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บทคดัย่อ 
 

  บริษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเมน้ท์ โซลูชัน่ส์ จ  ากดั เป็นผูใ้ห้บริการระบบ ERP ส าหรับการ
บริหารจดัการธุรกิจท่ีท างานผ่านระบบคลาวด์ โดยผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทัคือ Absolute ERP 
เพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้กลุ่มใหม่ๆ ไดดี้ ทางบริษทัจึงมีโครงการ
ปรับปรุงแกไ้ขระบบให้มีความเป็นมาตรฐานและใชง้านง่ายยิ่งข้ึน ผูจ้ดัท าในฐานะนกัศึกษาสหกิจ
ศึกษาจึงไดรั้บมอบหมายงานให้ท าการทดสอบระบบเพื่อหาขอ้ผิดพลาดและท าการปรับปรุงแกไ้ข 
โดยในการทดสอบจะทดสอบตามท่ีดีไซเนอร์ไดอ้อกแบบไว ้และจะตอ้งท าการจดบนัทึกปัญหาท่ี
พบและวิธีการปรับปรุงแกไ้ขลงใน Google Sheet เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงต่อไป ในการด าเนินงาน
จะใช้ JavaEE และ Netbeans ในการทดสอบโมดูล ฟังก์ชันการท างาน การตอบสนอง และ API 
ต่างๆ ของระบบ เม่ือท าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ท าให้ระบบเป็นมาตรฐานเดียวกนัทั้งระบบ และใช้
งานง่ายผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้การใชง้านไดด้ว้ยตนเอง 
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บทที ่1 
บทน ำ  

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จ  ำกัด เป็นผูใ้ห้บริกำรระบบ ERP (Enterprise 
Resource Planning) ทำงด้ำนกำรวำงแผนจดักำรธุรกิจให้กบับริษทัและองค์กรต่ำงๆ และบริกำร
อ่ืนๆ ทำงดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนธุรกิจอสังหำริมทรัพย ์ธุรกิจก่อสร้ำง เป็น
ตน้ ท่ีเป็นระบบออนไลน์ และเป็นผูใ้ห้บริกำรรำยแรกๆ ของประเทศไทยท่ีให้บริกำรผ่ำนระบบ
คลำวด ์(Cloud Computing) โดยผลิตภณัฑห์ลกัของบริษทั คือ Absolute ERP  

ในปัจจุบนัมำตรฐำนของลูกคำ้สูงข้ึน ทั้งดำ้นระบบกำรท ำงำนและควำมสะดวกในกำรใช้
งำน ลูกคำ้รำยใหม่ตอ้งกำรควำมสะดวกในกำรท ำงำนมำกข้ึน รวมถึงหนำ้จออินเตอร์เฟสท่ีสวยงำม
ทนัสมยั ทำงบริษทัจึงไดท้  ำกำรปรับปรุงอินเตอร์เฟสของระบบ Absolute ERP ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้
ง่ำยและสะดวกต่อกำรใชง้ำนของลูกคำ้และดูทนัสมยัยิง่ข้ึน ซ่ึงโครงกำรน้ีไดต้  ำเนินมำแลว้กวำ่สอง
ปี จนเขำ้สู่เฟสสุดทำ้ยของกำรปรับปรุงระบบ ผูจ้ดัท ำจึงไดรั้บมอบหมำยให้ท ำกำรปรับปรุงแกไ้ข
ระบบในส่วนท่ีเหลืออยู่ โดยท ำกำรทดสอบระบบหำข้อผิดพลำดและจุดบกพร่อง และท ำกำร
ปรับปรุงแกไ้ขให้ถูกตอ้ง พร้อมกบัจดัท ำรำยงำนส ำหรับเป็นขอ้มูลอำ้งอิง โดยผูจ้ดัท ำไดป้ฏิบติังำน
ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยเสร็จส้ินภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด และไดส่้งมอบงำนเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อท ำกำรปรับปรุงแกไ้ขระบบ Absolute ERP 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ทดสอบหำขอ้ผดิพลำดและจุดบกพร่องของระบบ 
1.3.2 ปรับปรุงแกไ้ขขอ้ผดิพลำดต่ำงๆ ใหถู้กตอ้ง 
1.3.3 จดัท ำรำยงำนกำรปรับปรุงแกไ้ขระบบ 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ระบบมีควำมถูกตอ้ง ใชง้ำนง่ำย และดูทนัสมยัยิง่ข้ึน 
1.4.2 ลูกคำ้พึงพอใจกบัหนำ้ขอจออินเตอร์เฟสงระบบใหม่ท่ีสวยงำมและท ำงำนไดอ้ยำ่ง

ถูกตอ้ง 
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1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
1.5.1 วเิครำะห์ปัญหำเดิม 

ท ำกำรอ่ำนบนัทึกของปัญหำเดิมท่ีโปรแกรมเมอร์ไดบ้นัทึกไวใ้นขณะก ำลงัพฒันำ
ระบบเพื่อท ำกำรศึกษำปัญหำและวธีิแกไ้ขท่ีเหมำะสม 
1.5.2 ทดสอบระบบ 

ทดสอบระบบใหม่โดยจะให้ตวัระบบเสมือนจริงส ำหรับใชท้ดสอบมำเพื่อท ำกำร
เพิ่มลบขอ้มูลและตรวจสอบควำมถูกตอ้งของกำรท ำงำนของระบบ เน่ืองจำกระบบจริงมี
กำรด ำเนินกำรพฒันำอยู ่
1.5.3 ปรับปรุงแกไ้ขระบบ 

ท ำกำรแกไ้ขขอ้ผดิพลำดท่ีไดท้  ำกำรบนัทึกมำก่อนหนำ้และปัญหำใหม่ท่ีไดท้  ำกำร
ทดสอบมำ 
1.5.4 จดัท ำรำยงำน 

จดัท ำรำยงำนเพื่อบนัทึกขอ้ผิดพลำดท่ีพบและวธีิกำรปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงขอ้มูลน้ีมี
ควำมส ำคญัต่อกำรใชเ้ป็นขอ้มูลอำ้งอิงเพื่อพฒันำระบบต่อไป 
1.5.5 จดัท ำเอกสำร 

จดัท ำเอกสำรรำยงำนโครงงำนสหกิจศึกษำเพื่อน ำเสนอรำยละเอียดและขั้นตอน
กำรด ำเนินงำนโครงงำน ตลอดจนผลกำรปฏิบติังำน 

 
ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62  ส.ค. 62 
1. วเิครำะห์ปัญหำเดิม 
2. ทดสอบระบบ 
3. ปรับปรุงแกไ้ขระบบ 
4. จดัท ำรำยงำน 
5. จดัท ำเอกสำร 
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1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.6.1 ฮำร์ดแวร์  

1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook Acer A4 

1.6.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Mac 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
1.6.2.1 Apple Macintosh Mojave OS 

1.6.2.2 Linux Mint 18 

1.6.2.3 NetbeanIDE 

1.6.2.4 MySQL 

1.6.2.5 Google Spreadsheet 
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บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
2.1 ระบบ ERP  

ระบบ ERP ประกอบดว้ยแอปพลิเคชนัและเคร่ืองมือท่ีช่วยใหทุ้กส่วนงานของธุรกิจส่ือสาร
กนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลยิ่งข้ึน ระบบ ERP ผสานรวมทุกแง่มุมขององคก์รไวใ้นระบบขอ้มูลเดียวท่ี
ครอบคลุม ตวัอยา่งเช่น พนกังานในส่วนการวางแผนและก าหนดเวลาสามารถเขา้ถึงขอ้มูลเดียวกนั
กบัพนกังานในส่วนการจดัการทางการเงินตามความตอ้งการเฉพาะของตน ขอ้มูลทั้งหมดพร้อมใช้
งานแบบเรียลไทมซ่ึ์งช่วยให้พนกังานสามารถตดัสินใจทางธุรกิจไดเ้ร็วข้ึนและมีขอ้มูลมากข้ึน ดว้ย
ระบบ ERP การท างานทางธุรกิจท่ีส าคญัทั้งหมด ไดแ้ก่ การประเมิน การผลิต การเงิน ทรัพยากร
มนุษย ์การตลาด การขาย การจดัซ้ือ ได้แบ่งปันแหล่งขอ้มูลส่วนกลางล่าสุด ระบบการวางแผน
ทรัพยากรองคก์รเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวม จดัเก็บ และการใชข้อ้มูลขององคก์ร ระบบ ERP ท่ี
เหมาะสมสามารถช่วยรวบรวมและจดัเก็บขอ้มูลจากท่ีต่าง ๆ ไวใ้นท่ีเดียวกนั ณ ศูนยก์ลาง เช่น 

 การเงิน & การบญัชี 
 ทรัพยากรมนุษย ์
 การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์ 
 การจดัการการผลิต 
 ซอฟตแ์วร์ระบบรายงานอจัฉริยะ 
 การจดัการคลงัสินคา้ 
 การจดัการสินคา้คงคลงั 
 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน 
 ระบบขายหนา้ร้าน (POS) 
 อีคอมเมิร์ซ 

 
2.1.1 ประโยชน์หลกัของระบบ ERP 
เหตุใดจึงมีธุรกิจทุกขนาดท่ีใช้ระบบ ERP เพิ่มข้ึนกว่าแต่ก่อน ต่อไปน้ีคือเหตุผลและ

ประโยชน์หลกับางขอ้ท่ีองคก์รใชร้ะบบ ERP 

 การเงิน & การบญัชี 
 มอบทศันวสิัยแบบเรียลไทมใ์นการด าเนินงานแก่ผูน้ าทางธุรกิจ 
 มอบการเขา้ถึงห่วงโซ่อุปทานทัว่โลกแก่ผูน้ าทางธุรกิจและทีมไดใ้นทนัที 
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 ท าให้ผูน้  าทางธุรกิจระบุปัญหา ค้นพบโอกาส และตดัสินใจได้เร็วข้ึนซ่ึงส่งผล
กระทบต่อส่วนต่าง ๆ ของธุรกิจ 

 ช่วยท าใหง้านท่ีมีกระบวนการซ ้ าซอ้นด าเนินการโดยอตัโนมติั 
 มอบเคร่ืองมือและขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อพนกังานเพื่อด าเนินการใหป้ระสบความส าเร็จ 
 มอบความจริงเพียงหน่ึงเดียวส าหรับองคก์ร 
 สามารถเขา้ถึงไดจ้ากทุกท่ี (นอกสถานท่ีและจากอุปกรณ์เคล่ือนท่ี) 
 ช่วยเพิ่มความสามารถในการท างานในทีม 
 ท าใหก้ารท างานร่วมกนัภายในทีมและกบัผูจ้  าหน่ายภายนอกง่ายข้ึน 
 น าเสนอเคร่ืองมือการรายงานและการคาดการณ์ท่ีทรงพลังซ่ึงสามารถใช้เพื่อ
ตดัสินใจอยา่งมีขอ้มูลเก่ียวกบัอนาคตของธุรกิจได ้

 รักษาข้อมูลให้ปลอดภยัและช่วยให้มัน่ใจได้ว่าธุรกิจจะยงัคงด าเนินต่อไปตาม
กฎหมายขอ้บงัคบัและแนวทางปฏิบติัดา้นกฎระเบียบทัว่โลก 

2.2 ระบบ Absolute ERP 

Absolute ERP เป็น ERP หรือ Enterprise Resource Planning หรือ ระบบส าหรับจดัการ
วางแผนทรัพยากรบริษทัแอปโซลูทโซลูชัน่ เป็นตวัอ านวยความสะดวกในการจดัเก็บและจดัการ

ขอ้มูลของบริษทัโดยใช ้JavaEE เป็นมาตรฐานการพฒันาท่ียดึหลกั MVC

 
รูปท่ี 2.1 ภาพตวัอยา่งโปรแกรมระบบ Absolute ERP 

 
ตวัระบบจะแบ่งขายและให้บริการเป็นหลายชนิดหรือหลายโมดูล โดยในโมดูลหน่ึงจะ

แบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยลงไปอีก และในโมดูลแต่ละอนัจะสามารถท างานร่วมกนัไดเ้ช่นหลงัจาก
คนงานก่อสร้างใหม่แลว้จะส่งต่อไปใหฝ่้ายบุคคลจดัการต่อไดโ้ดยไม่มายุง่ยุง่เก่ียวกนัเลย ในขณะท่ี
ใชร้ะบบเดียวกนัอยูเ่น่ืองจากใชร้ะบบสิทธิ ท่ีบนัทึกอยูใ่นขอ้มูลฐานระบบ 
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2.3 JavaEE 1 

 JavaEE หรือ Java Enterprise Edition คือ มาตรฐานการพฒันาระบบส าหรับธุรกิจ เช่น

วธีิการเขียนหนา้เวป็ วิธีการอ่านค่าและเขียนค่าจาก Database วิธีการท าธุรกรรมของระบบ อีกทั้งมี

การใช ้API หลากหลายชนิดเพื่อช่วยในการพฒันาเช่น 

 

รูปท่ี 2.2 โครงสร้างของมาตรฐาน JavaEE โดยกล่าวถึง API และทฤษฎีท่ีใช ้

ตวัอยา่ง API และทฤษฎีท่ีระบบ Absolute ERP ไดน้ ามาใชง้านเช่น 

2.3.1 Servlet เป็นตวัก าหนดวธีิการจดัการ HTTP request รองรับทั้งแบบ synchronous และ 

asynchronous ท างานอยูใ่นระดบัต ่า 

2.3.2 Java Server Faces หรือ JSP เป็นเทคโนโลยีในการสร้างหนา้เวป็แบบหลกัการคอม

โพเน็น JNDI หรือ JPA เป็นตวัแปลงช่ือเป็นรหสั JNDI และจะถูกเรียกใชใ้นรหสัน้ี EJB (Enterprise 

JavaBeans) เป็น JavaBean ใชใ้นการท าธุรกรรม Managed Bean ตวัจดัการท่ีเรียกวา่ JavaBean เป็น

ตวัจดัการ 

  

                                                           
1 https://javaee.github.io/javaee-spec/javadocs/ 
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2.4 JSP (Java Server Pages)2 

เป็นภาษาท่ีพฒันาโดย บริษทั Sun Microsystems (ซนั ไมโครซิสเตม็) ดงันั้น JSP ก็คือภาษา 

script (สคริปต์) ท่ีท างานอยู่ในส่วนของฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงเรียกว่า server-side scripting (เซิฟเวอร์-

ไซด์-สคริปต้ิง) หมายถึง เป็นการประมวลผลการท างานต่างๆ ของภาษาสคริปต ์JSP จะถูกรันหรือ

คอมไพลท่ีฝ่ังเซิร์ฟเวอร์ใหเ้สร็จเรียบร้อยก่อน ก่อนน าผลลพัธ์ท่ีไดส่้งกลบัคืนไปยงัไคลเอน็ท ์

 

รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่งการหลกัการเขียนหนา้ JSP 

 JSF เป็น java framework ตวันึง ท่ีช่วยให้การเขียน java web application นั้นง่ายข้ึน เพราะ

มนัจะมี tag พิเศษต่างๆให้มากมาย เรียกวา่ JSF Component เช่น tag dataTable ท่ีเอาไวแ้สดงขอ้มูล

ท่ีเป็นตารางให้ โดยท่ีเราไม่ตอ้งเขียน html เอง tag ajax ท่ีเอาไวเ้รียกใช้งาน ajax ไดโ้ดยท่ีไม่ตอ้ง

เขียน javascript เอง tag convertDateTime ท่ีเอาไวแ้ปลงรูปแบบเวลาได้ตามท่ีต้องการ tag input 

หรือ tag output ท่ีสามารถผูกเข้ากับ input หรือ output ของ managed bean (web controller) ได้

โดยตรงเลย และ tag พิเศษอ่ืนๆ อีกเยอะแยะท่ีช่วยให้การเขียน html และ managed bean ก็ยงั

สามารถก าหนด scope การท างานไดด้ว้ย วา่จะใหเ้ป็น request scope, session scope หรือ application 

scope อีกอยา่งใชร้ะยะเวลาในการศึกษาสั้นมากๆ ศึกษาแค่ไม่ก่ีวนัก็เขียนไดแ้ลว้ครับ ขอ้ดีอีกอยา่ง

ของ JSF คือเราสามารถ สร้าง tag ต่างๆ ข้ึนมาใชง้านเองได ้ดว้ยเหตุผลน้ี จึงท าให้มี Extension JSF 

version ต่างๆ ออกมามากมายให้เลือกใช้ และบางอันก็เป็นของฟรี เช่น Primefaces, Richface, 

ICEFaces, OpenFaces และอ่ืนอีกเยอะแยะ ซ่ึงแต่ละเจ้า สามารถน ามาผนวกใช้งานร่วมกันได้ 

เน่ืองจากวา่มนัเป็น JSF เหมือนกนั 

                                                           
2 https://en.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages 

https://mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/train-java/3250-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2-java.html
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/3535-nginx-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
https://mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2052-client-server-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


8 

 

 

2.5 MVC Architecture3 
MVC คือ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิดหน่ึง ซ่ึงปัจจุบนัมี Frameworks ส าหรับสร้าง Web 

จ านวนมาก แต่เกือบทั้งหมดมีโครงสร้างแบบ MVC ซ่ึงแต่ละระบบจะถูกแบ่งส่วนออกเป็นสาม
ส่วน คือ 

 

2.5.1 Controller 

- เป็นส่วนท่ีท างานเป็นอนัดบัแรกเม่ือมีโปรแกรมถูกเรียก จาก Web browser 
- เป็นส่วนท่ีติดต่อการท างานระหวา่งผูใ้ชแ้ละโปรแกรม 
- มีการติดต่อกบั Database(ฐานขอ้มูล) ดว้ย Model และแสดงผลขอ้มูลผา่นทาง View 
- เป็นส่วนท่ีมีการประมวลผลหลกั ของโปรแกรม 

 

2.5.2 Model 

- ดูแลในเร่ืองของการติดต่อส่ือสารระหวา่ง Object และ Database โดยท่ีผูพ้ฒันาไม่ตอ้ง
ยุง่ยากกบัการใช ้SQL command 
- เป็นงานดา้นการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล มีผลกบัฐานขอ้มูล 
- Handles validation (ตรวจสอบความถูกตอ้ง), association(ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ฐานขอ้มูล), transactions เป็นตน้ 
 

2.5.3 View 

- เป็นส่วนท่ีตอ้งแสดงผลผา่น web browser 
- เขียนดว้ยพื้นฐานของ HTML แทรกดว้ย script PHP 
- การท างานสัมพนัธ์อยูก่บั controller 
- น า component มาใชใ้หม่ได ้(Reusable) 
- สนบัสนุน Ajax 
- View เป็นการแสดงผลทาง logic หรือ การท าอยา่งไรให้ขอ้มูลจาก Controller class ถูก
แสดงผล 
- นอกจากน้ียงัสามารถก าหนด stylesheet และ template เพื่อใหง้านเวบ็แอพลิเคชัน่นั้นมี
มาตรฐานเดียวกนัทั้งหมด ในกรณี template จะสร้างไฟล ์ท่ีเป็นตวัก าหนด header, content, 
footer ไวท่ี้โฟลเดอร์ layout ภายใตโ้ฟลเดอร์ view ซ่ึงลกัษณะการท างานของไฟลน้ี์ จะถูก
เรียกใชใ้นการแสดงผลทุกคร้ัง เป็นตน้ 

                                                           
3 https://www.softmelt.com/article.php?id=570 
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 2.5.4 ขั้นตอนการท างานของ MVC 
1. เร่ิมจาก Client ส่ง Request ไปท่ี Web ซ่ึงจะถูกส่งต่อให ้Controller ท าการตรวจสอบขอ้มูล

ท่ีมาให ้(Request Method, Request Parameters) 
2. Controller เรียก Model ใหท้ างานเพื่อจดัการ Request นั้น 
3. Model จะท าการค านวณและอาจติดต่อกบั Database เพื่อจดัการกบั Request นั้น แลว้ส่ง

ผลลพัธ์กลบัไปท่ี Controller 
4. เม่ือ Controller ไดผ้ลลพัธ์จาก Model แลว้ก็ใชผ้ลลพัธ์นั้นส่งต่อให ้View ท างาน 
5. View จะสร้าง Page ส าหรับแสดงผลลพัธ์นั้น แลว้ส่ง page กลบัไปท่ี Controller 
6. Controller ส่ง Page นั้น (เป็น Response) กลบัไปยงั Client 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั แอบ๊โซลูท เมเนจเมน้ท ์โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 

ท่ีตั้ง : 22 ซ.เพชรเกษม 47/2 แขวง/เขต บางแค กทม. 10160 

 

 
รูป 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั แอบ๊โซลูท เมเนจเมน้ท ์โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 

 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

Absolute ยืนอยูบ่นความเช่ือท่ีวา่ Cloud จะเป็นเทคโนโลยีท่ีเปิดโอกาสให้ SMEs สามารถ
มีระบบบริหารจดัการธุรกิจ (ERP) ท่ีดีได ้จึงเป็นจุดก าเนิดของระบบ Absolute ERP (|SOLn|) ท่ีถือ
เป็นระบบบริหารจัดการธุรกิจออนไลน์บน Cloud รายแรกของไทย พฒันา ระบบบริหารงาน
ก่อสร้าง และ ระบบบริหารงานขายเน่ือง จากกลุ่ม ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นธุรกิจท่ีตอ้งใช้เงิน
ลงทุนค่อนขา้งสูง และมีปัจจยัท่ีส าคญัในการอยูร่อดคือ การควบคุม ตน้ทุน, คุณภาพ และเวลา ทาง
บริษทัฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการเจาะตลาดกลุ่มธุรกิจน้ี  
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และได้พัฒนา ระบบบริหารงานก่อสร้าง (|Construction| ) เพื่อใช้จัดการต่าง ๆ ปัจจัย
เหล่านั้นนอกจากน้ี ดว้ยกระแสความตอ้งการ ระบบ CRM ท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งมากบริษทัฯ จึงไดพ้ฒันา 
ระบบบริหารงานขาย ( |AMS| ) และเปิดให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไปอีกด้วย พัฒนา ระบบขาย
อสังหาริมทรัพย ์ระบบทรัพยากรบุคคล พฒันา ระบบขายอสังหาริมทรัพย ์( |Real-estate| ) ส าหรับ
บริหารจดัการ งานขาย บา้น, คอนโด ฯลฯ โดยรองรับตั้งแต่การ ออกใบเสนอ ราคา, ใบจอง, สัญญา 
ฯลฯ ไปจนถึงการโอนกรรมสิทธ์ิ และการ รับประกันบ้าน จากประสบการณ์ตรงของลูกค้า ท่ี
ประสบปัญหาใน การบนัทึกเวลาเขา้-ออก ของคนงานรายวนั บริษทัฯ จึงไดพ้ฒันา ระบบทรัพยากร
บุคคล ( |HR| ) ท่ีใช้การ สแกนใบหน้า (Face Recognition) ในการบนัทึกเวลาเขา้-ออก เพื่อป้องกนั
ปัญหาการ ทุจริต และแกปั้ญหาลายน้ิวมือขาดของคนงาน 

 
3.3 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ได้เข้ามาปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จ  ากดั ใน
ต าแหน่งโปรแกรมเมอร์บ ารุงรักษาระบบ โดยได้รับมอบหมายให้ท าการทดสอบและปรับปรุง
แก้ไขระบบ Absolute ERP ให้มีความถูกต้อง ใช้งานง่าย และดูทนัสมยัข้ึน นอกจากน้ียงัได้รับ
มอบหมายใหท้ าการสร้างโมเดลขอ้มูลและพฒันา API ใหก้บัระบบ World Event ท่ีเป็นเทมเพลต 
ส าหรับงานอีเวน้ท ์โดยผูจ้ดัท าไดท้  าการพฒันาฟังกช์ัน่หนา้ Login และ หนา้ Register 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 หนา้ Login ของระบบ World Event 
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รูปท่ี 3.3 หนา้ Register ของระบบ World Event 

 
และท าการวางแผนโมเดลขอ้มูลทั้งหมดในระบบท่ีระบบจ าเป็นตอ้งใชง้าน 

 

 
รูปท่ี 3.4 โมเดลผูใ้ชง้านระบบ 
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และฟังกช์ัน่การน าขอ้มูลท่ีสร้างใหก้บัระบบเรียกใชง้านไดแ้บบง่าย (API) 
 

 
รูปท่ี 3.5 API ของระบบ Login 

 
3.4 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นางสาวจนัทร์สุดา สิริไกรวฒัน์ ต าแหน่ง หวัหนา้ R&D โปรแกรมเมอร์ 
 

3.5 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเมน้ท์ โซลูชั่นส์ จ  ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562  
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บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ระบบ Absolute ERP เป็นเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีใหบ้ริการในการบริหารจดัการธุรกิจของ
บริษทัต่างๆ ทั้งธุรกิจก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย ์คา้ขาย เป็นตน้ โดยมีฟังกช์นัการท างานท่ีรองรับทุก
ฟังกช์นัทางธุรกิจ (Business Function) ทั้งซ้ือ ขาย คงคลงั การเงิน การตลาด เป็นตน้ ซ่ึงทางบริษทั
ตอ้งการปรับปรุงระบบใหมี้ความถูกตอ้ง ทนัสมยัและสวยงามยิง่ข้ึนเพื่อตอบโจทยก์ลุ่มลูกคา้ราย
ใหม่ไดอ้ยา่งครบถว้ย โดยในการบ ารุงรักษาระบบจะท าการตรวจสอบหาขอ้ผดิพลาดและ
จุดบกพร่องของแต่ละโมดูล และท าการปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง พร้อมทั้งบนัทึกขอ้ผดิพลาดและ
วธีิการแกไ้ข ในการทดสอบจะท าการทดสอบกบัระบบจ าลองท่ีมีฟังกช์นัการท างานเช่นเดียวกบั
ระบบจริงท่ีลูกคา้ใชง้านอยู ่ เม่ือท าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้จะส่งงานต่อใหท้างโปรแกรมเมอร์เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

  
4.2 กระบวนการการแก้ไขปัญหา 

4.2.1 การทดสอบระบบ 
  ท าการทดสอบระบบ Absolute ERP วา่ท างานถูกตอ้งตามท่ีไดอ้อกแบบไวห้รือไม่ 
 

 
 

รูปท่ี 4.1 ตวัอยา่งระบบ Absolute ERP 
 

จะท าการทดลองใชง้านจากระบบจ าลองท่ีแยกจากเซิร์ฟเวอร์จริง โดยจะท าการยดึหลกัการ
ท างานท่ีถูกตอ้งจากบนัทึกของดีไซเนอร์ 
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รูปท่ี 4.2 ตวัอยา่ง Requirement จากดีไซเนอร์ท่ีบนัทึกไวใ้น Google Sheet 
 
4.2.2 บันทกึรายงาน 
 ท าการบนัทึกขอ้ผิดพลาดท่ีพบ เช่น สีของปุ่มลบเป็นสีเขียวแทนท่ีจะเป็นสีแดงตามบนัทึก 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 Pop-up ลบท่ีถูกตอ้งตามบนัทึกดีไซน์เนอร์ 

 
 



16 

 

 

หลงัจากนั้นจะท าการบนัทึกลงใน Google Sheet เพื่อแจง้โปรแกรมเมอร์ 
 

 
 

รูปท่ีท่ี 4.4 ตวัอยา่งส่วนหน่ึงของการบนัทึกปัญหาท่ีพบ 
 
4.2.3 ปรับปรุงแก้ไขระบบ 
 หลงัจากบนัทึกขอ้ผดิพลาดท่ีพบแลว้ จะท าการแกไ้ขโดยดูจาก Requirement ของดีไซเนอร์
ท่ีก าหนดไว ้ตามรูปท่ี 4.2 ขา้งตน้ โดยท าการศึกษาคน้ควา้หาแนวทางในการแกไ้ข และด าเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ข 
 
 ตัวอย่างหน่ึงในการแก้ไขปัญหา 

 
 

รูปท่ี 4.5 ตวัอยา่งปัญหา Use case เพิ่มไม่ได ้
 

จากรูปท่ี 4.5 เป็นกระบวนการแกไ้ขหน่ึงในปัญหาท่ีพบในระบบและกระบวนการความคิด
ท่ีใชก้บัทุกการแกปั้ญหา เป็นการเพิ่ม Use case จากผูใ้ชท่ี้จะไม่สามารถเพิ่มใหก้บัผูใ้ชใ้หม่ได ้
  
 
 
 



17 

 

 

ขั้นตอนแรก จะตอ้งหาสาเหตุของปัญหาวา่เกิดจากอลักอริทึมท่ีใชห้รือเป็นปัญหาจากฮาร์ดแวร์ท่ีใช ้
  

 
 

รูปท่ี 4.6 ตวัอยา่งการ Log ขอ้มูลจากปัญหา 
 

วิธีในการด าเนินคือการ Log โดยกรอกขอ้มูลลงไป เรียกว่าการ Hardcoded ระบบให้ผล
ออกมาว่าตรงกับตามท่ีต้องการหรือไม่ จะใช้ตรงน้ีเป็นหลักในการตรวจสอบว่าระบบท างาน
ถูกตอ้งหรือไม่ เช่น ถ้าถูกตอ้งแสดงว่าปัญหาอาจจะเกิดจากฮาร์ดแวร์แต่ในท่ีน้ี ให้ผลออกมาไม่
ถูกต้อง จึงสรุปว่าเป็นปัญหากับจุดจุดน้ี จากนั้นท าการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการ MVC และ
บนัทึกของดีไซเนอร์เป็นหลกั เช่น หลกัการน าขอ้มูลมาใชง้านแบบเดียวกบัท่ีโปรแกรมเมอร์ใช ้

โดยตามท่ีกล่าวไวใ้นขา้งตน้วา่ใชห้ลกัการ MVC โดยแบ่งระบบเป็นชั้น Model View และ 
Controller ท าให้สามารถตรวจสอบระบบแต่ละชั้นไดแ้ละจะสามารถตรวจพบกบัปัญหาของระบบ
ได ้โดยในท่ีน้ีพบวา่ไม่สามารถดึงขอ้มูลมาได ้เน่ืองจากเกิดการผดิพลาดของอลักอลิทึมของการดึง
ขอ้มูจากฐานขอ้มูลมาใชง้าน ท่ีอยูใ่นชั้น Controller จากน้ีก็ทราบปัญหาอยา่งชดัเจนและจะสามารถ
ท าการแกไ้ขอลักอลิทึมท่ีใชไ้ด ้
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ฃรูปท่ี 4.7 ตวัอยา่งส่วนหน่ึงของอลักอริทึมใหม่ท่ีผูจ้ดัท าด าเนินการแกไ้ข 

 
หลงัจากแกไ้ขเสร็จแลว้ท าการทดสอบ Log อีกคร้ัง 
 

 
 

รูปท่ี 4.8 Log ของระบบท างานตามท่ีตอ้งการ 
 
พบวา่ท างานถูกตอ้งจึงท าการบนัทึกการแกไ้ข 
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การบนัทึกแกไ้ขปัญหา 
 

 
 

รูปท่ี 4.9 ตวัอยา่งส่วนหน่ึงของการบนัทีกจุดแกไ้ข 
 
 บนัทึกจุดท่ีแกไ้ขเพื่อการตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง เน่ืองจากเป็นระบบขนาดใหญ่ จึง
ตอ้งบอกช่ือไฟล ์จุดท่ีแกไ้ขและวธีิการด าเนินการ 
 
4.2.4 ท าให้ง่ายขึน้ 

 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานส าหรับโปรแกรมเมอร์บ ารุงรักษาระบบ โดยท าการ
น าปัญหาท่ีแกเ้สร็จแลว้ บนัทึกไวใ้น Netbeans แลว้น าปัญหาท่ีบนัทึกไวไ้ปคน้หาในชุดค าสั่งอ่ืน ถา้
พบปัญหาท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัก็จะสามารถน าวิธีการแกปั้ญหาแบบเดิมมาใชไ้ดท้นัที ซ่ึงจะช่วย
ประหยดัเวลาการแกปั้ญหาไดอ้ยา่งมาก 
 

  
 

รูปท่ี 4.10 ตวัอยา่งในการใช ้Replace ใน Netbeans ช่วยคน้หาและแกไ้ขปัญหา 
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จากรูปท่ี 4.10 ผูจ้ดัท าใช้รหัสโคด้ท่ีเขียนมาเพื่อคน้หาปัญหาเดียวกนักบัท่ีเกิดข้ึน เพราะมี

ความเห็นวา่ปัญหาน้ีน่าจะเกิดข้ึนกบัจุดอ่ืนๆ เหมือนกนั และผูจ้ดัท าก็จะท าการใช ้Macro พิเศษเพื่อ
ใชใ้นการแกปั้ญหาอตัโนมติัหลงัจากนั้นจึงทดสอบอีกคร้ัง 
 
4.3 สรุปผล 

 โดยจากกระบวนการการท างานท่ีวางแผนไวภ้ายในเวลา 2 เดือนไดท้  าการแกไ้ขปัญหาใน

ระบบไปแลว้มากกวา่ 300 ปัญหา โดยปัญหาท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ สีของแถบไม่เหมือนกนัในแต่ละหนา้ 

ค าสะกดผดิ และการจดัพารากราฟไม่เป็นระเบียบ เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 4.11 บนัทึกการแกไ้ขโมดูลฝ่ายบุคคล 
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รูปท่ี 4.12 บนัทึกการแกไ้ขโมดูลแผนกก่อสร้าง 

หลังจากท าการบ ารุงรักษาระบบแล้วพบว่าระบบมีความสเถียรมากข้ึน ตรงกับ ท่ี

ดีไซน์เนอร์ตอ้งการและลดภาระของผูพ้ฒันาไดอ้ยา่งมาก ช่วยเพิ่มความเร็วของการพฒันาเน่ืองจาก

ไม่ตอ้งเสียเวลายอ้นกลบัมาทดสอบและแกไ้ขปัญหาของระบบท่ีพฒันาไปแลว้ จะไดใ้ชเ้วลาในการ

พฒันาระบบอ่ืนๆ ต่อไป 
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บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
ในการบ ารุงรักษาระบบ Absolute ERP นั้นผูจ้ดัท าไดท้  าการทดสอบการท างานของแต่ละ

โมดูลและเปรียบเทียบกบัขอ้ก าหนดของดีไซเนอร์ ถา้พบขอ้ผิดพลาดจะท าการปรับปรุงแกไ้ขให้
ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดนั้นๆ ซ่ึงผูจ้ดัท าไดพ้บและท าการแกไ้ขไปมากกวา่ 300 ปัญหา และไดท้ าการ
บนัทึกรายงานไวเ้ป็นขอ้มูลอา้งอิงเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงการบ ารุงรักษาระบบท าให้หนา้จอส่วนติดต่อกบั
ผูใ้ช ้(User Interface) มีความเป็นมาตรฐานเดียวกนัมากข้ึน มีความเป็นระเบียบและสวยงาม ใชง้าน
ง่ายยิง่ข้ึน โดย  

5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 
  5.1.2.1 ระบบมีขนาดใหญ่มาก มีความเป็นไปไดท่ี้อาจจะมีขอ้ผดิพลาดอยู ่
  5.1.2.2 บางฟังชัน่ไม่สามารถใชง้านไดเ้น่ืองจากอยูร่ะหวา่งการพฒันา 
5.1.3  ขอ้เสนอแนะ 
 5.1.3.1 ควรมีการทดสอบระบบเป็นระยะๆ เพื่อลดขอ้ผดิพลาดใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุด 
 

5.2         สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
เม่ือไดไ้ปปฏิบติังานจริงท าใหเ้ขา้ใจสภาพแวดลอ้มการท างานจริง ไดแ้นวทางการศึกษา

เคร่ืองมือแบบใหม่ เขา้ใจการวางแผนการท างานเป็นทีม 
5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
ใชเ้วลาเพื่อท าความเขา้ใจงาน เคร่ืองมือในการท างาน และปฏิบติัติตามงานท่ีมอบหมาย

ค่อนขา้งนาน เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือใหม่  
5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 
ส่ิงท่ีคนหลายคนมองขา้มในการพฒันาระบบ คือการใชเ้คร่ืองมือพฒันา เช่น Netbeans ท่ี

ไม่ไดเ้ป็นเพียง Text Editor แต่เป็นเคร่ืองมือท่ีมี Plugin, Add ons, และตวัจดัการเร่ืองต่างๆ มากมาย
เก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรม แต่คนส่วนมากมกัจะใชแ้ค่เป็นเคร่ืองมือในการเขียนชุดค าสั่งแลเป็น
ตวัคอมไพลโ์ปรแกรม การศึกษาเคร่ืองมือท่ีตนเองใชใ้นเชิงลึกจะสามารถน ามาช่วยในการพฒันา
โปรแกรมไดอี้กมาก 
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