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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ทั แอ๊บ โซลู ท เมเนจเม้นท์ โซลู ชั่นส์ จำกัด เป็ นผูใ้ ห้ บริ ก ำรระบบ ERP (Enterprise
Resource Planning) ทำงด้ำนกำรวำงแผนจัดกำรธุ รกิ จให้กบั บริ ษ ทั และองค์กรต่ำงๆ และบริ กำร
อื่นๆ ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริ หำรงำนธุ รกิจอสังหำริ มทรัพย์ ธุ รกิจก่อสร้ำง เป็ น
ต้น ที่ เป็ นระบบออนไลน์ และเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรรำยแรกๆ ของประเทศไทยที่ ให้บริ กำรผ่ำนระบบ
คลำวด์ (Cloud Computing) โดยผลิตภัณฑ์หลักของบริ ษทั คือ Absolute ERP
ในปั จจุบนั มำตรฐำนของลูกค้ำสู งขึ้น ทั้งด้ำนระบบกำรทำงำนและควำมสะดวกในกำรใช้
งำน ลูกค้ำรำยใหม่ตอ้ งกำรควำมสะดวกในกำรทำงำนมำกขึ้น รวมถึงหน้ำจออินเตอร์ เฟสที่สวยงำม
ทันสมัย ทำงบริ ษทั จึงได้ทำกำรปรับปรุ งอินเตอร์เฟสของระบบ Absolute ERP ใหม่ท้ งั หมด เพื่อให้
ง่ำยและสะดวกต่อกำรใช้งำนของลูกค้ำและดูทนั สมัยยิง่ ขึ้น ซึ่ งโครงกำรนี้ได้ตำเนิ นมำแล้วกว่ำสอง
ปี จนเข้ำสู่ เฟสสุ ดท้ำยของกำรปรับปรุ งระบบ ผูจ้ ดั ทำจึงได้รับมอบหมำยให้ทำกำรปรับปรุ งแก้ไข
ระบบในส่ วนที่ เหลื ออยู่ โดยท ำกำรทดสอบระบบหำข้อผิดพลำดและจุ ดบกพร่ อง และท ำกำร
ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมกับจัดทำรำยงำนสำหรับเป็ นข้อมูลอ้ำงอิง โดยผูจ้ ดั ทำได้ปฏิบตั ิงำน
ตำมที่ได้รับมอบหมำยเสร็ จสิ้ นภำยในระยะเวลำที่กำหนด และได้ส่งมอบงำนเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว
1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อทำกำรปรับปรุ งแก้ไขระบบ Absolute ERP

1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ทดสอบหำข้อผิดพลำดและจุดบกพร่ องของระบบ
1.3.2 ปรับปรุ งแก้ไขข้อผิดพลำดต่ำงๆ ให้ถูกต้อง
1.3.3 จัดทำรำยงำนกำรปรับปรุ งแก้ไขระบบ

1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ระบบมีควำมถูกต้อง ใช้งำนง่ำย และดูทนั สมัยยิง่ ขึ้น
1.4.2 ลูกค้ำพึงพอใจกับหน้ำขอจออินเตอร์เฟสงระบบใหม่ที่สวยงำมและทำงำนได้อย่ำง
ถูกต้อง
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1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 วิเครำะห์ปัญหำเดิม
ทำกำรอ่ำนบันทึกของปั ญหำเดิมที่โปรแกรมเมอร์ ได้บนั ทึกไว้ในขณะกำลังพัฒนำ
ระบบเพื่อทำกำรศึกษำปั ญหำและวิธีแก้ไขที่เหมำะสม
1.5.2 ทดสอบระบบ
ทดสอบระบบใหม่โดยจะให้ตวั ระบบเสมือนจริ งสำหรับใช้ทดสอบมำเพื่อทำกำร
เพิ่มลบข้อมูลและตรวจสอบควำมถูกต้องของกำรทำงำนของระบบ เนื่องจำกระบบจริ งมี
กำรดำเนิ นกำรพัฒนำอยู่
1.5.3 ปรับปรุ งแก้ไขระบบ
ทำกำรแก้ไขข้อผิดพลำดที่ได้ทำกำรบันทึกมำก่อนหน้ำและปั ญหำใหม่ที่ได้ทำกำร
ทดสอบมำ
1.5.4 จัดทำรำยงำน
จัดทำรำยงำนเพื่อบันทึกข้อผิดพลำดที่พบและวิธีกำรปรับปรุ งแก้ไข ซึ่ งข้อมูลนี้มี
ควำมสำคัญต่อกำรใช้เป็ นข้อมูลอ้ำงอิงเพื่อพัฒนำระบบต่อไป
1.5.5 จัดทำเอกสำร
จัดทำเอกสำรรำยงำนโครงงำนสหกิจศึกษำเพื่อนำเสนอรำยละเอียดและขั้นตอน
กำรดำเนินงำนโครงงำน ตลอดจนผลกำรปฏิบตั ิงำน
ตำรำงที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน
1.
2.
3.
4.
5.

ขั้นตอนกำรดำเนิ นงำน
วิเครำะห์ปัญหำเดิม
ทดสอบระบบ
ปรับปรุ งแก้ไขระบบ
จัดทำรำยงำน
จัดทำเอกสำร

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62
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1.6

อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Notebook Acer A4
1.6.1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ Mac
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
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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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
2.1 ระบบ ERP
ระบบ ERP ประกอบด้วยแอปพลิเคชันและเครื่ องมือที่ช่วยให้ทุกส่ วนงานของธุ รกิจสื่ อสาร
กันได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลยิ่งขึ้น ระบบ ERP ผสานรวมทุกแง่มุมขององค์กรไว้ในระบบข้อมูลเดียวที่
ครอบคลุม ตัวอย่างเช่น พนักงานในส่ วนการวางแผนและกาหนดเวลาสามารถเข้าถึงข้อมูลเดียวกัน
กับพนักงานในส่ วนการจัดการทางการเงินตามความต้องการเฉพาะของตน ข้อมูลทั้งหมดพร้อมใช้
งานแบบเรี ยลไทม์ซ่ ึ งช่วยให้พนักงานสามารถตัดสิ นใจทางธุ รกิจได้เร็ วขึ้นและมีขอ้ มูลมากขึ้น ด้วย
ระบบ ERP การทางานทางธุ รกิ จที่สาคัญทั้งหมด ได้แก่ การประเมิ น การผลิ ต การเงิ น ทรัพยากร
มนุ ษย์ การตลาด การขาย การจัดซื้ อ ได้แบ่งปั นแหล่ งข้อมูลส่ วนกลางล่ าสุ ด ระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการรวบรวม จัดเก็บ และการใช้ขอ้ มูลขององค์กร ระบบ ERP ที่
เหมาะสมสามารถช่วยรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากที่ต่าง ๆ ไว้ในที่เดียวกัน ณ ศูนย์กลาง เช่น
การเงิน & การบัญชี
 ทรัพยากรมนุ ษย์
 การบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
 การจัดการการผลิต
 ซอฟต์แวร์ ระบบรายงานอัจฉริ ยะ
 การจัดการคลังสิ นค้า
 การจัดการสิ นค้าคงคลัง
 การจัดการห่ วงโซ่ อุปทาน
 ระบบขายหน้าร้าน (POS)
 อีคอมเมิร์ซ


2.1.1 ประโยชน์ หลักของระบบ ERP
เหตุ ใ ดจึ ง มี ธุ ร กิ จ ทุ ก ขนาดที่ ใ ช้ร ะบบ ERP เพิ่ ม ขึ้ น กว่า แต่ ก่ อน ต่ อไปนี้ คื อ เหตุ ผ ลและ
ประโยชน์หลักบางข้อที่องค์กรใช้ระบบ ERP
การเงิน & การบัญชี
 มอบทัศนวิสัยแบบเรี ยลไทม์ในการดาเนิ นงานแก่ผน
ู ้ าทางธุ รกิจ
 มอบการเข้าถึงห่ วงโซ่ อุปทานทัว
่ โลกแก่ผนู ้ าทางธุ รกิจและทีมได้ในทันที


5
ท าให้ผู น้ าทางธุ รกิ จระบุ ปั ญหา ค้นพบโอกาส และตัด สิ นใจได้เร็ วขึ้ นซึ่ งส่ ง ผล
กระทบต่อส่ วนต่าง ๆ ของธุ รกิจ
 ช่วยทาให้งานที่มีกระบวนการซ้ าซ้อนดาเนิ นการโดยอัตโนมัติ
 มอบเครื่ องมือและข้อมูลที่จาเป็ นต่อพนักงานเพื่อดาเนิ นการให้ประสบความสาเร็ จ
 มอบความจริ งเพียงหนึ่ งเดียวสาหรับองค์กร
 สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ (นอกสถานที่และจากอุปกรณ์เคลื่อนที่)
 ช่วยเพิ่มความสามารถในการทางานในทีม
 ทาให้การทางานร่ วมกันภายในทีมและกับผูจ้ าหน่ายภายนอกง่ายขึ้น
 น าเสนอเครื่ อ งมื อ การรายงานและการคาดการณ์ ที่ ท รงพลัง ซึ่ งสามารถใช้ เ พื่ อ
ตัดสิ นใจอย่างมีขอ้ มูลเกี่ยวกับอนาคตของธุ รกิจได้
 รั ก ษาข้อ มู ล ให้ ป ลอดภัย และช่ ว ยให้ ม น
ั่ ใจได้ว่า ธุ รกิ จ จะยัง คงด าเนิ นต่ อไปตาม
กฎหมายข้อบังคับและแนวทางปฏิบตั ิดา้ นกฎระเบียบทัว่ โลก
2.2 ระบบ Absolute ERP
Absolute ERP เป็ น ERP หรื อ Enterprise Resource Planning หรื อ ระบบสาหรับจัดการ
วางแผนทรัพยากรบริ ษทั แอปโซลูทโซลูชนั่ เป็ นตัวอานวยความสะดวกในการจัดเก็บและจัดการ
ข้อมูลของบริ ษทั โดยใช้ JavaEE เป็ นมาตรฐานการพัฒนาที่ยดึ หลัก MVC


รู ปที่ 2.1 ภาพตัวอย่างโปรแกรมระบบ Absolute ERP
ตัวระบบจะแบ่งขายและให้บริ การเป็ นหลายชนิ ดหรื อหลายโมดู ล โดยในโมดู ลหนึ่ งจะ
แบ่งเป็ นหมวดหมู่ย่อยลงไปอีก และในโมดู ลแต่ละอันจะสามารถทางานร่ วมกันได้เช่ นหลังจาก
คนงานก่อสร้างใหม่แล้วจะส่ งต่อไปให้ฝ่ายบุคคลจัดการต่อได้โดยไม่มายุง่ ยุง่ เกี่ยวกันเลย ในขณะที่
ใช้ระบบเดียวกันอยูเ่ นื่องจากใช้ระบบสิ ทธิ ที่บนั ทึกอยูใ่ นข้อมูลฐานระบบ
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2.3 JavaEE 1
JavaEE หรื อ Java Enterprise Edition คื อ มาตรฐานการพัฒ นาระบบส าหรั บ ธุ ร กิ จ เช่ น
วิธีการเขียนหน้าเว็ป วิธีการอ่านค่าและเขียนค่าจาก Database วิธีการทาธุ รกรรมของระบบ อีกทั้งมี
การใช้ API หลากหลายชนิดเพื่อช่วยในการพัฒนาเช่น

รู ปที่ 2.2 โครงสร้างของมาตรฐาน JavaEE โดยกล่าวถึง API และทฤษฎีที่ใช้
ตัวอย่าง API และทฤษฎีที่ระบบ Absolute ERP ได้นามาใช้งานเช่น
2.3.1 Servlet เป็ นตัวกาหนดวิธีการจัดการ HTTP request รองรับทั้งแบบ synchronous และ
asynchronous ทางานอยูใ่ นระดับต่า
2.3.2 Java Server Faces หรื อ JSP เป็ นเทคโนโลยีในการสร้างหน้าเว็ปแบบหลักการคอม
โพเน็น JNDI หรื อ JPA เป็ นตัวแปลงชื่อเป็ นรหัส JNDI และจะถูกเรี ยกใช้ในรหัสนี้ EJB (Enterprise
JavaBeans) เป็ น JavaBean ใช้ในการทาธุ รกรรม Managed Bean ตัวจัดการที่เรี ยกว่า JavaBean เป็ น
ตัวจัดการ

1

https://javaee.github.io/javaee-spec/javadocs/
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2.4 JSP (Java Server Pages)2
เป็ นภาษาที่พฒั นาโดย บริ ษทั Sun Microsystems (ซัน ไมโครซิ สเต็ม) ดังนั้น JSP ก็คือภาษา
script (สคริ ปต์) ที่ทางานอยู่ในส่ วนของฝั่ งเซิ ร์ฟเวอร์ ซึ่ งเรี ยกว่า server-side scripting (เซิ ฟเวอร์ ไซด์-สคริ ปติ้ง) หมายถึง เป็ นการประมวลผลการทางานต่างๆ ของภาษาสคริ ปต์ JSP จะถูกรันหรื อ
คอมไพลที่ฝ่ังเซิ ร์ฟเวอร์ ให้เสร็ จเรี ยบร้อยก่อน ก่อนนาผลลัพธ์ที่ได้ส่งกลับคืนไปยังไคลเอ็นท์

รู ปที่ 2.3 ตัวอย่างการหลักการเขียนหน้า JSP
JSF เป็ น java framework ตัวนึ ง ที่ช่วยให้การเขียน java web application นั้นง่ายขึ้น เพราะ
มันจะมี tag พิเศษต่างๆให้มากมาย เรี ยกว่า JSF Component เช่น tag dataTable ที่เอาไว้แสดงข้อมูล
ที่เป็ นตารางให้ โดยที่เราไม่ตอ้ งเขียน html เอง tag ajax ที่เอาไว้เรี ยกใช้งาน ajax ได้โดยที่ไม่ตอ้ ง
เขี ย น javascript เอง tag convertDateTime ที่ เ อาไว้แปลงรู ป แบบเวลาได้ต ามที่ ต้องการ tag input
หรื อ tag output ที่ ส ามารถผู ก เข้า กับ input หรื อ output ของ managed bean (web controller) ได้
โดยตรงเลย และ tag พิ เ ศษอื่ น ๆ อี ก เยอะแยะที่ ช่ ว ยให้ ก ารเขี ย น html และ managed bean ก็ ย งั
สามารถกาหนด scope การทางานได้ดว้ ย ว่าจะให้เป็ น request scope, session scope หรื อ application
scope อีกอย่างใช้ระยะเวลาในการศึกษาสั้นมากๆ ศึกษาแค่ไม่กี่วนั ก็เขียนได้แล้วครับ ข้อดีอีกอย่าง
ของ JSF คือเราสามารถ สร้าง tag ต่างๆ ขึ้นมาใช้งานเองได้ ด้วยเหตุผลนี้ จึงทาให้มี Extension JSF
version ต่ า งๆ ออกมามากมายให้ เ ลื อ กใช้ และบางอัน ก็ เ ป็ นของฟรี เช่ น Primefaces, Richface,
ICEFaces, OpenFaces และอื่ นอี ก เยอะแยะ ซึ่ งแต่ ล ะเจ้า สามารถนามาผนวกใช้ง านร่ ว มกันได้
เนื่องจากว่ามันเป็ น JSF เหมือนกัน

2

https://en.wikipedia.org/wiki/JavaServer_Pages
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2.5 MVC Architecture3
MVC คือ สถาปั ตยกรรมซอฟต์แวร์ชนิดหนึ่ง ซึ่ งปั จจุบนั มี Frameworks สาหรับสร้าง Web
จานวนมาก แต่เกื อบทั้งหมดมีโครงสร้ างแบบ MVC ซึ่ งแต่ละระบบจะถู กแบ่งส่ วนออกเป็ นสาม
ส่ วน คือ
2.5.1 Controller
- เป็ นส่ วนที่ทางานเป็ นอันดับแรกเมื่อมีโปรแกรมถูกเรี ยก จาก Web browser
- เป็ นส่ วนที่ติดต่อการทางานระหว่างผูใ้ ช้และโปรแกรม
- มีการติดต่อกับ Database(ฐานข้อมูล) ด้วย Model และแสดงผลข้อมูลผ่านทาง View
- เป็ นส่ วนที่มีการประมวลผลหลัก ของโปรแกรม
2.5.2 Model
- ดูแลในเรื่ องของการติดต่อสื่ อสารระหว่าง Object และ Database โดยที่ผพู ้ ฒั นาไม่ตอ้ ง
ยุง่ ยากกับการใช้ SQL command
- เป็ นงานด้านการตรวจสอบความสัมพันธ์ของข้อมูล มีผลกับฐานข้อมูล
- Handles validation (ตรวจสอบความถูกต้อง), association(ความสัมพันธ์ระหว่าง
ฐานข้อมูล), transactions เป็ นต้น
2.5.3 View
- เป็ นส่ วนที่ตอ้ งแสดงผลผ่าน web browser
- เขียนด้วยพื้นฐานของ HTML แทรกด้วย script PHP
- การทางานสัมพันธ์อยูก่ บั controller
- นา component มาใช้ใหม่ได้ (Reusable)
- สนับสนุน Ajax
- View เป็ นการแสดงผลทาง logic หรื อ การทาอย่างไรให้ขอ้ มูลจาก Controller class ถูก
แสดงผล
- นอกจากนี้ยงั สามารถกาหนด stylesheet และ template เพื่อให้งานเว็บแอพลิเคชัน่ นั้นมี
มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ในกรณี template จะสร้างไฟล์ ที่เป็ นตัวกาหนด header, content,
footer ไว้ที่โฟลเดอร์ layout ภายใต้โฟลเดอร์ view ซึ่ งลักษณะการทางานของไฟล์น้ ี จะถูก
เรี ยกใช้ในการแสดงผลทุกครั้ง เป็ นต้น
3

https://www.softmelt.com/article.php?id=570
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2.5.4 ขั้นตอนการทางานของ MVC
1. เริ่ มจาก Client ส่ ง Request ไปที่ Web ซึ่ งจะถูกส่ งต่อให้ Controller ทาการตรวจสอบข้อมูล
ที่มาให้ (Request Method, Request Parameters)
2. Controller เรี ยก Model ให้ทางานเพื่อจัดการ Request นั้น
3. Model จะทาการคานวณและอาจติดต่อกับ Database เพื่อจัดการกับ Request นั้น แล้วส่ ง
ผลลัพธ์กลับไปที่ Controller
4. เมื่อ Controller ได้ผลลัพธ์จาก Model แล้วก็ใช้ผลลัพธ์น้ นั ส่ งต่อให้ View ทางาน
5. View จะสร้าง Page สาหรับแสดงผลลัพธ์น้ นั แล้วส่ ง page กลับไปที่ Controller
6. Controller ส่ ง Page นั้น (เป็ น Response) กลับไปยัง Client
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1

ชื่ อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชนั่ ส์ จากัด
ที่ต้ งั : 22 ซ.เพชรเกษม 47/2 แขวง/เขต บางแค กทม. 10160

รู ป 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชนั่ ส์ จากัด
3.2

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร

Absolute ยืนอยูบ่ นความเชื่ อที่วา่ Cloud จะเป็ นเทคโนโลยีที่เปิ ดโอกาสให้ SMEs สามารถ
มีระบบบริ หารจัดการธุ รกิจ (ERP) ที่ดีได้ จึงเป็ นจุดกาเนิ ดของระบบ Absolute ERP (|SOLn|) ที่ถือ
เป็ นระบบบริ ห ารจัดการธุ รกิ จออนไลน์ บ น Cloud รายแรกของไทย พัฒ นา ระบบบริ ห ารงาน
ก่อสร้ าง และ ระบบบริ หารงานขายเนื่ อง จากกลุ่ม ธุ รกิ จรับเหมาก่อสร้ าง เป็ นธุ รกิ จที่ตอ้ งใช้เงิ น
ลงทุนค่อนข้างสู ง และมีปัจจัยที่สาคัญในการอยูร่ อดคือ การควบคุม ต้นทุน, คุณภาพ และเวลา ทาง
บริ ษทั ฯ จึงเล็งเห็นโอกาสในการเจาะตลาดกลุ่มธุ รกิจนี้
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และได้พ ัฒ นา ระบบบริ ห ารงานก่ อ สร้ า ง (|Construction| ) เพื่ อ ใช้จ ัด การต่ า ง ๆ ปั จ จัย
เหล่านั้นนอกจากนี้ ด้วยกระแสความต้องการ ระบบ CRM ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากบริ ษทั ฯ จึงได้พฒั นา
ระบบบริ ห ารงานขาย ( |AMS| ) และเปิ ดให้ บ ริ ก ารแก่ ลู ก ค้า ทั่ว ไปอี ก ด้ว ย พัฒ นา ระบบขาย
อสังหาริ มทรัพย์ ระบบทรัพยากรบุคคล พัฒนา ระบบขายอสังหาริ มทรัพย์ ( |Real-estate| ) สาหรับ
บริ หารจัดการ งานขาย บ้าน, คอนโด ฯลฯ โดยรองรับตั้งแต่การ ออกใบเสนอ ราคา, ใบจอง, สัญญา
ฯลฯ ไปจนถึ งการโอนกรรมสิ ท ธิ์ และการ รั บ ประกัน บ้าน จากประสบการณ์ ตรงของลู ก ค้า ที่
ประสบปั ญหาใน การบันทึกเวลาเข้า-ออก ของคนงานรายวัน บริ ษทั ฯ จึงได้พฒั นา ระบบทรัพยากร
บุคคล ( |HR| ) ที่ใช้การ สแกนใบหน้า (Face Recognition) ในการบันทึกเวลาเข้า-ออก เพื่อป้ องกัน
ปั ญหาการ ทุจริ ต และแก้ปัญหาลายนิ้วมือขาดของคนงาน
3.3 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ได้เข้ามาปฏิ บ ตั ิ งานสหกิ จศึ กษา ณ บริ ษ ทั แอ๊บ โซลู ท เมเนจเม้นท์ โซลู ชั่นส์ จากัด ใน
ตาแหน่ งโปรแกรมเมอร์ บ ารุ งรักษาระบบ โดยได้รับมอบหมายให้ ท าการทดสอบและปรับปรุ ง
แก้ไขระบบ Absolute ERP ให้ มี ค วามถู ก ต้อง ใช้งานง่ าย และดู ท นั สมัยขึ้ น นอกจากนี้ ย งั ได้รับ
มอบหมายให้ทาการสร้างโมเดลข้อมูลและพัฒนา API ให้กบั ระบบ World Event ที่เป็ นเทมเพลต
สาหรับงานอีเว้นท์ โดยผูจ้ ดั ทาได้ทาการพัฒนาฟังก์ชนั่ หน้า Login และ หน้า Register

รู ปที่ 3.2 หน้า Login ของระบบ World Event
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รู ปที่ 3.3 หน้า Register ของระบบ World Event
และทาการวางแผนโมเดลข้อมูลทั้งหมดในระบบที่ระบบจาเป็ นต้องใช้งาน

รู ปที่ 3.4 โมเดลผูใ้ ช้งานระบบ

13
และฟังก์ชนั่ การนาข้อมูลที่สร้างให้กบั ระบบเรี ยกใช้งานได้แบบง่าย (API)

รู ปที่ 3.5 API ของระบบ Login
3.4 ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นางสาวจันทร์สุดา สิ ริไกรวัฒน์ ตาแหน่ง หัวหน้า R&D โปรแกรมเมอร์
ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ปฏิ บตั ิงานสหกิ จศึ กษา ณ บริ ษทั แอ๊บโซลู ท เมเนจเม้นท์ โซลู ชั่นส์ จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม พ.ศ. 2562
3.5
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บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
ระบบ Absolute ERP เป็ นเว็บแอปพลิเคชันที่ให้บริ การในการบริ หารจัดการธุ รกิจของ
บริ ษทั ต่างๆ ทั้งธุ รกิจก่อสร้าง อสังหาริ มทรัพย์ ค้าขาย เป็ นต้น โดยมีฟังก์ชนั การทางานที่รองรับทุก
ฟังก์ชนั ทางธุ รกิจ (Business Function) ทั้งซื้ อ ขาย คงคลัง การเงิน การตลาด เป็ นต้น ซึ่ งทางบริ ษทั
ต้องการปรับปรุ งระบบให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและสวยงามยิง่ ขึ้นเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าราย
ใหม่ได้อย่างครบถ้วย
โดยในการบารุ งรักษาระบบจะทาการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดและ
จุดบกพร่ องของแต่ละโมดูล และทาการปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกข้อผิดพลาดและ
วิธีการแก้ไข ในการทดสอบจะทาการทดสอบกับระบบจาลองที่มีฟังก์ชนั การทางานเช่นเดียวกับ
ระบบจริ งที่ลูกค้าใช้งานอยู่ เมื่อทาการปรับปรุ งแก้ไขแล้วจะส่ งงานต่อให้ทางโปรแกรมเมอร์ เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
4.2

กระบวนการการแก้ไขปัญหา
4.2.1 การทดสอบระบบ
ทาการทดสอบระบบ Absolute ERP ว่าทางานถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้หรื อไม่

รู ปที่ 4.1 ตัวอย่างระบบ Absolute ERP
จะทาการทดลองใช้งานจากระบบจาลองที่แยกจากเซิ ร์ฟเวอร์จริ ง โดยจะทาการยึดหลักการ
ทางานที่ถูกต้องจากบันทึกของดีไซเนอร์

15

รู ปที่ 4.2 ตัวอย่าง Requirement จากดีไซเนอร์ ที่บนั ทึกไว้ใน Google Sheet
4.2.2 บันทึกรายงาน
ทาการบันทึกข้อผิดพลาดที่พบ เช่น สี ของปุ่ มลบเป็ นสี เขียวแทนที่จะเป็ นสี แดงตามบันทึก

รู ปที่ 4.3 Pop-up ลบที่ถูกต้องตามบันทึกดีไซน์เนอร์
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หลังจากนั้นจะทาการบันทึกลงใน Google Sheet เพื่อแจ้งโปรแกรมเมอร์

รู ปที่ที่ 4.4 ตัวอย่างส่ วนหนึ่งของการบันทึกปั ญหาที่พบ
4.2.3 ปรับปรุ งแก้ ไขระบบ
หลังจากบันทึกข้อผิดพลาดที่พบแล้ว จะทาการแก้ไขโดยดูจาก Requirement ของดีไซเนอร์
ที่กาหนดไว้ ตามรู ปที่ 4.2 ข้างต้น โดยทาการศึกษาค้นคว้าหาแนวทางในการแก้ไข และดาเนินการ
ปรับปรุ งแก้ไข
ตัวอย่างหนึ่งในการแก้ไขปัญหา

รู ปที่ 4.5 ตัวอย่างปั ญหา Use case เพิ่มไม่ได้
จากรู ปที่ 4.5 เป็ นกระบวนการแก้ไขหนึ่งในปั ญหาที่พบในระบบและกระบวนการความคิด
ที่ใช้กบั ทุกการแก้ปัญหา เป็ นการเพิ่ม Use case จากผูใ้ ช้ที่จะไม่สามารถเพิ่มให้กบั ผูใ้ ช้ใหม่ได้
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ขั้นตอนแรก จะต้องหาสาเหตุของปั ญหาว่าเกิดจากอัลกอริ ทึมที่ใช้หรื อเป็ นปัญหาจากฮาร์ดแวร์ที่ใช้

รู ปที่ 4.6 ตัวอย่างการ Log ข้อมูลจากปัญหา
วิธีในการดาเนิ น คือการ Log โดยกรอกข้อมูลลงไป เรี ยกว่าการ Hardcoded ระบบให้ผล
ออกมาว่าตรงกับ ตามที่ ต้องการหรื อ ไม่ จะใช้ต รงนี้ เป็ นหลัก ในการตรวจสอบว่าระบบท างาน
ถู กต้องหรื อไม่ เช่ น ถ้าถู กต้องแสดงว่าปั ญหาอาจจะเกิ ดจากฮาร์ ดแวร์ แต่ในที่ น้ ี ให้ผลออกมาไม่
ถู ก ต้อง จึ งสรุ ป ว่าเป็ นปั ญ หากับ จุ ดจุ ดนี้ จากนั้นท าการแก้ไขปั ญ หาโดยใช้หลัก การ MVC และ
บันทึกของดีไซเนอร์ เป็ นหลัก เช่น หลักการนาข้อมูลมาใช้งานแบบเดียวกับที่โปรแกรมเมอร์ใช้
โดยตามที่กล่าวไว้ในข้างต้นว่าใช้หลักการ MVC โดยแบ่งระบบเป็ นชั้น Model View และ
Controller ทาให้สามารถตรวจสอบระบบแต่ละชั้นได้และจะสามารถตรวจพบกับปั ญหาของระบบ
ได้ โดยในที่น้ ี พบว่าไม่สามารถดึงข้อมูลมาได้ เนื่ องจากเกิดการผิดพลาดของอัลกอลิทึมของการดึง
ข้อมูจากฐานข้อมูลมาใช้งาน ที่อยูใ่ นชั้น Controller จากนี้ ก็ทราบปั ญหาอย่างชัดเจนและจะสามารถ
ทาการแก้ไขอัลกอลิทึมที่ใช้ได้
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ฃรู ปที่ 4.7 ตัวอย่างส่ วนหนึ่งของอัลกอริ ทึมใหม่ที่ผจู ้ ดั ทาดาเนินการแก้ไข
หลังจากแก้ไขเสร็ จแล้วทาการทดสอบ Log อีกครั้ง

รู ปที่ 4.8 Log ของระบบทางานตามที่ตอ้ งการ
พบว่าทางานถูกต้องจึงทาการบันทึกการแก้ไข

19
การบันทึกแก้ไขปั ญหา

รู ปที่ 4.9 ตัวอย่างส่ วนหนึ่งของการบันทีกจุดแก้ไข
บันทึกจุดที่แก้ไขเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เนื่ องจากเป็ นระบบขนาดใหญ่ จึง
ต้องบอกชื่อไฟล์ จุดที่แก้ไขและวิธีการดาเนินการ
4.2.4 ทาให้ ง่ายขึน้
เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานสาหรับโปรแกรมเมอร์ บารุ งรักษาระบบ โดยทาการ
นาปั ญหาที่แก้เสร็ จแล้ว บันทึกไว้ใน Netbeans แล้วนาปั ญหาที่บนั ทึกไว้ไปค้นหาในชุ ดคาสั่งอื่น ถ้า
พบปั ญหาที่มีความคล้ายคลึ งกันก็จะสามารถนาวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิ มมาใช้ได้ทนั ที ซึ่ งจะช่ วย
ประหยัดเวลาการแก้ปัญหาได้อย่างมาก

รู ปที่ 4.10 ตัวอย่างในการใช้ Replace ใน Netbeans ช่วยค้นหาและแก้ไขปัญหา
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จากรู ปที่ 4.10 ผูจ้ ดั ทาใช้รหัสโค้ดที่เขียนมาเพื่อค้นหาปั ญหาเดียวกันกับที่เกิ ดขึ้น เพราะมี
ความเห็นว่าปั ญหานี้น่าจะเกิดขึ้นกับจุดอื่นๆ เหมือนกัน และผูจ้ ดั ทาก็จะทาการใช้ Macro พิเศษเพื่อ
ใช้ในการแก้ปัญหาอัตโนมัติหลังจากนั้นจึงทดสอบอีกครั้ง
4.3 สรุ ปผล
โดยจากกระบวนการการทางานที่วางแผนไว้ภายในเวลา 2 เดือนได้ทาการแก้ไขปั ญหาใน
ระบบไปแล้วมากกว่า 300 ปั ญหา โดยปั ญหาที่พบบ่อย ได้แก่ สี ของแถบไม่เหมือนกันในแต่ละหน้า
คาสะกดผิด และการจัดพารากราฟไม่เป็ นระเบียบ เป็ นต้น

รู ปที่ 4.11 บันทึกการแก้ไขโมดูลฝ่ ายบุคคล
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รู ปที่ 4.12 บันทึกการแก้ไขโมดูลแผนกก่อสร้าง
หลัง จากท าการบ ารุ ง รั ก ษาระบบแล้ ว พบว่ า ระบบมี ค วามสเถี ย รมากขึ้ น ตรงกั บ ที่
ดีไซน์เนอร์ ตอ้ งการและลดภาระของผูพ้ ฒั นาได้อย่างมาก ช่วยเพิ่มความเร็ วของการพัฒนาเนื่องจาก
ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาย้อนกลับมาทดสอบและแก้ไขปั ญหาของระบบที่พฒั นาไปแล้ว จะได้ใช้เวลาในการ
พัฒนาระบบอื่นๆ ต่อไป
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บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
ในการบารุ งรักษาระบบ Absolute ERP นั้นผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบการทางานของแต่ละ
โมดู ลและเปรี ยบเทียบกับข้อกาหนดของดี ไซเนอร์ ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการปรับปรุ งแก้ไขให้
ถูกต้องตามข้อกาหนดนั้นๆ ซึ่ งผูจ้ ดั ทาได้พบและทาการแก้ไขไปมากกว่า 300 ปัญหา และได้ทาการ
บันทึกรายงานไว้เป็ นข้อมูลอ้างอิงเรี ยบร้อยแล้ว ซึ่ งการบารุ งรักษาระบบทาให้หน้าจอส่ วนติดต่อกับ
ผูใ้ ช้ (User Interface) มีความเป็ นมาตรฐานเดียวกันมากขึ้น มีความเป็ นระเบียบและสวยงาม ใช้งาน
ง่ายยิง่ ขึ้น โดย
5.1.2 ข้อจากัดของโครงงาน
5.1.2.1 ระบบมีขนาดใหญ่มาก มีความเป็ นไปได้ที่อาจจะมีขอ้ ผิดพลาดอยู่
5.1.2.2 บางฟังชัน่ ไม่สามารถใช้งานได้เนื่ องจากอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
5.1.3 ข้อเสนอแนะ
5.1.3.1 ควรมีการทดสอบระบบเป็ นระยะๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด
5.2

สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เมื่อได้ไปปฏิบตั ิงานจริ งทาให้เข้าใจสภาพแวดล้อมการทางานจริ ง ได้แนวทางการศึกษา
เครื่ องมือแบบใหม่ เข้าใจการวางแผนการทางานเป็ นทีม
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ใช้เวลาเพื่อทาความเข้าใจงาน เครื่ องมือในการทางาน และปฏิบตั ิติตามงานที่มอบหมาย
ค่อนข้างนาน เนื่ องจากเป็ นเครื่ องมือใหม่
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
สิ่ งที่คนหลายคนมองข้ามในการพัฒนาระบบ คือการใช้เครื่ องมือพัฒนา เช่น Netbeans ที่
ไม่ได้เป็ นเพียง Text Editor แต่เป็ นเครื่ องมือที่มี Plugin, Add ons, และตัวจัดการเรื่ องต่างๆ มากมาย
เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม แต่คนส่ วนมากมักจะใช้แค่เป็ นเครื่ องมือในการเขียนชุดคาสัง่ แลเป็ น
ตัวคอมไพล์โปรแกรม การศึกษาเครื่ องมือที่ตนเองใช้ในเชิงลึกจะสามารถนามาช่วยในการพัฒนา
โปรแกรมได้อีกมาก
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