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บทคัดย่ อ
บริ ษ ัท อิ น เตอร์ วิ ชั่น บิ ส ซิ เ นสกรุ๊ ป จ ากัด ได้พ ัฒ นาแอปพลิ เ คชัน ระบบการจัด การ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลู กค้าภายในองค์กร กัลฟ์ ของบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดี เวลลอป
เมนท์ จากัด ขึ้ นมา เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร โดยแอปพลิ เคชันระบบการจัดการ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าภายในองค์กร กัลฟ์ ของบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดี เวลลอป
เมนท์ จากัด สามารถทาให้ผใู ้ ช้งานภายในองค์กรรับรู ้ทนั ถึ งข่าวสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ ว
และประหยัดเวลาการทางาน ซึ่ งผูใ้ ช้งานสามารถจัดการข้อมูลบัญชี ของตนเองได้ สามารถจัดการ
ข้อมูลของลูกค้าได้ สามารถค้นหาข้อมูลที่ตอ้ งการค้นหาได้ และผูใ้ ช้งานสามารถสร้ างกิ จกรรม
เพื่ อให้ผูใ้ ช้ภายในองค์ก รรั บ รู ้ ทนั ถึ ง ข่า วสารของตนเองได้ และแอปพลิ เคชันระบบการจัดการ
ความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าภายในองค์กร กัลฟ์ ยังประกอบไปด้วยส่ วนหลังบ้าน ซึ่ งจะอยู่
ภายใต้การดูแลของผูด้ ูแลระบบ ผูด้ ูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลของผูใ้ ช้งานภายในองค์กรได้
สามารถจัดการข้อมูลของลูกค้าได้ และสามารถจัดการข้อมูลบัญชีของตนเองได้ โดยแอปพลิเคชันมี
การพัฒนาด้วย ภาษา Katlin และ PHP ส่ วนเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนาแอปพลิ เคชัน คือ Android
Studio 3.4.2 , Visual Studio Code 1.36.1 และ Virtual host พัฒนาแอปพลิ เคชันขึ้ นมา เพื่ อให้เกิ ด
ความสะดวกสบายภายในองค์กรและได้รับรู ้ทนั ข่าวสารภายในองค์กรได้อย่างรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : แอปพลิเคชัน / อินเตอร์ วิชนั่ บิสซิ เนสกรุ๊ ป จากัด / กัลฟ์ แอปพลิเคชัน
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดี เวลลอปเมนท์ จากัด นั้นได้มีติดต่อสื่ อสารกับ
ลูกค้าเป็ นอยู่ประจา โดยวิธีการติดต่อกับลู กค้าของบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดี เวลลอปเมนท์ จากัด
นั้น ได้มีการติดต่อด้วยวิธีการนัดหมายสถานที่และสื่ อสารกับลูกค้าโดยใช้การเก็บข้อมูลแบบจด
บันทึ ก ลงสมุ ด โน้ต จึ ง อาจท าให้ เกิ ดความผิ ดพลาดหรื อตกหล่ น ข้อ มู ล ที่ มี ค วามส าคัญๆไปได้
ปั จจุบนั ก็ได้มีแอปพลิเคชันที่ทาให้การติดต่อสื่ อสารระหว่างภายในองค์กรหรื อระหว่างองค์กรกับ
ลูกค้านั้นมีอยูม่ ากมาย ยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชัน Facebook ที่สามารถสร้าง Facebook Group ได้
หรื อสามารถสร้ า งกิ จกรรมของตนเองให้ผูอ้ ื่ นได้ท ราบได้ แต่ท้ งั นี้ ท้ งั นั้นในการเก็บ ข้อมูล ของ
Facebook นั้นเป็ นรู ปแบบสาธารณะ ซึ่ ง ต่ อให้เราตั้ง เป็ นส่ วนตัวแล้ว ยังไงข้อมู ลก็ จะถู ก เก็ บ ใน
ฐานข้อมูลของ Facebook ซึ่ งอาจทาให้ขอ้ มูลภายในองค์กรนั้นถูกเผยแพร่ ได้
ดังนั้นทางบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด จึงหาแนวทางแก้ไขปั ญหานี้ โดย
การพัฒนาแอปพลิ เคชันนี้ ข้ ึ นมา เพื่อเป็ นสื่ อกลางในการติดต่อสื่ อสารภายในองค์กร เพื่อให้การ
ติ ดต่ อสื่ อสารนั้นมี สะดวกสบายและรวดเร็ วต่ อการใช้ง านมากยิ่งขึ้ น และให้ข ้อมู ล ถู ก เก็ บ เป็ น
ความลับภายในองค์กร
1.2

วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าภายใน
องค์กร กัลฟ์

1.3

ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 การทางาน ส่ วนของผูด้ ูแลระบบ
1.3.1.1 สามารถเข้าสู่ ระบบเพื่อจัดการข้อมูลของตนเองได้
1.3.1.2 สามารถจัดการข้อมูลของลูกค้าได้
1.3.1.3 สามารถจัดการข้อมูลของผูใ้ ช้งานภายในองค์กรได้
1.3.2 การทางานส่ วนของผูใ้ ช้งานภายในองค์กร
1.3.2.1 สามารถเข้าสู่ ระบบเพื่อจัดการข้อมูลของตนเองได้
1.3.2.2 สามารถจัดการข้อมูลของลูกค้าได้
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1.3.2.3 สามารถดูกิจกรรม ( POST ) ของผูใ้ ช้ภายในองค์กรได้
1.3.2.4 สามารถค้นหาข้อมูลของลูกค้าที่ตอ้ งการค้นหาได้
1.3.2.5 สามารถสร้างกิจกรรม ( POST) เพื่อให้ผใู้ ช้ภายในองค์กรรับรู้ถึงข่าวสาร
ของเราได้

1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยให้ขอ้ มูลเป็ นความลับภายในองค์กร
1.4.2 ช่วยให้รับรู ้ข่าวสารภายในองค์กรง่ายขึ้นและเร็ วขึ้น
1.4.3 ช่วยให้สะดวกสบายต่อการแจ้งข่าวสารเพื่อให้คนภายในองค์กรรับรู ้
1.4.4 ช่วยลดความผิดพลาดในการติดต่อสื่ อสารระหว่างองค์กรกับลูกค้า
1.4.5 ช่วยให้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า
1.4.6 ช่วยให้เก็บข้อมูลลูกค้าได้รวดเร็ ว

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้ อมูลของโครงงำน
รวบรวมข้อมูล จากพนัก งานที่ ปรึ กษาเกี่ ยวกับ การท าแอนดรอยด์แอปพลิ เคชัน
เพื่อที่จะนามาใช้ในการสร้ างแอนดรอยด์แอปพลิเคชันให้กบั ลูกค้า ซึ่ งได้ศึกษาและเรี ยนรู ้
วิธีการใช้ Framework หรื อภาษาต่างๆ ตามคาแนะนาของพนักงานที่ ปรึ กษา เช่ น Kotlin ,
JSON, GSON, PHP
1.5.2 วิเครำะห์ ระบบงำน
นาข้อ มู ล ต่ า งๆ และขอบเขตที่ ไ ด้จ ากการรวบรวมข้อ มู ล น ามาวิ เ คราะห์ และ
วางแผนปฏิบตั ิงานเพื่อทาการออกแบบแอปพลิเคชัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความต้องการและขอบเขตการทางานการทางานของ
แอปพลิเคชันและจากทางบริ ษทั ลูกค้าที่เสนอมา
ในส่ วนฐานข้อมูลของลูกค้า ทางบริ ษทั ไม่สามารถเปิ ดเผยข้อมูลได้ เนื่ องจากเป็ น
ความลับของทางบริ ษทั
โดยแอปพลิเคชันนี้มีการออกแบบโดยใช้ Use Case Diagram
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1.5.3 ออกแบบระบบงำน
ในขั้นตอนนี้ จะทาการออกแบบแอนดรอยด์แอปพลิเคชันที่จะนามาใช้ได้จริ ง เพื่อ
เป็ นแนวทางในการจัดทาแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน
1.5.3.1 ออกแบบหน้าแอปพลิเคชันโดยใช้ Photoshop
1.5.3.2 กาหนดขอบเขตของงาน
1.5.3.3 จัดเตรี ยมข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อนามาใช้งานจริ ง
1.5.3.5 เครื่ องมือในการพัฒนา ได้แก่ Android Studio , Visual Studio Code ,
Virtual host
1.5.3.6 Framework และ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ Kotlin, PHP, JSON,
GSON
1.5.4 จัดทำหรือพัฒนำระบบ
เป็ นขั้นตอนในการจัดทาระบบเป็ นการนาข้อมูลจากพนักงานที่ปรึ กษามาพัฒนา
และมาจัดทาและเขี ยนชุ ดคาสั่ง โดยใช้โปรแกรม Android Studio ในการทาแอนดรอยด์
แอปพลิเคชัน และใช้ Visual Studio Code ในการทาส่ วนหลังบ้าน และใช้ Virtual host ใน
การติดต่อกับฐานข้อมูล
1.5.5 ทดสอบและสรุ ปผล
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบและจัด ทาระบบไปพร้ อมๆกัน โดยใช้ โทรศัพท์มือถื อ
ในการทดสอบแอปพลิเคชัน เมื่อตรวจสอบความผิดพลาดในการทางานของระบบและ
แสดงผล รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการทางานใน
ขั้นตอนใดบ้าง ถ้าพบข้อผิดพลาดจะทาการแก้ไขให้ถูกต้อง และทาการทดสอบอี กครั้ ง
หลังจากทาการแก้ไขเสร็ จเรี ยบร้อย
1.5.6 จัดทำเอกสำร
เป็ นการจัดทาเอกสารแนวทางในการดาเนิ นโครงงาน วิธีก ารและขั้นตอนการ
ดาเนิ นโครงงาน เพื่อนาเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และเป็ นคู่มือการใช้งาน สาหรับ
สถานประกอบการใช้อา้ งอิงในอนาคต
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1.5.7 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
รวบรวมความต้องการ
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทาเอกสาร

1.6

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊ รุ่ น HP PAVILION
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 โปรแกรม Android Studio 3.4.2
1.6.2.2 โปรแกรม Visual Studio Code 1.36.1
1.6.2.3 โปรแกรม Virtual host
1.6.2.4 โปรแกรม Google Chrome, Microsoft Edge

ส.ค. 62

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัด ท าโครงงานสหกิ จ ศึ ก ษานี้ ผู ้จ ัด ท าได้ท าการศึ ก ษาค้น คว้า แนวคิ ด ทฤษฎี
เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 Android Studio1
Android Studio เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ พั ฒ น า IDE ห รื อ Integrated Development
Environment ที่ ถู กสร้ างขึ้ นมาเพื่ อการพัฒนาแอนดรอยด์แอปพลิ เคชั่น บนพื้นฐานของแนวคิ ด
Intellij IDEA คล้าย ๆ กับการทางานของ Eclipse และ Android ADT Plugin และเป็ น IDE Tools
ล่าสุ ดจาก Google ไว้พฒั นาโปรแกรม Android

2.2 GSON2
Gson เป็ น library ตัวหนึ่งของ java ที่ใช้แปลงข้อมูลระหว่าง Object และ JSON
ได้อย่างง่ายดาย โดยปกติแล้วจะต้องแกะ JSON เองเก็บค่าลง Object ที่ตอ้ งการใช้งาน

2.3 JSON3
คือ Standard format อย่างหนึ่ งที่เป็ น text และสามารถอ่านออกได้ดว้ ยตาเปล่า ใช้
ในการสร้ าง object ขึ้ นมาเพื่ อส่ ง ข้อมูล ระหว่า ง application หรื อ Applications Program Interface
(API) โดย format จะมีรูปแบบเป็ น คู่ Key-Value หรื อเป็ นแบบ Array และสามารถนามาใช้แทน
XML format ได้

2.4 Kotlin4
Kotlin คือภาษาโปรแกรมมิ่ง ที่พฒั นาต่อยอดมาจาก ภาษายอดฮิตอย่าง Java ซึ่ง
พัฒนาขึ้นมาโดย JetBrains บริ ษทั ที่พฒั นา IDE ที่ เรารู ้ จกั กันดี คือ Intellij IDEA และ Android
Studio เวอร์ ชนั่ ในปั จจุบนั นั้นเอง ซึ่ งจุดเด่นหลักๆของเจ้า Kotlin ก็คือสามารถใช้งานทดแทน
Java ได้ 100% และลดการเขียนโค้ดไปได้ 40% โดยยังสามารถใช้งานร่ วมกับเฟรมเวิร์คของ
Java ได้ปกติ
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2.5 PHP5
คือ ภาษาคอมพิวเตอร์ จาพวก scripting language คาสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ที่
เรี ย กว่า script โดยเวลาใช้ง านต้อ งอาศัย ตัว แปรชุ ด ค าสั่ ง ตัว อย่า งของภาษาสคริ ป ต์ เช่ น
JavaScript, Perl เป็ นต้น PHP ได้รับการพัฒนาและออกแบบมา เพื่อใช้งานในการสร้างเอกสาร
แบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรื อแก้ไ ขเนื้ อหาได้โดยอัตโนมัติ ถื อได้ว่า PHP เป็ น
เครื่ องมื อ ที่ ส าคั ญ ชนิ ด หนึ่ งที่ ช่ ว ยให้ เ ราสามารถสร้ า ง Dynamic Web pages ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและมีลูกเล่นมากขึ้น
2.6 Virtual Host6
คือ การทาให้ Server เครื่ องเดี ยวสามารถให้บริ การได้มากกว่า 1 เว็บไซต์ ซึ่ งโดย
ปกติสามารถให้บริ การได้เพียงเว็บไซต์เดียว การทา Virtual Host สามารถทาได้หลายวิธี ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

Name-based Virtual Host - การอ้างอิงโดยใช้ Domain Name หรื อ Host Name
Port-based Virtual Host - การอ้างอิงโดยใช้ Port Number
IP-based Virtual Host - การอ้างอิงโดยใช้ IP Address
การใช้ท้ งั Port-based ร่ วมกับ IP-based
การใช้ท้ งั Name-based ร่ วมกับ IP-based

2.7 Visual Studio 7
คือ โปรแกรมจาพวก Code Editor ที่เป็ นเครื่ องในการช่ วยพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
ระบบต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ในการแก้ไ ขเเละปรั บ เเต่ ง โค้ด ได้ ซึ่ ง ปั จ จุ บ ันสามารถติ ดต่ อสื่ อสารกับ
คอมพิ วเตอร์ ไ ด้ใ นระดับหนึ่ ง ณ ปั จจุ บ นั นัก โปรแกรมเมอร์ นาเครื่ องมื อตัวนี้ ม าใช้ใ นการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ต่างๆ หรื อเว็บไซต์ เเละ เเอปพลิเคชัน มากมาย
2.8 Xampp8
เป็ นโปรแกรม Apache web server ใช้ ส าหรั บ จ าลอง web server เพื่ อ ทดสอบ
สคริ ปต์หรื อเว็บไซต์ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้ งทาการเชื่ อมต่ออิ นเทอร์ เน็ตและไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp มาพร้ อมกับ PHP ภาษาสาหรับ
พัฒ นาเว็บ แอปพลิ เ คชัน ที่ เ ป็ นที่ นิ ย ม, MySQL ฐานข้อ มู ล , Apache จะท าหน้ า ที่ เ ป็ นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์ , Perl อีกทั้งยังมาพร้อมกับ OpenSSL, phpMyadmin
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1.
2.
3.
4.

โปรแกรม XAMPP สามารถใช้งานได้ 4OS ได้แก่
Window สามารถใช้งานได้กบั windows รุ่ น 2000 เป็ นต้นไป
Linux สาหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian และ Ubuntu
Mac Os X
Solaris สาหรับ Solaris 8 และ Solaris 9

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบตั ิงาน
3.1 ชื่อและสถานทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั อินเตอร์ วิชนั่ บิสซิ เนสกรุ๊ ป จํากัด
ที่อยู่
: บมจ. คอมเซเว่น 549/1 ถนน สรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุ งเทพมหานคร 10260
อีเมล
: admin@intervision.co
โทรศัพท์
: 080-5264515 , 020177775

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั อินเตอร์ วิชนั่ บิสซิ เนสกรุ๊ ป จํากัด
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3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั อินเตอร์ วิชน่ั บิสิเนสกรุ๊ ป จํากัด เป็ น บริ ษทั ที่ให้บริ การโซลูชนั่ ธุ รกิ จออนไลน์แก่
ลูก ค้าในทุ ก ด้าน ซึ่ ง หมายความว่าจะให้บริ ก ารลู ก ค้าในลัก ษณะของการบริ ก ารแบบครบวงจร
สําหรับการดําเนิ นธุ รกิจของตัวเองผ่านทางอินเทอร์ เน็ตหรื อระบบอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อที่จะได้พบกับ
เทคโนโลยีท างธุ รกิ จยุ ค ใหม่ ซึ่ งจะเสนอการทํางานเป็ นที ม ที่ มี ป ระสบการณ์ ที่ มี ท ัก ษะความ
ชํานาญ ดังนั้นจึงสามารถรับประกันได้วา่ จะให้บริ การลูกค้าด้วยคุณภาพการบริ การที่ดีที่สุด บริ การ
หลักขององค์กรคือการพัฒนาธุ รกิจออนไลน์การออกแบบเว็บการวางแผนและออกแบบอีคอมเมิร์ซ
ฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บ ฯลฯ
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.2 โครงสร้างการบริ หารงานของบริ ษทั
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3.4 ตาแหน่ งและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตําแหน่ งงานที่นกั ศึกษาสหกิจได้รับคือ Mobile Development เป็ นตําแหน่ งที่ทาํ หน้าที่
ในการสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน ที่สามารถนําไปใช้งานจริ งได้
นายจารุ วฒั น์ สุ วานิชย์

ตําแหน่ง: Mobile Development

3.5 ชื่อและตาแหน่ งของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-สกุล: คุณนพปฎล ภัทรเรื องสกุล
ตําแหน่ง: Programmer
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เข้าปฏิ บ ัติ งานสหกิ จศึ ก ษาที่ บริ ษ ัท อิ น เตอร์ วิชั่น บิ ส ซิ เนสกรุ๊ ป จํา กัด ตั้ง แต่ วนั ที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาทั้งสิ้ น 4 เดือน

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
พัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั กับลูกค้าภายใน
องค์ก ร กัล ฟ์ ของบริ ษ ัท กัล ฟ์ เอ็ น เนอร์ จี ดี เ วลลอปเมนท์ จ ากัด เป็ นแอปพลิ เ คชัน ที่
พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร แอปพลิเคชันนี้ จะช่วยประหยัดเวลา
การทางานขององค์กรและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

รู ปที่ 4.1 Sitemap ของแอปพลิเคชันเพื่อสื่ อสารภายในองค์กรกัลฟ์ แอปพลิเคชัน
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4.1.1 Use Case Diagram

รู ปที่ 4.1.1 Use case diagram แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริ ษทั
กับลูกค้าภายในองค์กร กัลฟ์

4.2

การทางานของระบบ

4.2.1 การวิเคราะห์ ระบบ
รู ปที่ 4.2.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ

13

4.2.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้

รู ปที่ 4.2.2 หน้าจอแสดงป้ อนรหัสเพื่อเข้าสู่ ระบบ
จากรู ปที่ 4.2.2 แสดงหน้า Log in ของแอปพลิเคชันเพื่อให้ผใู ้ ช้งานเข้าสู่ ระบบ
โดยที่ผใู้ ช้งานจะต้องป้ อน Username และ Password เพื่อเข้าสู่ ระบบ
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รู ปที่ 4.2.3 หน้าจอแสดงกิจกรรม ( POST ) ข่าวสารภายในองค์กร
จากรู ปที่ 4.2.3 แสดงหน้าดู กิจกรรม ( POST ) ข่าวสารของผูใ้ ช้งานภายในองค์กรว่าไป
ติ ด ต่ อ กับ ลู ก ค้ า ท่ า นใดบ้ า ง ไปท าอะไร มี พ นั ก งานขององค์ ก รไปด้ ว ยกี่ ค นพร้ อ ม
ภาพประกอบ

15

รู ปที่ 4.2.4 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลของกิจกรรม ( POST )
จากรู ป ที่ 4.2.4 แสดงหน้า ดู ร ายละเอี ย ดของกิ จ กรรม ( POST ) นั้น ๆ ว่า รายละเอี ย ดมี
อะไรบ้าง ไม่วา่ จะเป็ นข้อความเนื้อหาที่บอกว่าไปธุ ระอะไร กับลูกค้าท่านใด และพนักงาน
ขององค์กรมีใครบ้างที่ไปด้วย
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รู ปที่ 4.2.5 หน้าจอแสดงการสร้างกิจกรรม
จากรู ปที่ 4.2.5 แสดงหน้ารายละเอียดในการสร้างกิจกรรม ว่าการสร้างกิจกรรมนั้นจะต้อง
มีการ Tag ว่าเราไปพบลูกค้าท่านใด และ Tag พนักงานขององค์กรที่ไปกับเรา พร้ อมกับ
เขียนข้อความว่าไปทาอะไรที่น้ นั พร้อมระบุเวลา ที่ไปพบ และ Check In สถานที่เพื่อให้รู้
ว่าเราไปพบลูกค้าที่ไหน และสามารถเพิ่มรู ปภาพหรื อวีดิโอได้ และสุ ดท้ายสามารถตั้งค่า
ความเป็ นส่ วนตัว
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รู ปที่ 4.2.6 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลองค์กรของลูกค้า
จากรู ปที่ 4.2.6 แสดงหน้ารายละเอียดองค์กรของลูกค้า ในนี้ จะสามารถรู ้ ได้วา่ องค์กรของ
ลู ก ค้า ใดบ้า งที่ ติด ต่ อธุ รกิ จกับ ทางบริ ษ ทั กัล ฟ์ เอ็ นเนอร์ จี ดี เวลลอปเมนท์ จากัด และ
สามารถแก้ไขหรื อลบองค์กรของลูกค้าภายในแอปพลิเคชันได้เลย
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รู ปที่ 4.2.7 หน้าจอแสดงรายละเอียดข้อมูลของลูกค้า
จากรู ปที่ 4.2.7 แสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลของลูกค้า ดูว่าลูกค้าคนนี้ ชื่ออะไร อยู่องค์กร
ไหน อยูต่ าแหน่งอะไร และสามารถเพิม่ แก้ไข และลบข้อมูลของลูกค้าได้
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รู ปที่ 4.2.8 หน้าจอแสดงการแจ้งเตือน
จากรู ปที่ 4.2.8 แสดงหน้าการแจ้งเตือนต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นการแจ้งเตือนเมื่อมีการโพสต์ของ
พนักงานภายในองค์กรคนอื่นๆ หรื อแจ้งเตือนวันเกิดของลูกค้า นอกจากนี้ยงั แจ้งเตือนคนที่
ถูกปลดเกษียณอีกด้วย
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รู ปที่ 4.2.9 หน้าจอแสดงผลลัพธ์ของการค้นหา
จากรู ปที่ 4.2.9 แสดงหน้าผลลัพธ์ของการ Search โดยเวลา Search ชื่ อของคนๆนั้น ก็จะมี
การแสดงผลลัพธ์ 3 ส่ วนได้แก่ Contact ชื่อของคนๆนั้น และ Account องค์กรของคนๆนั้น
และรวมไปถึงกิจกรรมที่มีการเกี่ยวข้องกับคนที่เรา Search อีกด้วย
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รู ปที่ 4.2.10 หน้าจอแสดงการตั้งค่าแจ้งเตือน
จากรู ปที่ 4.2.10 แสดงหน้าในส่ วนของ Navigation Drawer ในหน้านี้ จะเป็ นการเปิ ดปิ ดตั้ง
ค่าการแจ้งเตือนต่างๆ ถ้าเลื อก ปิ ด Activity เมื่ อมีคนสร้ างกิ จกรรมใหม่ก็จะไม่มีการแจ้ง
เตือนในส่ วนนี้ แต่ถา้ เมื่อไรที่เปิ ดก็จะทาการแจ้งเตือนปกติ

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1

สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
การพัฒนาแอปพลิ เคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ ระหว่างบริ ษทั กับลู กค้า
ภายในองค์กร กัลฟ์ ของบริ ษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์ จี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ทาให้ผใู ้ ช้งานแอป
พลิเคชันมีความสะดวกสบายและง่ายต่อการใช้งาน และรู ้ทนั ข่าวสารภายในองค์กรได้อย่าง
รวดเร็ วจึ ง ท าให้การติ ดต่ อสื่ อสารภายในองค์ก รกันนั้นท าได้ง่ า ยและรวดเร็ ว ลดความ
ผิดพลาดในการติดต่อสื่ อสาร และประหยัดเวลาในการทางานอีกด้วย และข้อมูลถูกเก็บ
เป็ นความลับภายในองค์กรเท่านั้น นอกจากนี้ผใู ้ ช้งานภายในองค์กรยังสามารถค้นหาข้อมูล
ของลูกค้าได้หรื อค้นหาสิ่ งที่ตอ้ งการได้ดว้ ยตนเองภายในแอปพลิเคชัน
5.1.2 ข้ อจากัดของโครงงาน
5.1.2.1 ควรออกแบบฐานข้อมูลที่เป็ นระเบียบและเรี ยบง่ายกว่านี้ เพราะข้อมูลใน
ฐานข้อมูลของบริ ษทั นั้นมีความซ้ าซ้อนสู งและใช้งานยาก
5.1.2.2 ข้อมูลในฐานข้อมูลของบริ ษทั นั้นเป็ นความลับภายในองค์กร ทาให้ การ
เข้า ถึ ง ฐานข้อมูล นั้นท าได้แค่ บ างส่ วน จึ ง ท าให้ก ารดึ งข้อมู ล มาแสดงนั้นอาจเกิ ดความ
ผิดพลาดได้
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
หากแอปพลิ เคชันนี้ สามารถพัฒนาต่อไปอีก ควรเพิ่มเทคโนโลยีสาหรับการเก็บ
ข้อมูลของลูกค้า โดยใช้เทคโนโลยีถ่ายภาพบัตรประชาชนของผูต้ ิดต่อ แล้วระบบจะทาการ
เก็บข้อมูลจาพวกตัวอักษรภายในบัตรประชาชนของผูต้ ิดต่อเพื่อเพิ่มเข้าฐานข้อมูลอัตโนมัติ
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5.2

สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้รับความรู ้จากการทางานทั้งในด้านธุ รกิจ ด้านการเขียนโปรแกรม ในส่ วนของ
Frontend Mobile Design และทางด้านการสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงาน เพิ่มทักษะการออกแบบ
ที่สามารถทางานได้จริ ง ด้านความอดทนในการทางาน ในการทางานเราจะต้องหาความรู้
เอง แก้ไขปั ญหาเองและต้องรู้จกั การทางานเป็ นที มร่ วมกับผูอ้ ื่นในที่ทางาน ในด้านแอป
พลิเคชันนั้นยังเป็ นที่นิยมและใช้กนั อย่างมากมายในการทาแอปพลิ เคชันนั้นจึงจะต้องมี
ความยืดหยุน่ ต่ออุปกรณ์ของผูใ้ ช้ดว้ ย
5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิ บตั ิงานจะต้องศึกษาและทางานควบคู่ไปด้วย และต้องช่ วยงานที่ บริ ษ ทั
มอบหมายให้ จึงทาให้ระยะเวลาในการพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นเกิดความล่าช้า
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
5.2.3.1 ควรศึ กษาการเขีย นโปรแกรมเชิ งวัตถุ (Object – Oriented Programming)
และภาษาที่จะใช้ในการพัฒนา โปรแกรมเบื้องต้น Kotlin , PHP เพื่อให้สามารถนาไปใช้
ปฏิบตั ิงานจริ งได้และเพื่อต่อยอดความรู ้ได้ในเวลาอันสั้น
5.2.3.2 ควรศึกษาการทา Responsive เพื่อทาให้ส่วน Layout ของแอปพลิเคชันนั้น
มีความยืดหยุน่
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