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บทคดัย่อ 

 
  บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จ ากัด ได้พัฒนาแอปพลิเคชันระบบการจัดการ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบัลูกคา้ภายในองค์กร กลัฟ์ ของบริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เมนท์ จ  ากดั ข้ึนมา เพื่อตอบสนองความตอ้งการขององค์กร โดยแอปพลิเคชันระบบการจดัการ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบัลูกคา้ภายในองค์กร กลัฟ์ ของบริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอป
เมนท ์จ ากดั สามารถท าให้ผูใ้ช้งานภายในองค์กรรับรู้ทนัถึงข่าวสารภายในองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็ว
และประหยดัเวลาการท างาน ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถจดัการขอ้มูลบญัชีของตนเองได ้สามารถจดัการ
ขอ้มูลของลูกคา้ได ้สามารถคน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาได้ และผูใ้ช้งานสามารถสร้างกิจกรรม
เพื่อให้ผูใ้ช้ภายในองค์กรรับรู้ทนัถึงข่าวสารของตนเองได้ และแอปพลิเคชันระบบการจดัการ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ภายในองคก์ร กลัฟ์ ยงัประกอบไปดว้ยส่วนหลงับา้น ซ่ึงจะอยู่
ภายใตก้ารดูแลของผูดู้แลระบบ ผูดู้แลระบบสามารถจดัการขอ้มูลของผูใ้ช้งานภายในองค์กรได้ 
สามารถจดัการขอ้มูลของลูกคา้ได ้และสามารถจดัการขอ้มูลบญัชีของตนเองได ้โดยแอปพลิเคชนัมี
การพฒันาดว้ย ภาษา Katlin และ PHP ส่วนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาแอปพลิเคชนั คือ Android 
Studio 3.4.2 , Visual Studio Code 1.36.1 และ Virtual host พฒันาแอปพลิเคชันข้ึนมา เพื่อให้เกิด
ความสะดวกสบายภายในองคก์รและไดรั้บรู้ทนัข่าวสารภายในองคก์รไดอ้ยา่งรวดเร็วมากยิง่ข้ึน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เน่ืองจากปัจจุบนับริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั นั้นไดมี้ติดต่อส่ือสารกบั
ลูกคา้เป็นอยู่ประจ า โดยวิธีการติดต่อกบัลูกคา้ของบริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากดั 
นั้น ไดมี้การติดต่อดว้ยวิธีการนดัหมายสถานท่ีและส่ือสารกบัลูกคา้โดยใช้การเก็บขอ้มูลแบบจด
บนัทึกลงสมุดโน้ต จึงอาจท าให้เกิดความผิดพลาดหรือตกหล่นข้อมูลท่ีมีความส าคัญๆไปได้ 
ปัจจุบนัก็ไดมี้แอปพลิเคชนัท่ีท าให้การติดต่อส่ือสารระหว่างภายในองคก์รหรือระหวา่งองค์กรกบั
ลูกคา้นั้นมีอยูม่ากมาย ยกตวัอยา่งเช่นแอปพลิเคชนั Facebook ท่ีสามารถสร้าง Facebook Group ได ้
หรือสามารถสร้างกิจกรรมของตนเองให้ผูอ่ื้นได้ทราบได้ แต่ทั้งน้ีทั้งนั้นในการเก็บข้อมูลของ 
Facebook นั้นเป็นรูปแบบสาธารณะ ซ่ึงต่อให้เราตั้งเป็นส่วนตวัแล้ว ยงัไงขอ้มูลก็จะถูกเก็บใน
ฐานขอ้มูลของ Facebook ซ่ึงอาจท าใหข้อ้มูลภายในองคก์รนั้นถูกเผยแพร่ได ้ 

ดงันั้นทางบริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั จึงหาแนวทางแกไ้ขปัญหาน้ี โดย
การพฒันาแอปพลิเคชันน้ีข้ึนมา เพื่อเป็นส่ือกลางในการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร เพื่อให้การ
ติดต่อส่ือสารนั้นมีสะดวกสบายและรวดเร็วต่อการใช้งานมากยิ่งข้ึน และให้ข้อมูลถูกเก็บเป็น
ความลบัภายในองคก์ร 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันาแอปพลิเคชนัระบบการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ภายใน
องคก์ร กลัฟ์ 
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 การท างาน ส่วนของผูดู้แลระบบ 
 1.3.1.1 สามารถเขา้สู่ระบบเพื่อจดัการขอ้มูลของตนเองได ้
 1.3.1.2 สามารถจดัการขอ้มูลของลูกคา้ได ้
 1.3.1.3 สามารถจดัการขอ้มูลของผูใ้ชง้านภายในองคก์รได ้
 
1.3.2 การท างานส่วนของผูใ้ชง้านภายในองคก์ร 

1.3.2.1 สามารถเขา้สู่ระบบเพื่อจดัการขอ้มูลของตนเองได ้
1.3.2.2 สามารถจดัการขอ้มูลของลูกคา้ได ้
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1.3.2.3 สามารถดูกิจกรรม ( POST ) ของผูใ้ชภ้ายในองคก์รได ้
1.3.2.4 สามารถคน้หาขอ้มูลของลูกคา้ท่ีตอ้งการคน้หาได ้
1.3.2.5 สามารถสร้างกิจกรรม ( POST) เพื่อใหผู้ใ้ชภ้ายในองคก์รรับรู้ถึงข่าวสาร          
            ของเราได ้
 

 
1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ช่วยใหข้อ้มูลเป็นความลบัภายในองคก์ร 
1.4.2 ช่วยใหรั้บรู้ข่าวสารภายในองคก์รง่ายข้ึนและเร็วข้ึน 
1.4.3 ช่วยใหส้ะดวกสบายต่อการแจง้ข่าวสารเพื่อใหค้นภายในองคก์รรับรู้ 
1.4.4 ช่วยลดความผดิพลาดในการติดต่อส่ือสารระหวา่งองคก์รกบัลูกคา้ 
1.4.5 ช่วยใหส้ร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 
1.4.6 ช่วยใหเ้ก็บขอ้มูลลูกคา้ไดร้วดเร็ว 

 
 

1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
1.5.1  รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูลของโครงงำน  
  รวบรวมขอ้มูลจากพนักงานท่ีปรึกษาเก่ียวกบัการท าแอนดรอยด์แอปพลิเคชัน 
เพื่อท่ีจะน ามาใชใ้นการสร้างแอนดรอยด์แอปพลิเคชนัให้กบัลูกคา้ ซ่ึงไดศึ้กษาและเรียนรู้
วิธีการใช้ Framework หรือภาษาต่างๆ ตามค าแนะน าของพนกังานท่ีปรึกษา เช่น Kotlin , 
JSON, GSON, PHP 
 
1.5.2  วเิครำะห์ระบบงำน 
  น าข้อมูลต่างๆ และขอบเขตท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ และ
วางแผนปฏิบติังานเพื่อท าการออกแบบแอปพลิเคชนั เพื่อให้ตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้อยา่งสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการและขอบเขตการท างานการท างานของ
แอปพลิเคชนัและจากทางบริษทัลูกคา้ท่ีเสนอมา 
  ในส่วนฐานขอ้มูลของลูกคา้ ทางบริษทัไม่สามารถเปิดเผยขอ้มูลได ้เน่ืองจากเป็น
ความลบัของทางบริษทั 
  โดยแอปพลิเคชนัน้ีมีการออกแบบโดยใช ้Use Case Diagram  
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1.5.3  ออกแบบระบบงำน  
ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบแอนดรอยด์แอปพลิเคชนัท่ีจะน ามาใช้ไดจ้ริง เพื่อ

เป็นแนวทางในการจดัท าแอนดรอยด์แอปพลิเคชนั 
  1.5.3.1 ออกแบบหนา้แอปพลิเคชนัโดยใช ้Photoshop 

1.5.3.2 ก าหนดขอบเขตของงาน 
  1.5.3.3 จดัเตรียมขอ้มูลจากฐานขอ้มูลเพื่อน ามาใชง้านจริง 
  1.5.3.5 เคร่ืองมือในการพฒันา ไดแ้ก่  Android Studio , Visual Studio Code , 
              Virtual host 

1.5.3.6 Framework และ ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันา ไดแ้ก่ Kotlin, PHP, JSON,   
            GSON 

 
1.5.4  จัดท ำหรือพฒันำระบบ 
  เป็นขั้นตอนในการจดัท าระบบเป็นการน าขอ้มูลจากพนกังานท่ีปรึกษามาพฒันา
และมาจดัท าและเขียนชุดค าสั่ง โดยใช้โปรแกรม Android Studio ในการท าแอนดรอยด์
แอปพลิเคชนั และใช ้Visual Studio Code ในการท าส่วนหลงับา้น และใช ้Virtual host ใน
การติดต่อกบัฐานขอ้มูล  
 
1.5.5  ทดสอบและสรุปผล 
  ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดสอบและจดัท าระบบไปพร้อมๆกนั โดยใช้ โทรศพัท์มือถือ 
ในการทดสอบแอปพลิเคชัน เม่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานของระบบและ
แสดงผล รวมทั้งตรวจสอบขอ้มูลต่างๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการท างานใน
ขั้นตอนใดบา้ง ถ้าพบขอ้ผิดพลาดจะท าการแก้ไขให้ถูกตอ้ง และท าการทดสอบอีกคร้ัง
หลงัจากท าการแกไ้ขเสร็จเรียบร้อย 
 
1.5.6  จัดท ำเอกสำร 
  เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการด าเนินโครงงาน วิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินโครงงาน เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือการใชง้าน ส าหรับ
สถานประกอบการใชอ้า้งอิงในอนาคต 
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1.5.7  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วเิคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

    

 
 

1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.6.1 ฮำร์ดแวร์  

1.6.1.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุค๊รุ่น HP PAVILION 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
   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 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผู ้จ ัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 

2.1 Android Studio1  
  Android Studio เ ป็ น เ ค ร่ื อ ง มื อพัฒน า  IDE  ห รื อ  Integrated Development 
Environment  ท่ีถูกสร้างข้ึนมาเพื่อการพฒันาแอนดรอยด์แอปพลิเคชั่น บนพื้นฐานของแนวคิด 
Intellij IDEA คล้าย ๆ กบัการท างานของ Eclipse และ Android ADT Plugin  และเป็น IDE Tools  
ล่าสุดจาก Google  ไวพ้ฒันาโปรแกรม Android 
 
 

2.2 GSON2 
Gson เป็น library ตวัหน่ึงของ java ท่ีใชแ้ปลงขอ้มูลระหวา่ง Object และ JSON  

ไดอ้ยา่งง่ายดาย  โดยปกติแลว้จะตอ้งแกะ JSON เองเก็บค่าลง Object ท่ีตอ้งการใชง้าน 
 
 

2.3 JSON3 
  คือ Standard format อยา่งหน่ึงท่ีเป็น text และสามารถอ่านออกไดด้ว้ยตาเปล่า ใช้

ในการสร้าง object ข้ึนมาเพื่อส่งขอ้มูลระหว่าง application หรือ Applications Program Interface 
(API) โดย format จะมีรูปแบบเป็น คู่ Key-Value หรือเป็นแบบ Array และสามารถน ามาใช้แทน 
XML format ได ้
 
 

2.4 Kotlin4 

Kotlin คือภาษาโปรแกรมม่ิง  ท่ีพฒันาต่อยอดมาจาก  ภาษายอดฮิตอยา่ง  Java   ซ่ึง 
พฒันาข้ึนมาโดย JetBrains บริษทัท่ีพฒันา IDE ท่ีเรารู้จกักนัดีคือ Intellij IDEA และ Android 
Studio เวอร์ชัน่ในปัจจุบนันั้นเอง ซ่ึงจุดเด่นหลกัๆของเจา้ Kotlin ก็คือสามารถใช้งานทดแทน 
Java ได ้100% และลดการเขียนโคด้ไปได ้40% โดยยงัสามารถใช้งานร่วมกบัเฟรมเวิร์คของ 
Java ไดป้กติ 
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2.5 PHP5 

  คือ ภาษาคอมพิวเตอร์จ าพวก scripting language ค าสั่งต่าง ๆ จะเก็บอยู่ในไฟล์ท่ี
เรียกว่า script โดยเวลาใช้งานต้องอาศัยตัวแปรชุดค าสั่ง ตัวอย่างของภาษาสคริปต์ เช่น
JavaScript, Perl เป็นตน้ PHP ไดรั้บการพฒันาและออกแบบมา เพื่อใชง้านในการสร้างเอกสาร
แบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแก้ไขเน้ือหาได้โดยอตัโนมติั ถือได้ว่า PHP เป็น
เค ร่ืองมือท่ีส าคัญชนิดหน่ึงท่ี ช่วยให้เราสามารถสร้าง Dynamic Web pages ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีลูกเล่นมากข้ึน 
 
2.6 Virtual Host6         
  คือ การท าให้ Server เคร่ืองเดียวสามารถให้บริการไดม้ากกวา่ 1 เวบ็ไซต์ ซ่ึงโดย
ปกติสามารถใหบ้ริการไดเ้พียงเวบ็ไซตเ์ดียว การท า Virtual Host สามารถท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี 

 
1. Name-based Virtual Host - การอา้งอิงโดยใช ้Domain Name หรือ Host Name 
2. Port-based Virtual Host - การอา้งอิงโดยใช ้Port Number 
3. IP-based Virtual Host - การอา้งอิงโดยใช ้IP Address 
4. การใชท้ั้ง Port-based ร่วมกบั IP-based 
5. การใชท้ั้ง Name-based ร่วมกบั IP-based 

 
2.7 Visual Studio 7 
  คือ โปรแกรมจ าพวก Code Editor ท่ีเป็นเคร่ืองในการช่วยพฒันาซอฟต์แวร์ และ
ระบบต่างๆ ท่ีใช้ ในการแก้ไขเเละปรับเเต่งโค้ดได้  ซ่ึงปัจจุบันสามารถติดต่อส่ือสารกับ
คอมพิวเตอร์ได้ในระดับหน่ึง ณ ปัจจุบนั นักโปรแกรมเมอร์น าเคร่ืองมือตวัน้ีมาใช้ในการ
พฒันาซอฟตแ์วร์ต่างๆ หรือเวบ็ไซต ์เเละ เเอปพลิเคชนั มากมาย 

 
2.8 Xampp8 
  เป็นโปรแกรม Apache web server ใช้ส าหรับจ าลอง web server เพื่อทดสอบ 
สคริปต์หรือเว็บไซต์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยไม่ตอ้งท าการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตและไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Xampp มาพร้อมกบั PHP ภาษาส าหรับ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันท่ีเป็นท่ีนิยม , MySQL ฐานข้อมูล ,  Apache จะท าหน้าท่ีเป็นเว็บ
เซิร์ฟเวอร์,  Perl  อีกทั้งยงัมาพร้อมกบั OpenSSL, phpMyadmin  
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 โปรแกรม XAMPP สามารถใชง้านได ้4OS ไดแ้ก่ 
1. Window สามารถใชง้านไดก้บั windows รุ่น 2000 เป็นตน้ไป 
2. Linux ส าหรับ SuSE, RedHat, Mandrake, Debian และ Ubuntu 
3. Mac Os X 
4. Solaris ส าหรับ Solaris 8 และ Solaris 9 
 
 
 



 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิตัิงาน 

 
3.1 ช่ือและสถานทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือบริษทั  : บริษทั อินเตอร์ วชิัน่ บิสซิเนสกรุ๊ป จาํกดั 
 ท่ีอยู ่  : บมจ. คอมเซเวน่ 549/1 ถนน สรรพาวธุ แขวงบางนา เขตบางนา  
     กรุงเทพมหานคร 10260 

 อีเมล  : admin@intervision.co 
 โทรศพัท ์ :  080-5264515 , 020177775 
  
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง ของบริษทั อินเตอร์ วชิัน่ บิสซิเนสกรุ๊ป จาํกดั 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 บริษทั อินเตอร์วิชัน่บิสิเนสกรุ๊ป จาํกดั เป็น บริษทั ท่ีให้บริการโซลูชัน่ธุรกิจออนไลน์แก่

ลูกค้าในทุกด้าน ซ่ึงหมายความว่าจะให้บริการลูกค้าในลักษณะของการบริการแบบครบวงจร

สาํหรับการดาํเนินธุรกิจของตวัเองผา่นทางอินเทอร์เน็ตหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อท่ีจะไดพ้บกบั

เทคโนโลยีทางธุรกิจยุคใหม่ ซ่ึงจะเสนอการทํางานเป็นทีมท่ีมีประสบการณ์ท่ีมีทักษะความ

ชาํนาญ ดงันั้นจึงสามารถรับประกนัไดว้า่จะให้บริการลูกคา้ดว้ยคุณภาพการบริการท่ีดีท่ีสุด บริการ

หลกัขององคก์รคือการพฒันาธุรกิจออนไลน์การออกแบบเวบ็การวางแผนและออกแบบอีคอมเมิร์ซ

ฐานขอ้มูลและการพฒันาแอปพลิเคชนับนเวบ็ ฯลฯ 

 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างการบริหารงานของบริษทั 
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3.4 ต าแหน่งและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

               ตาํแหน่งงานท่ีนกัศึกษาสหกิจไดรั้บคือ Mobile Development เป็นตาํแหน่งท่ีทาํหน้าท่ี

ในการสร้างและพฒันาแอปพลิเคชนั ท่ีสามารถนาํไปใชง้านจริงได ้

  นายจารุวฒัน์ สุวานิชย ์          ตาํแหน่ง:   Mobile Development   

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งของพนักงานทีป่รึกษา  
 ช่ือ-สกุล:  คุณนพปฎล ภทัรเรืองสกุล   

 ตาํแหน่ง:  Programmer  
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

 เข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาท่ี บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จาํกัด ตั้ งแต่วนัท่ี 15 

พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 รวมระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน  



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

พฒันาแอปพลิเคชนัระบบการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทักบัลูกคา้ภายใน
องค์กร กัลฟ์ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากัด เป็นแอปพลิเคชันท่ี
พฒันาข้ึนมาเพื่อตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร แอปพลิเคชนัน้ีจะช่วยประหยดัเวลา
การท างานขององคก์รและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อลูกคา้ 

 

 
รูปท่ี 4.1 Sitemap ของแอปพลิเคชนัเพื่อส่ือสารภายในองคก์รกลัฟ์แอปพลิเคชนั 
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4.1.1 Use Case Diagram 

 
รูปท่ี 4.1.1 Use case diagram แอปพลิเคชนัระบบการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทั

กบัลูกคา้ภายในองคก์ร กลัฟ์ 
 

 
 

4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 
 

รูปท่ี 4.2.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ 
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
 

 
รูปท่ี 4.2.2 หนา้จอแสดงป้อนรหสัเพื่อเขา้สู่ระบบ 

 
จากรูปท่ี 4.2.2 แสดงหนา้ Log in ของแอปพลิเคชนัเพื่อใหผู้ใ้ชง้านเขา้สู่ระบบ 
โดยท่ีผูใ้ชง้านจะตอ้งป้อน Username และ Password เพื่อเขา้สู่ระบบ 
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รูปท่ี 4.2.3 หนา้จอแสดงกิจกรรม ( POST ) ข่าวสารภายในองคก์ร 

 
จากรูปท่ี 4.2.3 แสดงหน้าดูกิจกรรม ( POST ) ข่าวสารของผูใ้ช้งานภายในองค์กรว่าไป
ติดต่อกับลูกค้าท่านใดบ้าง ไปท าอะไร มีพนักงานขององค์กรไปด้วยก่ีคนพร้อม
ภาพประกอบ 
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รูปท่ี 4.2.4 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลของกิจกรรม ( POST ) 

 
จากรูปท่ี 4.2.4 แสดงหน้าดูรายละเอียดของกิจกรรม ( POST ) นั้นๆ ว่ารายละเอียดมี
อะไรบา้ง ไม่วา่จะเป็นขอ้ความเน้ือหาท่ีบอกวา่ไปธุระอะไร กบัลูกคา้ท่านใด และพนกังาน
ขององคก์รมีใครบา้งท่ีไปดว้ย 
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รูปท่ี 4.2.5 หนา้จอแสดงการสร้างกิจกรรม 

 
จากรูปท่ี 4.2.5 แสดงหนา้รายละเอียดในการสร้างกิจกรรม วา่การสร้างกิจกรรมนั้นจะตอ้ง
มีการ Tag ว่าเราไปพบลูกคา้ท่านใด และ Tag พนกังานขององค์กรท่ีไปกบัเรา พร้อมกบั
เขียนขอ้ความวา่ไปท าอะไรท่ีนั้น พร้อมระบุเวลา ท่ีไปพบ และ Check In สถานท่ีเพื่อให้รู้
วา่เราไปพบลูกคา้ท่ีไหน และสามารถเพิ่มรูปภาพหรือวีดิโอได ้และสุดทา้ยสามารถตั้งค่า
ความเป็นส่วนตวั  
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รูปท่ี 4.2.6 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลองคก์รของลูกคา้ 

 
จากรูปท่ี 4.2.6 แสดงหนา้รายละเอียดองค์กรของลูกคา้ ในน้ีจะสามารถรู้ไดว้า่องค์กรของ
ลูกค้าใดบ้างท่ีติดต่อธุรกิจกับทางบริษทั กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ  ากัด และ
สามารถแกไ้ขหรือลบองคก์รของลูกคา้ภายในแอปพลิเคชนัไดเ้ลย 
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รูปท่ี 4.2.7 หนา้จอแสดงรายละเอียดขอ้มูลของลูกคา้ 

 
จากรูปท่ี 4.2.7 แสดงหน้ารายละเอียดขอ้มูลของลูกคา้ ดูว่าลูกคา้คนน้ีช่ืออะไร อยู่องค์กร
ไหน อยูต่  าแหน่งอะไร และสามารถเพิ่ม แกไ้ข และลบขอ้มูลของลูกคา้ได ้
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รูปท่ี 4.2.8 หนา้จอแสดงการแจง้เตือน 

 
จากรูปท่ี 4.2.8 แสดงหนา้การแจง้เตือนต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการแจง้เตือนเม่ือมีการโพสตข์อง
พนกังานภายในองคก์รคนอ่ืนๆ หรือแจง้เตือนวนัเกิดของลูกคา้ นอกจากน้ียงัแจง้เตือนคนท่ี
ถูกปลดเกษียณอีกดว้ย 
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รูปท่ี 4.2.9 หนา้จอแสดงผลลพัธ์ของการคน้หา 

 
จากรูปท่ี 4.2.9 แสดงหน้าผลลพัธ์ของการ Search โดยเวลา Search ช่ือของคนๆนั้น ก็จะมี
การแสดงผลลพัธ์ 3 ส่วนไดแ้ก่ Contact ช่ือของคนๆนั้น และ Account องคก์รของคนๆนั้น
และรวมไปถึงกิจกรรมท่ีมีการเก่ียวขอ้งกบัคนท่ีเรา Search อีกดว้ย  
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รูปท่ี 4.2.10 หนา้จอแสดงการตั้งค่าแจง้เตือน 

 
จากรูปท่ี 4.2.10 แสดงหน้าในส่วนของ Navigation Drawer ในหนา้น้ีจะเป็นการเปิดปิดตั้ง
ค่าการแจง้เตือนต่างๆ ถา้เลือก ปิด Activity เม่ือมีคนสร้างกิจกรรมใหม่ก็จะไม่มีการแจง้
เตือนในส่วนน้ี แต่ถา้เม่ือไรท่ีเปิดก็จะท าการแจง้เตือนปกติ 
 

 
 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
การพฒันาแอปพลิเคชันระบบการจดัการความสัมพนัธ์ระหว่างบริษทักบัลูกคา้

ภายในองคก์ร กลัฟ์ ของบริษทั กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั ท าให้ผูใ้ชง้านแอป
พลิเคชนัมีความสะดวกสบายและง่ายต่อการใชง้าน และรู้ทนัข่าวสารภายในองคก์รไดอ้ยา่ง
รวดเร็วจึงท าให้การติดต่อส่ือสารภายในองค์กรกันนั้นท าได้ง่ายและรวดเร็ว ลดความ
ผิดพลาดในการติดต่อส่ือสาร และประหยดัเวลาในการท างานอีกดว้ย และขอ้มูลถูกเก็บ
เป็นความลบัภายในองคก์รเท่านั้น นอกจากน้ีผูใ้ชง้านภายในองคก์รยงัสามารถคน้หาขอ้มูล
ของลูกคา้ไดห้รือคน้หาส่ิงท่ีตอ้งการไดด้ว้ยตนเองภายในแอปพลิเคชนั  
 
5.1.2  ข้อจ ากดัของโครงงาน 

5.1.2.1 ควรออกแบบฐานขอ้มูลท่ีเป็นระเบียบและเรียบง่ายกวา่น้ี เพราะขอ้มูลใน
ฐานขอ้มูลของบริษทันั้นมีความซ ้ าซอ้นสูงและใชง้านยาก  

5.1.2.2 ขอ้มูลในฐานขอ้มูลของบริษทันั้นเป็นความลบัภายในองค์กร ท าให้การ
เข้าถึงฐานข้อมูลนั้นท าได้แค่บางส่วน จึงท าให้การดึงข้อมูลมาแสดงนั้นอาจเกิดความ
ผดิพลาดได ้
 
5.1.3  ข้อเสนอแนะ 

หากแอปพลิเคชันน้ีสามารถพฒันาต่อไปอีก ควรเพิ่มเทคโนโลยีส าหรับการเก็บ
ขอ้มูลของลูกคา้ โดยใชเ้ทคโนโลยีถ่ายภาพบตัรประชาชนของผูติ้ดต่อ แลว้ระบบจะท าการ
เก็บขอ้มูลจ าพวกตวัอกัษรภายในบตัรประชาชนของผูติ้ดต่อเพื่อเพิ่มเขา้ฐานขอ้มูลอตัโนมติั 
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5.2         สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

ไดรั้บความรู้จากการท างานทั้งในดา้นธุรกิจ ดา้นการเขียนโปรแกรม ในส่วนของ 
Frontend Mobile Design และทางดา้นการส่ือสารกบัเพื่อนร่วมงาน เพิ่มทกัษะการออกแบบ
ท่ีสามารถท างานไดจ้ริง ดา้นความอดทนในการท างาน ในการท างานเราจะตอ้งหาความรู้
เอง แก้ไขปัญหาเองและตอ้งรู้จกัการท างานเป็นทีมร่วมกบัผูอ่ื้นในท่ีท างาน ในดา้นแอป
พลิเคชันนั้นยงัเป็นท่ีนิยมและใช้กนัอย่างมากมายในการท าแอปพลิเคชนันั้นจึงจะตอ้งมี
ความยดืหยุน่ต่ออุปกรณ์ของผูใ้ชด้ว้ย 

 
5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

การปฏิบติังานจะตอ้งศึกษาและท างานควบคู่ไปด้วย และต้องช่วยงานท่ีบริษทั
มอบหมายให ้จึงท าใหร้ะยะเวลาในการพฒันาแอปพลิเคชนันั้นเกิดความล่าชา้ 
  
5.2.3  ข้อเสนอแนะ  

5.2.3.1 ควรศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ (Object – Oriented Programming)
และภาษาท่ีจะใช้ในการพฒันา โปรแกรมเบ้ืองตน้ Kotlin , PHP เพื่อให้สามารถน าไปใช้
ปฏิบติังานจริงไดแ้ละเพื่อต่อยอดความรู้ไดใ้นเวลาอนัสั้น  

5.2.3.2 ควรศึกษาการท า Responsive เพื่อท าให้ส่วน Layout ของแอปพลิเคชนันั้น
มีความยดืหยุน่ 
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