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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 ล์โซลูชน่ั ส์
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ใช้เก็บบันทึกข้อมูลของปั ญหำที่พบระหว่ำงกำรพัฒนำโปรแกรมของบริ ษทั ฟรี วิลล์
โซลูชน่ั 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

บทที่ 2
ทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ อง
การปฏิ บ ัติ ง านด้า นสารสนเทศภายในบริ ษ ัท ฟรี วิ ล ล์ โ ซลู ชั่น ส์ จ ากัด ท าให้ เข้าใจถึ ง
หลักการการทางานของเว็บแอพพลิ เคชั่นและสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการพันนาโครงงาน
โดยในโครงงานได้นาทฤษฏีเอ็มวีซีมาใช้งาน ซึ่ งเป็ นรู ปแบบการพันนาเว็บแอพพลิ เคชัน่ ที่ได้รับ
ความนิ ยมในปั จจุบนั เนื่ องจากภาษาที่ใช้ในการเขียนคือ ซี ชาร์ ปซึ่ งเป็ นภาษาที่มีเครื่ องมือในการ
พันนาเช่น วิชวลสตูดิโอ ซึ่งสามารถทาขั้นตอน ดีบคั เพื่อให้สามารถสร้างลาดับการทางานและระบุ
ตาแหน่งที่เกิดปั ญหาขึ้นในระหว่างการพันนาได้ รวมถึงการทางานร่ วมกันกับภาษาที่ถูกใช้ในการ
พันนาเว็บไซต์อย่าง เอชทีเอ็มแอล จาวาสคริ ป เรเซอร์ ซินแทค ได้อย่างดีเยีย่ มและสุ ดท้ายการใช้งาน
ลินคิว เอนติต้ ีเฟรมเวิร์ค เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ เพื่อจัดการในส่ วนของฐานข้อมูลที่ใช้ในโครงงาน
2.1 เว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
เว็บ แอพพลิ เคชั่น (Web Application) [1] หรื อ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เป็ นโปรแกรม
ประยุก ต์ ที่ เข้า ถึ ง ด้ว ยโปรแกรมค้น หาเว็บ ผ่ า นเครื อ ข่ า ยคอมพิ ว เตอร์ อ ย่ า งอิ น เทอร์ เน็ ต หรื อ
อินทราเน็ต เว็บแอพพลิ เคชั่นเป็ นที่ นิยมเนื่ องจากความสามารถในการอัพเดตและดู แล ผูใ้ ช้งาน
สามารถเข้าถึ งโปรแกรมได้โ ดยตรงจากเครื่ องผูใ้ ช้ ตัวอย่างเว็บแอพพลิ เคชั่นได้แก่ เว็บเมล์ การ
พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ การประมูลออนไลน์ กระดานสนทนา บล็อก วิกิ เป็ นต้น
ลักษณะเว็บแอพพลิเคชัน่ แบบเบื้องต้น ฝั่งเซิ ร์ฟเวอร์ จะประกอบไปด้วยเว็บเซิ ร์ฟเวอร์ ทา
หน้าที่เชื่ อมต่อกับไคลเอนต์ตามโปรโตคอลเอชทีทีพี/เอชทีทีพีเอส (HTTP/HTTPS) โดยนอกจาก
เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ จะทาหน้าที่ส่งไฟล์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงผลตามมาตรฐานเฮชทีทีพีตามปกติทว่ั ไป
เว็บเซิ ร์ฟเวอร์ มีส่วนประมวลผลอาจจะเป็ นตัวแปลภาษา เช่ น Script Engine ของภาษาพีเอชพีหรื อ
อาจจะมี การติดตั้ง .NET Framework ซึ่ งมีส่วนแปลภาษาซี แอลอาร์ (Common Language Runtime)
ที่ใช้แปลภาษา Intermediate จากโค้ดที่เขียนด้วย VB.NET หรื อ C#.NET หรื ออาจจะเป็ น J2EE ที่มี
ส่ วนแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษาจาวา เป็ นต้น
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ภาษาที่สามารถนามาสร้างเว็บแอพพลิเคชัน่ ได้แก่
 HTML (Hypertext Markup Language), XHTML (Extended HTML)
 XML (Extendsible Markup Language)
 JavaScript/Jscript
 ASP.NET
 PHP
 LINQ
ภาษาที่เหมาะนามาเขียนเว็บแอพพลิ เคชัน่ มากที่สุด คือ เอชทีเอ็มแอล พีเอชพี จาวา เพราะ
ภาษาเหล่านี้ สามารถเรี ยนรู ้ได้ง่าย สามารถหาแหล่งข้อมูลของการใช้งานได้ง่าย และในปั จจุบนั ปี
2558 ภาษาเหล่านี้เป็ นที่นิยมในการนามาสร้างเว็บแอพพลิเคชัน่ ด้วย
2.2 เอ็มวีซี (Model-View-Control : MVC)
เอ็ ม วี ซี (MVC) [2] เป็ นสถาปั ต ยกรรม (Architectural Pattern) ที่ ใ ช้ใ นสาขาวิ ศ วกรรม
ซอฟต์แวร์ รูปแบบ เอ็มวีซีใช้เพื่อแยกส่ วนซอฟต์แวร์ ในส่ วนตรรกะเนื้ อหา (Domain Logic) ได้แก่
ความเข้าใจในระบบของผู ้ใ ช้ ส่ วนการป้ อ นข้อ มู ล และแสดงผล (GUI) ช่ วยให้ ก ารพัน นาการ
ทดสอบและการดูแลรักษาซอฟต์แวร์ แยกออกจากกันเอ็มวีซีประกอบไปด้วย3ส่ วนคือ
2.2.1 โมเดล (Model)
เป็ นส่ วนของ Business Logic และส่ วนของเอนติต้ ีส่วนนี้แตกต่างจากแนวคิดแบบ
3-tier แยกส่ วนล่ า งสุ ดเป็ น DataAccessLayer (DAL) ท าหน้ า ที่ ติ ด ต่ อ กั บ ดาต้ า เบส
(Database) เท่ า นั้ น โมเดลติ ด ต่ อ กั บ ดาต้ า เบสเท่ า นั้ น และสามารถรวมเรื่ องของ
BusinessLogic ด้วย เช่น การคานวณ VAT7% หรื อการคานวณค่าต่างให้อยูใ่ นชั้นนี้และให้
การทางานดี เยี่ยมชั้นนี้ ควรทาการสร้าง ServiceLayer ขึ้นมา ตรงส่ วนนี้ เพื่อจัดการในส่ วน
ของการนาข้อมูลไปใช้งานภายในโปรแกรมได้สะดวกมากขึ้น
2.2.2 วิว (View)
เป็ นส่ วนของการแสดงผลของเอชที เอ็ ม เอลซี เอสเอส และจาวาสคริ ปต์
(JavaScript) ในการทาเว็บแอพพลิ เคชัน่ โดยวินโดว์แอพพลิ เคชัน่ (Windows Application)
คื อ รู ปแบบฟอร์ ม (Forms) ต่ า งๆในการใช้ ง าน PHP Framework บางตัว รวมเข้ า กั บ
Template Engine เพื่ อ น ามาใช้ ง านด้ ว ย เช่ น Symfony จะมี Twig เป็ น Template Engine
ข้อดีของการใช้งาน Template Engine คือ การแยกส่ วนของการแสดงผลกับลอจิก (Logic)
ได้ชดั เจนมากขึ้นซึ่ งทาให้ง่ายต่อผูท้ ี่พนั นาด้วยเอชทีเอ็มเอลซีเอสเอสและจาวาสคริ ปต์
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2.2.3 คอนโทรลเลอร์ (Controller)
ส่ วนนี้ เป็ นส่ วนประมวลผลของระบบท าหน้าที่ ค อยควบคุ ม การดึ งข้อมู ล จาก
โมเดล แล้ว น าไปแสดงผลที่ วิ ว ซึ่ งโดยทั่ว ไปมี ก ารเข้า ใจผิ ด กัน ในหมู่ ผู ้พ ัน นาเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ เริ่ มต้นในเรื่ องของรู ปแบบการใช้งาน MVCFramework เพราะในส่ วนของ
คอนโทรลเลอร์ จะเป็ น WorkFlow หรื อขั้นตอนการทางานต่างๆ มี เฉพาะ Flow ของการ
ท างานเท่ านั้น หน้า ที่ ข องคอนโทรลเลอร์ มี เพี ย งรั บ ค่ า และเริ่ ม ท าการยืน ยัน การใช้งาน
(Validate) แล้วส่ งเข้ากลับไปที่โมเดลเท่านั้น
ประโยชน์ของการใช้เอ็มวีซี คือ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบารุ งรักษา (Maintainability)
หรื อทาให้ระบบแก้ไขได้ง่ายขึ้นเพราะระบบมีการแยกส่ วนออกจากกันอย่างชัดเจน อีกปั จจัยหนึ่ งที่
มีความสาคัญคือสามารถแบ่งหน้าที่ การทางานตามความถนัดของบุคคลากรเช่ น ผูพ้ นั นาในส่ วน
ของวิ ว จะมี ห น้ า ที่ ท าส่ วนของการแสดงผลของซอฟต์ แ วร์ ที่ จ ะรั บ ค่ า มาจากโมเดลหรื อ
คอนโทรลเลอร์ ผูพ้ นั นาในส่ วนโมเดลมีหน้าที่ทาซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องในส่ วนของฐานข้อมูล โดย
เรี ยกข้อมูลจากดาต้าเบสเพื่อส่ งให้กบั วิว

HTTP,CLI,etc.

HTML,RSS,XML,
JSON,etc.

รู ปที่ 2.1 แนวคิดเอ็มวีซี
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2.3 เอนติตีเ้ ฟรมเวิร์ค (Entity Framework)
เอนติ ต้ ี เฟรมเวิร์ค (Entity Framework) [3] เป็ นไลบรารี (Library) ที่ ท าหน้าที่ จดั การดาต้า
เบส ร่ วมกับการเขี ยนคลาสบนโปรแกรมที่จะเขียนขึ้นแนวคิดของเอนติต้ ีเฟรมเวิร์คอยูใ่ นรู ปแบบ
ของ Object/Relational Mapping(O/RM) คื อ เอนติ ต้ ี เฟรมเวิร์ ค ท าการสร้ างเลเยอร์ ที่ ท าหน้า เป็ น
แบบจาลองข้อมูล(Database Model) ขึ้นมาเป็ นคลาส (Class) ภายในโปรเจคที่กาลังถูกพันนา โดยทา
การวางรู ปแบบการเข้าถึงข้อมูลภายในตัวคลาสที่สร้ างขึ้ นใหม่น้ ี กบั ตารางแสดงผล (Table View)
และการสร้ า งขั้น ตอนการบัน ทึ ก (Stored Procedure) จากดาต้าเบสเข้า สู่ โปรเจคท าให้ ส ามารถ
เรี ยกใช้ผ่านคลาสที่ อยู่ในโปรเจคได้ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้คาสั่ง SQLStatement เพื่อทาการบันทึ ก
อัพ เดทหรื อลบ แล้วจึ งส่ งไปดาเนิ นการที่ ตาราง โดยคิ ดได้ว่าต่อไปค าสั่งเอสคิวแอลบนโปรเจค
สามารถจดจาการกระทาที่เกิดขึ้นก่อนหน้าได้ และชนิดคาสั่ง ข้อมูลที่กาหนด (Dataset) ตารางข้อมูล
(Data Table) การอ่านข้อมูล (Data Reader) การปฏิบตั ิที่ไม่มีการจัดลาดับ (ExecuteNonQuery) ที่ใช้
สาหรับการจัดการกับดาต้าเพราะตัวเอนติต้ ีเฟรมเวิร์คจะทาหน้าที่ แทนทั้งหมดและให้เรี ยกใช้งาน
ตารางต่างๆผ่าน EntitySet ที่มีการสร้างขึ้น ส่ วนรู ปแบบภาษาที่ใช้ในการพันนาเอนติต้ ีเฟรมเวิร์คให้
ทางานแทนคื อ ลิ นคิ วซิ นแทคท างานร่ วมกัน กับ Generic ของ List ซึ่ ง ลิ นคิ ว มี สัญ ลักษณ์ ค าสั่ ง ที่
แตกต่างจาก SQLStatement แต่สามารถเข้าใจง่ายตามรู ปแบบของภาษาเช่น วีบีดอทเน็ตหรื อซี ชาร์ ป
สามารถแสดงแนวคิดการทางานของ เอนติต้ ีเฟรมเวิร์ค ได้ดงั รู ปที่ 2.2

(EDM)

/

รู ปที่ 2.2 เอนติต้ ีเฟรมเวิร์ค
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2.4 ลินคิว (LINQ)
ลิ นคิ ว (LINQ) [4] โดยทัว่ ไปซอฟต์แวร์ คือ การผสมผสานระหว่างค าสั่ งและข้อ มู ล การ
พันนาซอฟต์แวร์ คือการพันนาคาสั่งเพื่อดาเนิ นการกับข้อมูล ซึ่ งการพันนาคาสั่งมีภาษาโปรแกรม
ให้เลือกจานวนมากสามารถเลือกใช้ภาษาโปรแกรมขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆหลายประการเช่น ลักษณะ
ของงานที่จะนาไปใช้ ความถนัดของบุคคลากรภายในทีมพันนา ระบบปฏิ บตั ิการที่นามาใช้ หรื อ
นโยบายที่บริ ษทั หรื อลู กค้ากาหนด เมื่อดาเนิ นการด้วยภาษาใดภาษาหนึ่ ง และเสร็ จสิ้ นการทางาน
ควรมีการระบุขอ้ มูล เวอร์ ชนั การใช้งานของภาษานั้นๆ โดยข้อมูลอาจอยูใ่ นแหล่งต่างๆหลากหลาย
แบบเช่ น ไฟล์ ในดิ ส ก์ ตารางในฐานข้อมู ล เอกสารรู ป แบบ เอกซ์ เอ็ม แอล (XML) ที่ สื บ ค้น บน
เว็บไซต์ หรื อบ่อยครั้งที่งานเดียวต้องทาการอ้างอิงแหล่งข้อมูลทุกรู ปแบบ โดยที่สุดแล้วการพันนา
ซอฟต์แวร์ โครงการต้องเกี่ ยวข้องกับการจัดการข้อมูลในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งเสมอ ซึ่ งลินคิวถูก
น ามาใช้เพื่ อ เป็ นค าสั่ ง ในการเรี ย กข้อ มู ล จากเอนติ ต้ ี เฟรมเวิร์ ค และเชื่ อ มโยงเข้ากับ โครงสร้ าง
โปรแกรมภายในต่างๆ
2.5 เอชทีเอ็มแอลเรเซอร์ (HTML Razor)
การใช้ @ และตามด้วยคาสั่งภาษาโปรแกรมซี ชาร์ ป เพื่อกาหนดให้สามารถนาคาสั่งที่ถูก
พันนาภายด้วยภาษาซี ชาร์ปเข้ามาใช้งานบนหน้าเว็บที่ถูกพันนาด้วยภาษาเอชทีเอ็มแอลเนื่ องจากไม่
สามารถนาคาสั่งมาใช้ได้โดยตรง เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า เรเซอร์ ซินแทค
2.6 เอสคิวแอลเซิร์ฟเวอร์ (SQL Server)
เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ หรื อ ไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเซิ ร์ฟเวอร์ (Microsoft SQL Server) [5]
คือ ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ (Relational Database Management System หรื อ RDBMS)
พันนาโดยบริ ษทั ไมโครซอฟต์(Microsoft) เป็ นระบบฐานข้อมูล ที่ถูกใช้ในรู ป แบบเครื่ องลู กและ
เซิ ร์ฟเวอร์ (Client/Server) และทางานบนระบบ วินโดว์เอนที (Window NT) ภาษาที่ใช้พนั นาคาสั่ง
ในการเรี ยกข้อมูลคือ ที-เอสคิวแอล (T-SQL) ด้วยเหตุที่ขอ้ มูลส่ วนใหญ่เก็บไว้ในเครื่ องที่ทางานบน
ระบบปฏิบตั ิการ ไมโครซอฟต์วินโดว์เป็ นหลักทาให้ไมโครซอฟต์เอสคิวแอลสามารถนาข้อมูลใน
รู ปแบบ วินโดว์เบส (Windows base) มาเก็บและนามาประมวลผล ประกอบกับการที่มีการลงทุนที่
ต่าและสามารถจัดหาได้ง่ายจึงเป็ นปั จจัยหลักที่ทาให้ไมโครซอฟต์เอสคิวแอลเป็ นระบบฐานข้อมูลที่
ถูกเลือกใช้เป็ นจานวนมาก
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2.7 ภาษาซีชาร์ ป (C# Programming Language)
ภาษาซี ชาร์ ป (C# Programming Language) [6] คือ ภาษาที่ใช้ในการพันนาโปรแกรมแบบ
หลายโมเดล ที่ใช้ระบบชนิดข้อมูลแบบรัดกุม (Strong typing) และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิง
ค าสั่ ง การเขี ย นโปรแกรมเชิ งประกาศ การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง ฟั ง ก์ชัน การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง
กระบวนการ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุแบบคลาส และการเขียนโปรแกรมเชิ งส่ วนประกอบ ได้รับ
การพันนาเริ่ มแรกโดยบริ ษทั ไมโครซอฟท์เพื่อทางานบนดอตเนตเฟรมเวิร์ค โดยมีแอนเดอร์ เฮลส์
เบิร์ก (Anders Hejlsberg) เป็ นหัวหน้าโครงการและมีรากฐานมาจากภาษาซี พลัสพลัส (C++) และ
ภาษาอื่นๆโดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็ นภาษาสมัยใหม่ไม่ซับซ้อนใช้
งานได้ทวั่ ไป (General-Purpose) และจัดการข้อมูลให้เป็ นเชิงวัตถุ ซึ่ งง่ายต่อการพันนา
2.8 การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ (Enterprise Resource Planning : ERP)
อี อ าร์ พี คื อ การวางแผนทรั พ ยากรทางธุ ร กิ จ ขององค์ ก รโดยรวม เพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้
ประโยชน์ได้อย่างสู งสุ ดของทรัพยากรทางธุ รกิ จขององค์กรคือ ระบบที่ใช้ในการจัดการและวาง
แผนการใช้ท รัพ ยากรต่างๆขององค์กร โดยเป็ นระบบที่ เชื่ อมโยงระบบงานต่างๆขององค์ก รเข้า
ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น อีอาร์ พีของบริ ษทั จะรวมตั้งแต่ระบบงานทางด้านบัญชี การเงิน ระบบงาน
ทรัพยากรบุคคล ระบบบริ หารการผลิต รวมถึงระบบการกระจายสิ นค้า เพื่อช่วยให้การวางแผนและ
บริ หารทรั พ ยากรของบริ ษ ทั นั้นเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ทั้งยังช่ วยลดเวลาและขั้นตอนการ
ทางานได้อีกด้วย
2.9 แอพพลิเคชั่นระบบจัดการสิ นค้ า (System Application Products : SAP)
แซป คือ อีอาร์ พี ตัวหนึ่ งที่มีการทางานครอบคลุ มในทุกๆส่ วนขององค์กรอย่างที่กล่าวไว้
ใน อีอาร์พี และมีการเชื่อมต่อซึ่ งกันและกันได้อย่างดีของทุกสายงานในองค์กรหรื อบริ ษทั ได้ขอ้ มูล
ที่ ถู ก ต้อ งแม่ น ย าสมบู รณ์ อี ก ทั้ง ระบบยัง มี ค วามสามารถมากมายเพื่ อ ช่ วยในการวิ เคราะห์ ก าร
ดาเนิ นงานของธุ รกิ จ โปรแกรมแซปเป็ นโปรแกรมที่ ค่อนข้างเปิ ดต้องมีการปรับเปลี่ ยนปรับแต่ง
(Custom) ก่อนนาไปใช้งานเพื่อให้เข้ากับธุ รกิจของบริ ษทั ทาให้มีอาชีพทางด้านแซปเกิดขึ้นมากมาย
2.10 ริสปอนซีฟดีไซเนอร์ (Responsive Design)
ริ สปอนซีฟดีไซเนอร์ (Responsive Design) [7] คือ แนวคิดการออกแบบที่เรี ยกว่า One Size
Fit All คื อ ออกแบบเพี ย งครั้ งเดี ย ว แต่ ส ามารถใช้ไ ด้ก ับ ทุ ก ขนาดของหน้ า จอ โดยเว็บ ไซต์จ ะ
สามารถตรวจจับขนาดของหน้าจอ และปรับขนาด และเลเอ้า (Layout) ให้เหมาะสมตามขนาดของ
หน้าจอโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยการทางานร่ วมกันระหว่างเทคโนโลยีต่างๆ ดังต่อไปนี้ คือ เลเอ้าของ
เว็บแบบ Flexible Grid รู ปภาพแบบ Flexible Image และ CSS3 Media Query
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ประโยชน์ของการออกแบบเว็บไซต์แบบริ สปอนซีฟ
 แสดงผลได้สวยงามบนขนาดหน้าจอที่แตกต่าง
 ออกแบบเพียงครั้งเดียวแต่สามารถใช้ได้กบั ขนาดหน้าจอที่หลากหลาย
 มี Experience ในการใช้งานที่ดีกว่า แสดงข้อมูลได้ง่ายโดยไม่ตอ้ งขยายภาพ
 ประหยัดเวลา และ ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าการทา 2 เว็บไซต์
 ช่วยในเรื่ องของการทา SEO (Search Engine Optimization)

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 โซลูชน่ั ทางธุ รกิจ
คัดแยกประเภท
งานที่ไ ด้รับ
ประเมินผลลัพธ์

วิเคราะห์ผล
กาไรที่ได้รับ

กาหนดกลยุทธ์

กาหนดแบบแผน
ในการพัฒนา

รู ปที่ 3.3 กระบวนการทางานภายในบริ ษทั ฟรี วลิ ล์โซลูชน่ั 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
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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 ยกดูทัง้ 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

29

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

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
การนาโครงงานมาใช้งานนั้นจาเป็ นต้องมีการทดสอบเพื่อหาความผิดพลาดภายในตัวเว็บ
แอพพลิ เคชัน่ ซึ่ งจาเป็ นต้องต้องออกแบบหน้าอินเตอร์ เฟสเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน รวมถึ งต้องมี
การสร้างระบบสมาชิ กขึ้นเพื่อกาหนดควบคุมดูแลข้อมูลผูใ้ ช้งานและข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไว้ เพื่อ
นามาแสดงได้อย่างถูกต้องและต้องมีความผิดพลาดน้อยที่สุด
4.1 วิธีการใช้ งาน
เปิ ดบราวเซอร์ ข้ ึนมาระบุ 61.90.149.15/COP ที่ช่องแอดเดรส

รู ปที่ 4.1 กรอกชื่อและรหัสผูใ้ ช้งาน
จากรู ปที่ 4.1 ผูใ้ ช้งานที่มียสู เซอร์แล้วให้ทาการกรอกชื่อผูใ้ ช้งานและพาสเวิร์ด ระบบจะทา
การตรวจสอบยูสเซอร์ เพื่อเข้าใช้งาน ถ้าผูใ้ ช้งานไม่มีขอ้ มูลอยูใ่ นระบบต้องทาการสมัครสมาชิก
ก่อนเข้าใช้งาน
- กรอกชื่อผูใ้ ช้งานเพื่อทาการตรวจสอบไอดี
- กรอกรหัสผูใ้ ช้งานเพื่อทาการตรวจสอบพาสเวิร์ด
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- ต้องการล็อคอินเพื่อเข้าสู่ ระบบให้ทาการคลิกปุ่ ม Log in
- ต้องการรี จิสเตอร์ เพื่อสมัครสมาชิกผูใ้ ช้งานให้ทาการคลิกปุ่ ม Register

รู ปที่ 4.2 ข้อมูลปั ญหาภายในทีม
จากรู ปที่ 4.2 เมื่อผูใ้ ช้งานล็อคอินเข้าระบบ ระบบจะแสดงลาดับที่ ชื่อผูบ้ นั ทึก ชื่อหัวข้อ
ปั ญหา วันที่บนั ทึก วันที่เข้าดูล่าสุ ด (วันที่ผใู ้ ช้งานเข้าระบบล่าสุ ด) และสถานะ สามารถกดปุ่ ม ดู
เพื่อเข้าดูรายละเอียดต่างๆ ของปั ญหาที่บุคคลภายในทีมได้ทราบถึงปัญหา

รู ปที่ 4.3 เมนูการใช้งานต่างๆ
จากรู ปที่ 4.3 ผูใ้ ช้งานสามารถเลือกแถบเมนูที่ตอ้ งการใช้งานได้ มีแถบเมนู Create ออกจาก
ระบบ ข้อมูลส่ วนตัว เพื่อเลือกเข้าใช้งานได้
- ต้องการแจ้งปั ญหาให้ทาการเลือกเมนู Create บนแถบเมนู เพื่อระบุรายละเอียด
- ต้องการออกจากระบบให้ทาการเลือกเมนู ออกจากระบบ บนแถบเมนู
- ต้องการดูขอ้ มูลส่ วนตัวให้ทาการเลือกเมนู ข้อมูลส่ วนตัว บนแถบเมนู
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รู ปที่ 4.4 หน้าจอในการเพิม่ ข้อมูล
จากรู ปที่ 4.4 เมื่อผูใ้ ช้งานต้องการบันทึกปัญหาให้บุคคลภายในทีมได้ทราบให้ทาการกรอก
ข้อมูลตามหัวข้อที่กาหนดดังนี้
- ระบุหวั ข้อของปั ญหา
- ระบุรายละเอียดของปั ญหา
- ระบุสาเหตุที่เกิดขึ้นของปั ญหา
- ระบุวนั ที่คียข์ อ้ มูล
- ต้องการบันทึกข้อมูลให้ทาการคลิกปุ่ ม Create เพื่อที่บนั ทึกข้อมูล
- ต้องการย้อนกลับก่อนหน้านี้ให้ทาการคลิกปุ่ ม กลับสู่ หน้าหลัก
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รู ปที่ 4.5 หน้าจอแสดงรายละเอียดหรื อแก้ไขข้อมูลที่บนั ทึก
จากรู ปที่ 4.5 ผูใ้ ช้งานไม่สามารถทาการแก้ไข ชื่อหัวข้อ ชื่อคนคียข์ อ้ มูล รายละเอียดของ
ปัญหาได้ ส่ วนที่ผเู ้ ข้าใข้งานสามารถเข้ามาแก้ไขได้ มีดงั นี้
- ระบุสาเหตุที่พบของปั ญหา
- เลือกวัน เวลา ที่แก้ไขของปั ญหา
- ระบุสถานะในแก้ไข
- ระบุชื่อคนที่แก้ไขปั ญหา
- ต้องการบันทึกข้อมูลให้ทาการคลิกปุ่ ม Create เพื่อที่บนั ทึกข้อมูล
เมื่อทาการแก้ไขข้อมูลและกด Create ระบบจะกลับสู่ หน้าจอปัญหาภายในทีม และแสดง
ข้อมูลที่มีการแก้ไขแล้ว
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รู ปที่ 4.6 ข้อมูลที่ถูกแก้ไข
จากรู ปที่ 4.6 ระบบจะแจ้งสถานะ คือ ทาการซ่อมแล้วและเวลาเข้าดูล่าสุ ดหมายถึงวันที่
ได้รับการซ่อม เมื่อรู ้วา่ มีการแก้ไขข้อมูลแล้วนั้นทาการตรวจสอบที่ฐานข้อมูลต่อไป

รู ปที่ 4.7 ฐานข้อมูลบันทึกและแก้ไข
จากรู ป ที่ 4.7 เมื่อท าการบันทึ กข้อมูลหรื อแก้ไขข้อมู ล ดาต้าเบสจะท าการบันทึ ก ข้อมู ล
ปั ญ หา (Issus_ID) รหัส พนัก งาน (Emp_ID) ชื่ อหัวข้อปั ญ หา (subjectname) รายละเอี ย ด (descs)
สาเหตุที่พบ (bec) วันที่บนั ทึก (in_date) และสถานะ(Status) และเมื่อมีการแก้ไขข้อมูลนั้นระบบได้
ทาการกาหนดให้ระบุวนั ที่แก้ไข และชื่ อผูแ้ ก้ไข ซึ่ งข้อมูลที่รับมาใหม่น้ นั จะทาให้ฐานข้อมูลมีการ
อัพ เดทข้อมู ลลงในฟิ วด์วนั ที่ แก้ไข (edit_date) ชื่ อผูแ้ ก้ไข (Name_Edit) สถานะและสาเหตุ ที่ พ บ
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในฐานข้อมูลจะอัพเดทวันที่แก้ไข ชื่อผูแ้ ก้ไข สถานะและสาเหตุที่
พบ เมื่อฟิ วด์ในฐานข้อมูลของชื่อผูแ้ ก้ไข และวันที่แก้ไข มีการอัพเดทเข้ามาแล้วนั้นสามารถระบุได้
ว่าฟังก์ชนั่ การแก้ไขข้อมูลสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง
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4.2 วิธีการสมัครใช้ งาน
การใช้งานเว็บ แอพพลิ เคชั่นเพื่ อบันทึ ก ข้อมู ลปั ญ หาที่ พ บระหว่างการพัฒ นาโปรแกรม
จะต้องมีการสมัครสมาชิ กก่อนเพื่อทาการระบุ ชื่ อผูใ้ ช้งานและรหัสประจาทีม ซึ่ งทาให้มีการแบ่ง
กรุ๊ ป ข้อมู ล ที่ จะบันทึ ก และแสดงปั ญ หาของคนในที ม ให้ผูใ้ ช้งานที่ มี รหัส ประจาที ม เหมื อนกัน
สามารถเห็นปัญหาของคนในทีมที่แจ้งมา

รู ปที่ 4.8 หน้าเว็บสมัครใช้งาน
จากรู ปที่ 4.8 เมื่อต้องการสมัครสมาชิกระบบจะแสดงชื่อจริ ง นามสกุล ชื่อผูใ้ ช้งาน รหัส
ผูใ้ ช้งาน ตาแหน่ง และเลขประจาทีมให้ผใู ้ ช้งานระบุตามหัวข้อที่กาหนดดังรู ป 4.9
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รู ปที่ 4.9 สมัครสมาชิกเพื่อใช้งาน
จากรู ปที่ 4.9 เมื่อผูใ้ ช้งานต้องการเข้าระบบ เพื่อบันทึกปั ญหาหรื อแจ้งปัญหาให้บุคคล
ภายในทีมได้ทราบ ผูใ้ ช้งานต้องสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูลของผูใ้ ช้งานตามหัวข้อที่กาหนด
ดังนี้
- ระบุชื่อจริ งของผูใ้ ช้งาน
- ระบุนามสกุลของผูใ้ ช้งาน
- ระบุชื่อผูเ้ ข้าใช้งาน
- ระบุรหัสผูเ้ ข้าใช้งาน
- ระบุตาแหน่งของผูเ้ ข้าใช้งาน
- ระบุเลขประจาทีมของผูเ้ ข้าใช้งาน
- ต้องการสมัครสมาชิกให้ทาการคลิกปุ่ ม สมัครเพื่อใช้งาน เพื่อที่บนั ทึกข้อมูล
- ต้องการกลับสู่ หน้าล็อคอินให้ทาการคลิกปุ่ ม กลับหน้า Login
เมื่อสมัครเสร็ จสิ้ น ระบบจะนากลับมาหน้าล็อกอิน เพื่อให้ผใู ้ ช้งานได้กรอกไอดีและ
รหัสผ่าน ระบบจะทาการยืนยันไอดีและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ ระบบต่อไปดังรู ปที่ 4.10
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รู ปที่ 4.10 แถบเมนูขอ้ มูลส่ วนตัว
จากรู ปที่ 4.10 ผูใ้ ช้งานเลือกดูรายละเอียดข้อมูลส่ วนตัวได้ให้ทาการคลิกปุ่ ม ข้อมูลส่ วนตัว
ระบบจะทาการแสดงหน้าจอรู ปที่ 4.11

รู ปที่ 4.11 ข้อมูลส่ วนตัวของผูใ้ ช้งาน
จากรู ปที่ 4.11 ระบบจะทาการแสดงชื่อผูใ้ ช้งาน รหัสผูใ้ ช้งาน ชื่อจริ งผูใ้ ช้งาน นามสกุล
ผูใ้ ช้งาน ตาแหน่งของผูใ้ ช้งาน เลขประจาทีมของผูใ้ ช้งาน และวันที่สมัครสมาชิกของผูใ้ ช้งาน
ผูใ้ ช้งานจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่ วนตัวได้ ถ้าผูใ้ ช้งานต้องการย้อนกลับสู่ ก่อนหน้านี้ให้ทาการ
เลือกปุ่ ม กลับสู่ หน้าจอหลัก ระบบจะทาแสดงหน้าจอรู ปที่ 4.10

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 ช่นั 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 ได้ตามปกติทว่ั ไป
และสามารถใช้งานบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่สมาร์ ทโฟนได้เช่นกัน แต่การ
แสดงผลเว็บแอพพลิ เคชัน่ บนสมาร์ ทโฟนต้องการระบบเรซพอนซิ ฟเพิ่มเติ มเพื่อให้
เว็บแอพพลิ เคชัน่ แสดงข้อมูลบนหน้าจอได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งปั จจุบนั การใช้งานบน

43
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
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วิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา

:

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ที่อยู่

:

29/1457 หมู่ที่ 6 หมู่บา้ นวิเศษสุ ข ตาบลพันท้ายนร
สิ งห์ อาเภอกระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74000

ผลงาน

:

- พัฒนาเว็บแอพพลิเคชัน่ ให้กบั บริ ษทั ฟรี วลิ ล์
โซลูชน่ั จากัด

