท าการตรวจสอบไอดี 
- กรอกรหสัผูใ้ชง้านเพื่อท าการตรวจสอบพาสเวร์ิด 
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- ตอ้งการล็อคอินเพื่อเขา้สู่ระบบใหท้ าการคลิกปุ่ม Log in 
- ตอ้งการรีจิสเตอร์เพื่อสมคัรสมาชิกผูใ้ชง้านใหท้ าการคลิกปุ่ม Register 

 

 
รูปท่ี 4.2 ขอ้มูลปัญหาภายในทีม 

 
 จากรูปท่ี 4.2 เม่ือผูใ้ชง้านล็อคอินเขา้ระบบ ระบบจะแสดงล าดบัท่ี ช่ือผูบ้นัทึก ช่ือหวัขอ้
ปัญหา วนัท่ีบนัทึก วนัท่ีเขา้ดูล่าสุด (วนัท่ีผูใ้ชง้านเขา้ระบบล่าสุด) และสถานะ สามารถกดปุ่ม ดู 
เพื่อเขา้ดูรายละเอียดต่างๆ ของปัญหาท่ีบุคคลภายในทีมไดท้ราบถึงปัญหา 
 

 
รูปท่ี 4.3 เมนูการใชง้านต่างๆ 

 
 จากรูปท่ี 4.3 ผูใ้ชง้านสามารถเลือกแถบเมนูท่ีตอ้งการใชง้านได ้มีแถบเมนู Create ออกจาก
ระบบ ขอ้มูลส่วนตวั เพื่อเลือกเขา้ใชง้านได ้

- ตอ้งการแจง้ปัญหาใหท้ าการเลือกเมนู Create บนแถบเมนู เพื่อระบุรายละเอียด 
- ตอ้งการออกจากระบบใหท้ าการเลือกเมนู ออกจากระบบ บนแถบเมนู 
- ตอ้งการดูขอ้มูลส่วนตวัให้ท าการเลือกเมนู ขอ้มูลส่วนตวั บนแถบเมนู 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอในการเพิ่มขอ้มูล 

 จากรูปท่ี 4.4 เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการบนัทึกปัญหาใหบุ้คคลภายในทีมไดท้ราบใหท้ าการกรอก
ขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนดดงัน้ี 

- ระบุหวัขอ้ของปัญหา 
- ระบุรายละเอียดของปัญหา 
- ระบุสาเหตุท่ีเกิดข้ึนของปัญหา 
- ระบุวนัท่ีคียข์อ้มูล 
- ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลใหท้ าการคลิกปุ่ม Create เพื่อท่ีบนัทึกขอ้มูล 
- ตอ้งการยอ้นกลบัก่อนหนา้น้ีใหท้  าการคลิกปุ่ม กลบัสู่หนา้หลกั 
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอแสดงรายละเอียดหรือแกไ้ขขอ้มูลท่ีบนัทึก 

 
จากรูปท่ี 4.5 ผูใ้ชง้านไม่สามารถท าการแกไ้ข ช่ือหวัขอ้ ช่ือคนคียข์อ้มูล  รายละเอียดของ

ปัญหาได ้ส่วนท่ีผูเ้ขา้ใขง้านสามารถเขา้มาแกไ้ขได ้มีดงัน้ี 
- ระบุสาเหตุท่ีพบของปัญหา 
- เลือกวนั เวลา ท่ีแกไ้ขของปัญหา 
- ระบุสถานะในแกไ้ข 
- ระบุช่ือคนท่ีแกไ้ขปัญหา 
- ตอ้งการบนัทึกขอ้มูลใหท้ าการคลิกปุ่ม Create เพื่อท่ีบนัทึกขอ้มูล 

เม่ือท าการแกไ้ขขอ้มูลและกด Create ระบบจะกลบัสู่หนา้จอปัญหาภายในทีม และแสดง
ขอ้มูลท่ีมีการแกไ้ขแลว้ 
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รูปท่ี 4.6 ขอ้มูลท่ีถูกแกไ้ข 

 
จากรูปท่ี 4.6 ระบบจะแจง้สถานะ คือ ท าการซ่อมแลว้และเวลาเขา้ดูล่าสุดหมายถึงวนัท่ี

ไดรั้บการซ่อม เม่ือรู้วา่มีการแกไ้ขขอ้มูลแลว้นั้นท าการตรวจสอบท่ีฐานขอ้มูลต่อไป 
 

รูปท่ี 4.7 ฐานขอ้มูลบนัทึกและแกไ้ข 
 

จากรูปท่ี 4.7 เม่ือท าการบนัทึกขอ้มูลหรือแก้ไขขอ้มูล ดาตา้เบสจะท าการบนัทึก ขอ้มูล
ปัญหา (Issus_ID) รหัสพนักงาน (Emp_ID) ช่ือหัวข้อปัญหา (subjectname) รายละเอียด (descs) 
สาเหตุท่ีพบ (bec) วนัท่ีบนัทึก (in_date) และสถานะ(Status) และเม่ือมีการแกไ้ขขอ้มูลนั้นระบบได้
ท าการก าหนดให้ระบุวนัท่ีแกไ้ข และช่ือผูแ้กไ้ข ซ่ึงขอ้มูลท่ีรับมาใหม่นั้นจะท าให้ฐานขอ้มูลมีการ
อพัเดทขอ้มูลลงในฟิวด์วนัท่ีแก้ไข (edit_date) ช่ือผูแ้ก้ไข (Name_Edit) สถานะและสาเหตุท่ีพบ 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลภายในฐานขอ้มูลจะอพัเดทวนัท่ีแกไ้ข ช่ือผูแ้กไ้ข สถานะและสาเหตุท่ี
พบ เม่ือฟิวดใ์นฐานขอ้มูลของช่ือผูแ้กไ้ข และวนัท่ีแกไ้ข มีการอพัเดทเขา้มาแลว้นั้นสามารถระบุได้
วา่ฟังกช์ัน่การแกไ้ขขอ้มูลสามารถใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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4.2 วธีิการสมัครใช้งาน 
 

การใช้งานเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบนัทึกขอ้มูลปัญหาท่ีพบระหว่างการพฒันาโปรแกรม 
จะตอ้งมีการสมคัรสมาชิกก่อนเพื่อท าการระบุ ช่ือผูใ้ช้งานและรหัสประจ าทีม ซ่ึงท าให้มีการแบ่ง
กรุ๊ปข้อมูลท่ีจะบันทึกและแสดงปัญหาของคนในทีมให้ผูใ้ช้งานท่ีมีรหัสประจ าทีมเหมือนกัน
สามารถเห็นปัญหาของคนในทีมท่ีแจง้มา 
 

 
รูปท่ี 4.8 หนา้เวบ็สมคัรใชง้าน 

 
 จากรูปท่ี 4.8 เม่ือตอ้งการสมคัรสมาชิกระบบจะแสดงช่ือจริง นามสกุล ช่ือผูใ้ชง้าน รหสั
ผูใ้ชง้าน ต าแหน่ง และเลขประจ าทีมใหผู้ใ้ชง้านระบุตามหวัขอ้ท่ีก าหนดดงัรูป 4.9 
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รูปท่ี 4.9 สมคัรสมาชิกเพื่อใชง้าน 

 จากรูปท่ี 4.9 เม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการเขา้ระบบ เพื่อบนัทึกปัญหาหรือแจง้ปัญหาใหบุ้คคล
ภายในทีมไดท้ราบ ผูใ้ชง้านตอ้งสมคัรสมาชิกและกรอกขอ้มูลของผูใ้ชง้านตามหวัขอ้ท่ีก าหนด 
ดงัน้ี 

- ระบุช่ือจริงของผูใ้ชง้าน 
- ระบุนามสกุลของผูใ้ชง้าน 
- ระบุช่ือผูเ้ขา้ใชง้าน 
- ระบุรหสัผูเ้ขา้ใชง้าน 
- ระบุต าแหน่งของผูเ้ขา้ใชง้าน 
- ระบุเลขประจ าทีมของผูเ้ขา้ใชง้าน 
- ตอ้งการสมคัรสมาชิกใหท้ าการคลิกปุ่ม สมคัรเพื่อใชง้าน เพื่อท่ีบนัทึกขอ้มูล 
- ตอ้งการกลบัสู่หนา้ล็อคอินใหท้ าการคลิกปุ่ม กลบัหนา้ Login  
เม่ือสมคัรเสร็จส้ิน ระบบจะน ากลบัมาหนา้ล็อกอิน เพื่อใหผู้ใ้ชง้านไดก้รอกไอดีและ

รหสัผา่น ระบบจะท าการยนืยนัไอดีและรหสัผา่นเพื่อเขา้สู่ระบบต่อไปดงัรูปท่ี 4.10 
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รูปท่ี 4.10 แถบเมนูขอ้มูลส่วนตวั 

 
จากรูปท่ี 4.10 ผูใ้ชง้านเลือกดูรายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัไดใ้หท้  าการคลิกปุ่ม ขอ้มูลส่วนตวั 

ระบบจะท าการแสดงหนา้จอรูปท่ี 4.11 
 

 
รูปท่ี 4.11 ขอ้มูลส่วนตวัของผูใ้ชง้าน 

 
 จากรูปท่ี 4.11 ระบบจะท าการแสดงช่ือผูใ้ชง้าน รหสัผูใ้ชง้าน ช่ือจริงผูใ้ชง้าน นามสกุล
ผูใ้ชง้าน ต าแหน่งของผูใ้ชง้าน เลขประจ าทีมของผูใ้ชง้าน และวนัท่ีสมคัรสมาชิกของผูใ้ชง้าน 
ผูใ้ชง้านจะไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลส่วนตวัได ้ถา้ผูใ้ชง้านตอ้งการยอ้นกลบัสู่ก่อนหนา้น้ีใหท้  าการ
เลือกปุ่ม กลบัสู่หนา้จอหลกั ระบบจะท าแสดงหนา้จอรูปท่ี 4.10  



  
 

บทที ่5 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการปฏิบติังานในบริษทั ฟรีวิลล์โซลูชัน่ส์ จ  ากดั ในต าแหน่งผูช่้วยโปรแกรมเมอร์ 
ท าให้ผูจ้ดัท าเรียนรู้การพฒันาโปรแกรมภายในองค์กร โดยใช้วิชวลสตูดิโอคอมมิวนิต้ี 2015 และ 
Xamarin เขา้มาพฒันาระบบภายในองคก์รและรวบรวบปัญหาในระหวา่งการพฒันาโปรแกรมกบั
ผูใ้ช้ภายในองค์กร โดยพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่ข้ึนเพื่อบนัทึกปัญหาระหว่างการพฒันาโปรแกรม 
เพื่อใหภ้ายในทีมทราบถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการพฒันาโปรแกรม 

5.1 สรุปผลการด าเนินโครงงาน 

 ส าหรับการด าเนินงานนั้นท าให้คณะผูจ้ดัไดศึ้กษาเรียนรู้และออกแบบการพฒันาโปรแกรม
ภายในบริษทั ฟรีวลิลโ์ซลูชัน่ส์ จ  ากดั ส่งผลใหเ้กิดประโยชน์ในหลายๆ ดา้นดงัน้ี 

5.1.1 ดา้นสังคม 

 ได้รับฟังประสบการณ์ในการท างานจากพี่เล้ียง พี่ในทีม รวมถึงบุคคลากรภายนอก
บริษัทท่ีมีการท างานร่วมกันภายในโปรเจคของทางบริษัท เช่น พนักงานบริษัท 
ไปรษณียไ์ทย จ ากดั รวมถึงบริษทัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาพฒันาตนเอง 

 ไดท้  าความเขา้ใจรวมถึงเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ๆร่วมกนักบัพี่ท่ีท  างานภายในทีม 
 ไดรั้บความรู้ เทคนิค แนวคิดการท างานใหม่ๆ ท่ีพี่ภายในทีมไดส้อนและถ่ายทอด 
 ไดฝึ้กฝนการท างานเป็นทีม ท่ีแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบส่วนงานกนัอย่างชัดเจน เพื่อฝึก

ความรับผิดชอบ ความระมดัระวงัต่องานท่ีท ามากยิ่งข้ึนเพื่อไม่ให้กระทบต่อส่วนงาน
ผูอ่ื้น 

 ไดรั้บมอบหมายให้ออกงานนอกสถานท่ี รวมถึงพกัแรมต่างจงัหวดัเพื่อประสบการณ์
ในการท างานใหม่ๆ 

5.1.2 ดา้นทฤษฎี 
 ศึกษาการใช้โปรแกรมวิชวลสตูดิโอคอมมิวนิต้ี 2015 เพื่อพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่เพื่อ

ระบบเบิกจ่ายสวสัดิการของบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั รู้จกัแนวคิดการพฒันาใหม่ๆท่ี
ตวัเองไม่เคยใหค้วามสนใจก่อนหนา้และไดน้ ามาใชเ้พื่อปฏิบติังาน ยกตวัอยา่งเช่น  
ออราเคิลดาตา้เบส (Oracle Database) เคนโดยู้ไอ (Kendo UI) เทเรริครีพอร์ท (Telerik 
Report) เอนติต้ีเฟรมเวคิ (Entity Framework)  
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โตลด ดาตา้เบสอิดิคเตอร์ (Toad Database) โดยน าความรู้และเทคนิคท่ีได้รับมาจาก
การปฏิบติังานมาพฒันาโครงงานต่อไป 

 ศึกษาการใช้โปรแกรม Xamarin เพื่อพฒันาวินโดวแ์อพพลิเคชัน่ ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือรุ่น
ใหม่ท่ีบริษทั ไมโครซอฟต์ ท่ีเป็นเจา้ตลาดอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ให้การสนบัสนุน
เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถเขียนโปรแกรมและใชง้านขา้มแพลตฟอร์มแต่ยงัคง
พื้นฐานดว้ยภาษาซีชาร์ป ท าให้สามารถเรียนรู้ไดง่้าย ในระหวา่งฝึกงานไดมี้การน ามา
พัฒนาโปรแกรม เพื่อรายงานข้อมูลจากสมาชิกท่ีสมัครเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่น 
เบ้ืองตน้ 

 ศึกษาการใช้งานของโปรแกรมเอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ 2008 R2 เพื่อสร้างฐานขอ้มูและ
ติดตั้งบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ท่ีจดทะเบียนโดเมน เพื่อท าให้สามารถใช้งาน
ฐานขอ้มูลผา่นระบบอินเตอร์เน็ตได ้

5.1.3 ดา้นปฏิบติั 
 เรียนรู้และฝึกทกัษะการพฒันาเวบ็แอพพลิเคชัน่มากยิ่งข้ึน เน่ืองจากระบบงานท่ีไดเ้ขา้

ร่วมในการพฒันามีขนาดใหญ่ระดบัหลายหม่ืนผูใ้ช้งาน การพฒันาจึงตอ้งเพิ่มความ

ระมดัระวงัและมีความถูกตอ้งท่ีสูง 

 ฝึกความมีระเบียบวินัยมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการท างานท่ีตอ้งรับผิดชอบในส่วนของ

ตวัเองนั้น อาจส่งผลกระทบต่อผูอ่ื้นได้และเม่ือเกิดปัญหาควรได้รับการแก้ไขอย่าง

รวดเร็วจากบุคลลากรท่ีรับหนา้ท่ีส่วนนั้นๆ 

 ฝึกทกัษะการวิเคราะห์ปัญหาจากพี่ในทีมเพื่อการมองปัญหาให้ออกอย่างชดัเจน และ

แกปั้ญหาไดต้รงจุดท่ีสุด ซ่ึงมีความส าคญัมากในการท างานท่ีมีความตอ้งการจากลูกคา้

ท่ีสูง 

 ฝึกทกัษะการส่ือสารท่ีดีมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากการปฏิบติังานตอ้งมีการส่ือสารกับคน

หลากหลายส่วนงาน ทกัษะการส่ือสารจึงจ าเป็นในการพูดคุยและวิเคราะห์ปัญหาท่ี

ผูใ้ชง้านเหล่านั้นพบเจอ 
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5.2 สรุปผลการใช้งาน 

 จาการใชง้านในช่วงปฏิบติังานสหกิจศึกษาพบวา่เวบ็แอพพลิเคชัน่เพื่อบนัทึกขอ้มูลปัญหา

ระหวา่งการพฒันาโปรแกรม สามารถน ามาช่วยบนัทึกขอ้มูลไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์มีการก าหนดไว้

โดยเป็นการใชง้านเพื่อเก็บบนัทึกขอ้มูลปัญหาท่ีพบเจอในแต่ละวนัและบนัทึกไวใ้นระบบเพื่อใชใ้น

การเรียกดูอีกคร้ัง ซ่ึงเว็บแอพพลิเคชั่นสามารถแสดงผลบนเว็บบราว์เซอร์โครมได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพและไม่เกิดอาการผิดปกติระหวา่งการใชง้าน ถึงอยา่งนั้นระบบยงัคงไม่สามารถแสดง

ผลไดอ้ยา่งเหมาะสมบนโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนได ้ซ่ึงจะเป็นหวัขอ้ในการพฒันาโปรแกรม

ต่อไป 

5.3 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 จากการท่ีได้ปฏิบัติ งานในบริษัท  ฟรีวิลล์โซลูชั่น ส์  จ  ากัด  ในแผนก Business and 
Technology Consulting น าเอาความรู้ท่ีไดจ้ากมหาวิทยาลยัสยาม มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน
จริงนอกจากน้ียงัไดรั้บความรู้ใหม่ๆ จากบุคลากรในองคก์ร เป็นประสบการณ์ท่ีจะน าไปท างานจริง
ในอนาคตต่อไปและในระหวา่งปฏิบติังานพบปัญหาและอุปสรรคหลายอยา่ง  

5.3.1 ปัญหาท่ีพบ 

 เน่ืองจากการท างานอยู่ในช่วงทดสอบโดยผูใ้ช้งาน เม่ือปัญหาเกิดข้ึนแมเ้พียงเล็กนอ้ย
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข ณ เวลานั้น เม่ือปัญหาท่ีเจอมีขนาดใหญ่ข้ึนในบางคร้ังจึงมี
การท างานท่ีล่วงเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการท างานในวนัถดัมาได ้

 เน่ืองจากระยะการเดินทางคือ 60 กม. จากท่ีพกัและรถในกรงเทพฯท่ีมีการจราจรท่ีติด
คบัคัง่ในช่วงเช้า ในบางคร้ังจึงเดินทางถึงท่ีหมายล่าช้า ซ่ึงเม่ือคิดรวมกบัการท างาน
ล่วงเวลา ส่งผลใหมี้การพกัผอ่นไม่เพียงพอ และมีอาการไม่สบายในบางวนั 

 เน่ืองจากทางบริษทั ฟรีวิลล์โซลูชั่น จ  ากดัมีเคร่ืองมือและซอฟต์แวร์ท่ีช่วยเหลือการ
ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพอยูแ่ลว้นั้น ท าให้การคิดหัวขอ้โครงงานสหกิจเป็นไป
อย่างล่าช้า ซ่ึ งการวิเคราะห์ปัญหาและเก็บรวบรวมความต้องการนั้ นใช้เวลา
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงส่งผลให้ตวัช้ินงานถูกพฒันาข้ึนอย่างล่าช้าและมีผลกระทบท าให้
ความสมบูรณ์บางส่วนขาดหายไป 

 ในส่วนของช้ินงาน สามารถบันทึกข้อมูลได้ แยกแยะข้อมูลท่ีแสดงให้แก่ทีมของ
ผูใ้ชง้านนั้นๆได ้ซ่ึงยงัขาดในส่วนของการสืบคน้ขอ้มูล ณ ปัจจุบนัยงัตอ้งใช ้ฟังก์ชัน่ 
คน้หาและวาง ของบราวเซอร์ 
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 ในการแกไ้ขบนัทึกขอ้มูลปัญหามีส่วนท่ีเป็นขอ้สังเกตุคือ ช่ือผูแ้กไ้ข เพราะผูจ้ดัท าได้
ก าหนดให้สามารถบนัทึกช่ือผูแ้กไ้ขเป็นช่ือใดก็ได ้ซ่ึงทางอาจารยท่ี์ปรึกษามีความเห็น
วา่ ในส่วนน้ีควรก าหนดให้บนัทึกจากช่ือผูใ้ช้งานแทน ซ่ึงจะท าให้ระบบมีความเป็น
สแตนดาร์ดมากข้ึน 

 การใช้งานบนอุปกรณ์โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนไม่สามารถแสดงผลข้อมูลได้
อยา่งเหมาะสม 

 เน่ืองจากภายในทีมมีระบบต าแหน่งเขา้มาเก่ียวขอ้งซ่ึงถูกอธิบายไวใ้นส่วนของบทท่ี 3 
โดยกล่าวถึงการท างานท่ีมีลักษณะแบ่งเป็นส่วนงาน แต่การใช้งานภายในเว็บ
แอพพลิเคชัน่เพื่อการบนัทึกขอ้มูลปัญหาระหวา่งการพฒันาโปรแกรมผูใ้ชง้านทุกคน
สามารถใชง้านไดใ้นระดบัท่ีเท่ากนั ซึงท าให้ไม่สามารถแบ่งส่วนงานกนัอยา่งชดัเจน
ไดภ้ายในเวบ็แอพพลิเคชัน่ 

5.3.2 ขอ้เสนอแนะ 

 ควรท าการทดสอบก่อนการน าไปอบรมผูใ้ชง้าน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาข้ึนระหวา่งการ
อบรมเพราะท าให้การแก้ไขต้องกระท าด้วยความเร่งรีบท าให้การแก้ไขปัญหาอาจ
กระทบงานในส่วนอ่ืนซ่ึงท าให้เกิดการแกปั้ญหาท่ีล่าช้าเพราะตอ้งท าการตรวจสอบ
ระบบใหม่อีกคร้ัง ซ่ึงส่งผลใหมี้การล่วงเวลาเกิดข้ึน 

 ในปัจจุบนัมีการทดสอบระบบกนัช่วงเยน็ ซ่ึงเม่ือพบปัญหาท่ีใหญ่จึงท าให้การแกไ้ข
ปัญหาอาจท าไดน้าน ขอ้เสนอแนะคือ ควรยกปัญหาท่ีพบเจอให้เป็นปัญหาของวนัถดั
มา และเม่ือมีปัญหาท่ีมีความใกลเ้คียงปัญหาเดิม ให้สืบคน้ขอ้มูลเก่าและน ามาแก้ไข 
ซ่ึงจะช่วยให้มีความรวดเร็วในการพฒันามากข้ึนและไม่จ  าเป็นตอ้งท างานล่วงเวลาจน
ส่งผลกระทบต่อการท างานวนัถดัมา 

 เน่ืองจากเม่ือท าการปฏิบติัสหกิจเสร็จส้ินแล้วนั้น ไม่สามารถเขา้สู่เครือข่ายภายใน
องค์กรเพื่อน าโปรแกรมท่ีมีการแก้ไขข้ึน ดีพอย และดึงข้อมูลหรือลบขอ้มูลภายใน
ฐานขอ้มูลท่ีอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ได ้หากตอ้งการแกไ้ขท าไดเ้พียงฐานขอ้มูลท่ีถูกสร้างไว้
ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชพ้ฒันาเพียงเท่านั้น 

 โครงงานเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกข้อมูลปัญหาระหว่างการพัฒนาโปรแกรม
สามารถแสดงผลขอ้มูลบนเวบ็บราวเซอร์ภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไดต้ามปกติทัว่ไป
และสามารถใชง้านบนอุปกรณ์โทรศพัทมื์อถือเคล่ือนท่ีสมาร์ทโฟนไดเ้ช่นกนั แต่การ
แสดงผลเวบ็แอพพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟนตอ้งการระบบเรซพอนซิฟเพิ่มเติมเพื่อให้
เวบ็แอพพลิเคชัน่แสดงขอ้มูลบนหน้าจอไดอ้ยา่งเหมาะสม ซ่ึงปัจจุบนัการใช้งานบน
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สมาร์ทโฟนจ าเป็นตอ้งท าการขยาย-ลดขนาดหน้าจอเพื่อให้สามารถมองเห็นขอ้มูลท่ี
แสดงอยา่งชดัเจน โดยขอ้มูลของเรซพอนซิฟสามารถดูไดใ้นบทท่ี 2 

 ในการพฒันาต่อยอดจ าเป็นตอ้งมีการก าหนดสิทธิผูใ้ช้งานข้ึนเพื่อก าหนดสิทธิการใช้
งานในส่วนต่างๆภายในโปรแกรม ซ่ึงเดิมทีการใช้งานภายในเว็บแอพพลิเคชั่น
ผูใ้ชง้านต่างๆมีสิทธิในการใชง้านเท่ากนัทั้งหมด 
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