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บทคัดย่อ 

  

 บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) เป็นบริษทัที่ให้บริการดา้นธุรกรรมทางการเงิน โดย
ผลิตและจ าหน่ายตูเ้ติมเงินแบบหยอดเหรียญทุกประเภท เช่น ตูเ้ติมเงินโทรศพัทม์ือถือ ฝากเงินและถอน

เงินไปยงัผูอ้ื่น ตลอดจนการซ้ือขายออนไลน์ผ่าน E-wallet ทั้งน้ีผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจใน

ต าแหน่ง Data engineer โดยไดรั้บมอบหมายให้ดูแลและจดัการขอ้มูลต่างๆ ที่ไดรั้บมอบหมายมา 
ระหว่างปฏิบตัิงานสหกิจผูจ้ดัท าไดพ้บว่าโดยมีขอ้มูลที่เก็บไวใ้นฐานขอ้มลูเป็นจ านวนมาก ซ่ึงยากต่อ

การตรวจสอบและจดัท ารายงาน ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าโครงงานเร่ือง รายงานสารสนเทศขอ้มูลตูเ้ติม

เงินอตัโนมตัิของ บริษทั สบาย เทคโนโลยี   จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูจ้ดัท าไดจ้ดัท ารายงาน โดยใชโ้ปรแกรม 
PGAdmin 4 และ TIBCO Jaspersoft Studio-6.17.0 ผูจ้ดัท าหวงัเป็นอยา่งย่ิงว่าโครงงานเล่มน้ีจะสามารถ

น าไปใชใ้นจดัท ารายงานสารสนเทศขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติั และสามารถน าขอ้มูลตรวจสอบ
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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Abstract 

  
 Sabay Technology is a public limited company providing financial services, such as automatic 

refill machines, mobile top-up, financial transactions, and E-wallet payment . During the copperative 

education, the author was assigned to work as data engineer, which in charge of data management. 
However, the author found that there was a large amount of information stored in database causing 

difficulties on verifying data and doing reports. The author decided to prepare the project “Automatic 

Refill Machine Information Report of Sabay Technology Company Limited” by using PGAdmin 4 and 
TIBCO Jaspersoft Studio-6.17.0. The author sincerely hopes that this project will be able to be used in 

the preparation of information reports on the installation of automatic top-up kiosks and to accurately 
verify the information. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1.1 ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของทุกคนเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา อาจเป็นผูใ้ห้

ขอ้มูล ผูใ้ชข้อ้มูลในการตดัสินใจ และเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มูลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศ ยกตวัอยา่งเช่น 

ขอ้มูลยอดขายสินคา้จากบริษทัแห่งหน่ึง ทางบริษทัไดน้ าขอ้มลูเหล่านั้นไปพิจารณาในการจดัท า

โปรโมชัน่โดยยึดตามยอดนิยมที่มีจ านวนการขายสูง ทางผูจ้ดัการฝ่ายขายเป็นผูใ้ห้ขอ้มูล  ผูจ้ดัการ

ฝ่ายการตลาดเป็นผูป้ระมวลผลขอ้มลูเพื่อให้ไดส้ารสนเทศที่น าไปใชพ้ิจารณาเพื่อตดัสินใจในการ

จดัท าโปรโมชัน่ จากตวัอยา่งขา้งตน้ สารสนเทศ(information) คือ ขอ้มูลที่ผ่านการประมวลผลได้

เป็นสารสนเทศที่มีความถูกตอ้ง ทนัต่อสถานการณ์ที่สนใจ มีความน่าเช่ือถือ มีความหมาย มีคุณค่า 

และเป็นประโยชน์ส าหรับผูใ้ช้งาน  

นกัศึกษาสหกิจปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาจึงมีความคิดที่จะจดัการขอ้มูลในรูปแบบสารสนเทศ

ขอ้มูลตูเ้ติมเงินอตัโนมตัิ (สินคา้ขององคก์ร) ของบริษทัสบาย เทคโนโลยี จ ากดั(มหาชน) เน่ืองจาก

ขอ้มูลที่เก็บไวใ้นฐานขอ้มลูเป็นจ านวนมากซ่ึงยากต่อการน าไปตรวจสอบและน าไปใชง้าน จึงน ามา

จดัท าในรูปแบบรายงาน เพ่ือให้สามารถน าไปตรวจสอบปัญหาของขอ้มูลไดง่้ายย่ิงขึ้น เช่น ขอ้มูล

ผิดพลาด สะกดค าผิด ขอ้มลูไม่ครบถว้น ขอ้มูลซ ้าซ้อน รูปแบบการบนัทึกขอ้มูลที่แตกต่าง 

จากปัญหาขา้งตน้นกัศึกษาสหกิจปฏิบตัิงานสหกิจศึกษาจึงไดจ้ดัท ารายงานขอ้มูลใน

รูปแบบสารสนเทศขึ้น โดยท าการแสดงขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Jaspersoft Studio สามารถน าไปใช้

งานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถน าไปเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจวางแผนงานของแผนก

ต่างๆในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพ่ือจดัท ารายงานการสารสนเทศขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติั
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

1.3.1 รายงานขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติัที่มีปัญหา(ขอ้มูลจงัหวดั) 

1.3.2 รายงานขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติัที่มีปัญหา(ขอ้มูลเขต) 

1.3.3 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดตั้งในแต่ละจงัหวดั 

1.3.4 รายงานจ านวนการติดตั้งตูเ้ติมเงินในแต่ละเขต 

1.3.5 รายงานขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติัที่มีปัญหา(ขอ้มูลจงัหวดั,เขตแล  

รหัสไปรษณีย)์ 

1.3.6 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดตั้งในแต่ละจงัหวดั และเขต 

1.3.7 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดตั้งในแต่ละจงัหวดั จากรหัสไปรษณีย ์

1.3.8 รายงานติดตั้งเคร่ืองเติมเงินอติัโนมติัในจงัหวดั LOP BURI พ้ืนที่ยกเวน้จาก           

รหัสไปรษณีย ์

1.3.9 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดตั้งในแต่ละเขตจากรหัสไปรษณีย ์

1.3.10 รายงานขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติัที่มีปัญหา(ขอ้มูลรหัสไปรษณีย)์ 

1.3.11 รายงานขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติั 

1.4 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.4.1 สามารถน าขอ้มลูที่ไดไ้ปใชง้านในการตดัสินใจ 

1.4.2 สามารถน าขอ้มลูไปตรวจสอบไดง่้ายย่ิงขึ้น 
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บทที่ 2 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 

 

2.1 แนวคิด 

   

 

การท าขอ้มลูให้เป็นสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อการใชง้าน จ าเป็นตอ้งอาศยัเทคโนโลยีเขา้มา

ช่วยในการด าเนินการ เร่ิมตั้งแต่การรวบรวมและตรวจสอบขอ้มูล การด าเนินการประมวลผลขอ้มลู

ให้กลายเป็นสารสนเทศ และการดูแลรักษาสารสนเทศ มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 

1. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  

              1.1การรวบรวมข้อมูล เป็นเร่ืองของการเก็บรวบรวมขอ้มูลซ่ึงมีจ านวนมาก และ

ตอ้งเก็บให้ไดอ้ยา่งทนัเวลา 

   1.2การตรวจสอบข้อมูล เมื่อมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลแลว้จ าเป็นตอ้งมีการ

ตรวจสอบขอ้มูล เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง ขอ้มูลที่เก็บเขา้ในระบบจะตอ้งมีความน่าเช่ือถือ หาก

พบที่ผิดพลาดตอ้งแกไ้ข การตรวจสอบขอ้มลูมีหลายวิธี 

 

ภาพที่ 2.1 การประมวลสารสนเทศ 
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2. การประมวลผลข้อมูล 

  2.1 การจัดกลุ่มข้อมูล ขอ้มลูที่จดัเก็บจะตอ้งมีการแบ่งแยกกลุ่ม เพื่อเตรียมไวส้ าหรับการ 

ใชง้าน การแบ่งแยกกลุ่มมีวิธีการที่ชดัเจน 

  2.2 การจัดเรียงข้อมูล  เมื่อจดัแบ่งกลุ่มเป็นแฟ้มแลว้ ควรมีการจดัเรียงขอ้มูลตามล าดบั 

ตวัเลข หรือตวัอกัษร หรือเพื่อให้เรียกใชง้านไดง้่าย ประหยดัเวลา  

  2.3 การสรุปผล บางคร้ังขอ้มูลที่จดัเก็บมีจ านวนมาก จ าเป็นตอ้งมีการสรุปผลหรือสรุป

รายงาน เพ่ือน าไปใชป้ระโยชน์ ขอ้มูลที่สรุปไดน้ี้อาจส่ือความหมายไดดี้กว่า 

   2.4 การค านวณข้อมูล ที่เก็บรวบรวมมีเป็นจ านวนมาก ขอ้มูลบางส่วนเป็นขอ้มูลตวัเลขที่

สามารถน าไปค านวณ เพ่ือหาผลลพัธ์บางอยา่งได ้ ดงันั้นการสร้างสารสนเทศจากขอ้มูลจึงอาศยัการ

ค านวณขอ้มูลที่เก็บไวด้ว้ย 

3. การดูแลรักษาข้อมูล 

3.1  การเก็บรักษาข้อมูล การเก็บรักษาขอ้มลู หมายถึง การน าขอ้มูลมาบนัทกึเก็บไวใ้นส่ือ

บนัทึกต่าง ๆ 

   3.2 การท าส าเนาข้อมูล การท าส าเนาเพื่อที่จะน าขอ้มลูเก็บรักษาไว ้ หรือน าไปแจกจ่ายใน

ภายหลงั จึงควรค านึงถึงความจุและความทนทานของส่ือบนัทึกขอ้มูล 

   3.3  การส่ือสารและเผยแพร่ข้อมูล ขอ้มูลตอ้งกระจายหรือส่งต่อไปยงัผูใ้ชง้านที่ห่างไกล

ไดง้่าย การส่ือสารขอ้มลูจึงเป็นเร่ืองส าคญัและมีบทบาทที่ส าคญัย่ิงที่จะท าให้การส่งข่าวสารไปยงั

ผูใ้ช ้   ท าไดร้วดเร็วและทนัเวลา 

                3.4  การปรับปรุงข้อมูล ขอ้มูลที่จดัเก็บไวม้ีจุดประสงคท์ี่จะเรียกใชง้านไดต่้อไป ดงันั้น

ขอ้มูลจึงตอ้งมกีารปรับปรุงให้ทนัสมยัอยูต่ลอดเวลา และจดัเก็บอยา่งเป็นระบบเพื่อการค้นหาได้

อยา่งรวดเร็ว (พรชัย สงวนปราง,2559) 
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2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 การจัดการข้อมูล 

การจดัการขอ้มูลคือ การบริหารการจดัเก็บขอ้มูลการประมวลขอ้มูลให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลทีม่ี

ประโยชน์ที่พร้อมจะสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดใ้นทนัที การจดัการขอ้มลูจะเกิดประโยชน์สูงสุด

หรือประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อผูใ้ชข้อ้มูล สามารถใชข้อ้มูลที่ตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และ

เป็นกลางมากที่สุด เพ่ือจะไดน้ าขอ้มูลเหล่านั้นมาช่วยในการตดัสินใจหรือน าไปใชป้ระโยชน์อื่นๆ

ต่อไป ในปัจจุบนัน้ีขอ้มูลต่างๆ ไดถู้กจดัการไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ โดยเก็บไวใ้นส่ิงที่เรียกว่า แฟ้ม

(อรพรรณ อาจหาญย่ิง , วรินพร แกว้สว่าง , ศิรินาถ อุไรศกัด์ิ , อรอนงค ์ผ่ึงผดุง , เอกรักษ ์คุม้แว ้

และปรียานุช คณิตสาร ,2559) 

2.3เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง 

นกัศึกษาปฎิบตัิสหกิจศึกษาไดท้ าการคน้ควา้เวบ็ไซตท์ี่เก่ียวขอ้งกบัการจดัท ารายงานเพือ่

เป็นแนวทางในการศึกษาเพ่ิมเติมดงัน้ี 

  

 

เป็นเวบ็ไซตท์ี่สอนวิธีการสร้างฐานขอ้มูลบนการท างานของฐานขอ้มูล ประกอบดว้ย

วิธีการสร้างฐานขอ้มูล ขั้นตอนการสร้างตาราง วิธีการลบตาราง ขั้นตอนและวิธีการเพ่ิม-ลบขอ้มูล

ภาพที่ 2.2 https://www.mindphp.com/ 
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ในฟิลด ์ วิธีการแกไ้ขขอ้มลู วิธีการเปลี่ยนช่ือฐานขอ้มลู ขั้นตอนวิธีการเพ่ิมผูใ้ชง้านและการก าหนด

สิทธ์ในฐานขอ้มูล 

 

 

เป็นเวบ็ไซตท์ี่สอนวิธีการใชง้าน PostgreSQL Server ประกอบดว้ย วิธีสร้าง PostgreSQL 

และเช่ือมต่อกบั PgAdmin การน าเขา้และส่งออก Dump Files ไปยงั PostgreSQL การสร้างการ

เช่ือมต่อ SSL กบัฐานขอ้มูล PostgreSQL Server การเช่ือมต่อไปยงั PostgreSQL ส าหรับ PHP วิธี

เช่ือมต่อ PostgreSQL กบั Java Application 

 

ภาพที่ 2.3 https://docs.ruk-com.cloud/ 
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เป็นเวบ็ไซตท์ี่อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรม Jaspersoft Studio ตั้งแต่เร่ิมตน้ติดตั้ง

โปรแกรม การสร้างรายงาน ออกแบบรายงาน  

 

ภาพที่ 2.4 https://km.cc.swu.ac.th/ 

ภาพที่ 2.5 http://www.thaicreate.com/tutorial/sql.html/ 
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เป็นเวบ็ไซตท์ี่ให้ขอ้มูลในเร่ืองของ SQL ไม่ว่าจะเป็น MySQL หรือ Microsoft SQL Server 

ซ่ึงรวบรวมค าส่ังต่างๆ ที่เอาไวใ้ชงา้นกบั Database ซ่ึงสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันา

แอพพลิเคชัน่ไดโ้ดยง่าย 

 

 

เป็นเวบ็ไซตอ์ธิบายเก่ียวกบัการจดัการขอ้มูล ประกอบดว้ย วิธีการจดัการขอ้มูลขนาดใหญ่ 

คุณค่าของขอ้มลูและขอ้ผิดพลาด ความปลอดภยัของขอ้มลู 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุอารีย ์นครพนัธ์ุ และอุดร จิตจกัร (2561) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม “การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการ

ประกนัคุณภาพการศึกษากรณีศึกษาตวับ่งช้ีคุณภาพอาจารยก์ารบริหารและพฒันาคณาจารยค์ณะ

เทคโนโลยีการเกษตรคุณภาพอาจารย ์ การบริหารและพฒันาคณาจารย ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร” 

ผูวิ้จยัอยากพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยการพฒันระบบปฏิบตัิการ 

Windows7 เคร่ืองมือที่ใช ้ไดแ้ก่ ภาษา PAP , Ajax , Java Script , HTML และใชภ้าษา SQL ในการ

สร้างระบบฐานขอ้มูล รวมทั้งใช ้ Black Box Testing ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบดา้น

เทคโนโลยีสารสนเทศจากผูใ้ชง้าน ไดผ้ลสรุปการประเมินผล  

ภาพที่ 2.6 https://www.ko.in.th/ 



 

 

 หทยัชนก แจ่มถิ่น และอนิรุทธ์ สติมัน่ (2558) สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร “การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ระดบับณัฑิตศึกษาส าหรับบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร” การวิจยัในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัได้

ศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาระบบสารสนเทศ โดยการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาระบบ

สารสนเทศและผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวิจยั และไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการท างานวิจยัในคร้ังน้ี โดยใช้

ทฤษฎีวงจรการพฒันาระบบแลว้ท าการหาประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ 

 พลอยพรรณ สอนสุวิทย ์, ฆมัภิชา ตนัติสันติสม , สุวิชญา บวัชาติ , อเนก หาลี และสุรเชษฐ์ 

ขอนทอง (2562) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  

“การพฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์ นวตักรรมและผลิตภณัฑจ์ากงานวิจยัของบุคลากรมหาวิทยาลยั

ราชภฏัก าแพงเพชร”งานวิจยัน้ีจึงไดพ้ฒันาระบบสารสนเทศออนไลน์เพ่ือการเผยแพร่ฐานขอ้มูล

นวตักรรมที่เป็นผลผลิตจากงานวิจยัของบุคลากรภายในมหาวิทยาลยั ที่ไดรั้บการจดัแบ่งกลุ่มตาม

เป้าหมายของนโยบาย Thailand 4.0 ในรูปแบบระบบฐานขอ้มูลออนไลน์ และพฒันาระบบดว้ยภาษา 

PHP และ MySQL พร้อมทั้งน าเสนอขอ้มูลสรุปในรูปแบบกราฟรายงานเชิงสถิติแยกตามปี ประเภท 

และพ้ืนที่ในจงัหวดัก าแพงเพชรทุกอ าเภอ 

 ภคัภิญญา ธรรมโชโต ,ขวญัหญิง ศรีประเสริฐภาพ ,กมัปนาท บริบูรณ์ และชนกนารถ บุญ

วฒันะกุล (2560) สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

“รูปแบบบริหารจดัการระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ

แห่งชาติ” ผูวิ้จยัศึกษาถึง แนวคิด องคป์ระกอบ หรือปัจจยัสนบัสนุนอื่นใดที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ

และความส าเร็จในการบริหารจดัการระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนให้เกิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ แลว้

น าผลการศึกษามาพฒันาเป็นรูปแบบบริหารจดัการระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนองคก์ารแห่งการ

เรียนรู้ โดยใชแ้นวคิดองคก์ารแห่งการเรียนรู้ในเชิงระบบและแนวคิดหลกัค่านิยมของเกณฑร์างวลั

คุณภาพแห่งชาติ 
 



 
 

 

ภาพที่ 3.1 แผนที่ตั้งบริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั(มหาชน) 
 

บทที่ 3 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ช่ือและที่ต้ังของสถานประกอบการ 

บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั(มหาชน) 230 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวง แสมด า เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 

 
 

3.2 ลักษณะการประกอบการ การให้บริการหลักขององค์กร 

  บริษทั สบาย เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) บริษทัเทคโนโลยีโดยคนไทย เร่ิมก่อตั้งเมื่อปี 

2559 ปัจจุบนัเปิดให้บริการดา้นธุรกรรมทางการเงิน (Fintech Platform) โดยพฒันารูปแบบการท า
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ภาพที่ 3.2 แผนผงัองคก์รบริษทัสบาย เทคโนโลยี จ ากดั(มหาชน) 

 

ธุรกรรมทางการเงินให้เขา้กบัความตอ้งการของคนไทยภายใตร้ะบบนิเวศของสบาย เทคโนโลยี ทั้ง

เปิดกวา้งส าหรับพนัธมิตรทางธุรกิจที่หลากหลายเขา้สู่ระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มสบายฯ จาก

ระบบตูเ้ติมเงินออนไลน์ , ระบบตูจ้  าหน่ายสินคา้อตัโนมตัิ , ระบบจดัการศูนยอ์าหารและระบบ

จดัการร้านคา้ปลีก และระบบบริหารความสัมพนัธ์ลูกคา้ทั้งยงัขยายตวัอยา่งรวดเร็วไปสู่ธุรกิจอื่น ๆ 

อาทิ ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ , การโอนเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ, บริการธุรกิจ 

แฟรนไชส์เอ็กเพรสชอ้ปและร้านสารพดับริการภายใตช่ื้อ ชิปป์สไมล ์ พร้อมล่าสุดกา้วไปสู่ระบบ

ส่ังซ้ือสินคา้ออนไลน์เร่ิมให้บริการซ้ือสินคา้ วตัถุดิบ อาหาร 

3.3 รูปแบบโครงสร้างบริหาร 

 

 

3.4 ต าแหน่งงานและลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย 

ช่ือ – นามสกุล  : นางสาวนภสักร น าพรชวาลรุ่ง   

แผนก  : Data  

ต าแหน่ง : Data engineer  

ลกัษณะงาน : การจดัการขอ้มลูของทางบริษทัสบาย เทคโนโลยี จ ากดั(มหาชน)
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3.5 ช่ือและต าแหน่งที่ปรึกษา 

ช่ือ – นามสกุล   :  นายกิตติพฒัน์ วิริยะวาณิชยส์กุล    

แผนก                :  Data 

ต าแหน่ง            :  Developer Officer 

3.6 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน  

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน 16 สัปดาห์ 

ตั้งแต่วนัจนัทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวนัศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

วนัเวลาในการปฏิบตัิงานวนัจนัทร์ –วนัศุกร์ เวลา 08.30 –18.00 น 

3.7 ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน  

3.7.1 รับขอ้มูลที่ตอ้งการน าไปท ารายงาน 

3.7.2 ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม PGAdmin 4 และ TIBCO Jaspersoft Studio-6.17.0  

3.7.3 ใชโ้ปรแกรม TIBCO Jaspersoft Studio-6.17.0 ในการสร้างรายงาน ดงัน้ี 

1. เร่ิมตน้ที่การสร้าง Data Adapter : คลิกไปที่ File > New >  Data Adapter

ภาพที่ 3.3 เร่ิมสร้าง Data Adapter 
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2. ตั้งช่ือfile > Data Adapter “Database JDBC Connection”  

 

 

3.ตั้งช่ือData Adapter >JDBC Driver “PostgreSQL (org.postgresql.Driver)” 

    > Finish 

4. สร้างรายงาน : file > New > Jasper Report > เลือก Templates  

 

 

ภาพที่ 3.4 Data Adapter “Database JDBC Connection” 

 

ภาพที่ 3.5 สร้างรายงาน 

 



14 
 

 

 

6. ตั้งช่ือรายงาน > Data Adapter “Postgre – Database JDBC Connection” 

 

 

7. ให้ท าการใส่ค าส่ัง SQL ในการดึงขอ้มูล > เลือก Fields ที่ตอ้งการ >  Finish

ภาพที่ 3.6 เช่ือม Data Adapter 

 

ภาพที่ 3.7 ท าการใส่ค าส่ัง SQL ในการดึงขอ้มูล 
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ภาพที่ 3.9 ออกแบบและจดัรูปรายงาน 

 

 

 

3.7.4 ออกแบบและจดัรูปรายงาน 

 

 

3.7.5 จดัท าเอกสารในรูปเล่มรายงานปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

ภาพที่ 3.8 สร้างรายงานส าเร็จ 



 

 

3.8 แสดงระยะเวลาในการด าเนนิงานของโครงการ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 ก.ย. 64 

1.รับขอ้มูลที่ตอ้งการ

น าไปท ารายงาน 

     

2.ศึกษาวิธีการใช้

โปรแกรม 

     

3.ใช้โปรแกรมสร้าง

รายงาน 

     

4.ออกแบบและจดัรูป

รายงาน 

     

5.จดัท าเอกสาร      
 

 

3.9 อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ 

 3.9.1 คุณสมบตัิของซอฟตแ์วร์ 

 1. PGAdmin 4 

 2. TIBCO Jaspersoft Studio-6.17.0 

 3. Microsoft excel 

 4. Microsoft word 

3.9.2 คุณสมบตัิของฮาร์ดแวร์ 

 1. ฮาร์ดแวร์ส าหรับผูใ้ช้งาน 

1.1 CPU Intel® Core™ i5-3230M @2.60 GHz. หรือสูงกว่า 

1.2 Hard Disk 60 MB. หรือมากกว่า 

 1.3 RAM 2 GB. หรือมากกว่า 

ตารางที่ 3.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ 
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บทที่ 4 

ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 

4.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

4.1.1 รายงานข้อมูลการติดต้ังตู้เติมเงินอัตโนมัติที่มีปัญหา(ข้อมลูจังหวัด) 

 

ภาพที่ 4.1 รายงานขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติัที่มีปัญหา(ขอ้มูลจงัหวดั)

จงัหวดั) 
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4.1.2 รายงานข้อมูลการติดต้ังตู้เติมเงินอัตโนมัติที่มีปัญหา(ข้อมลูเขต) 

 

ภาพที่ 4.2 รายงานขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติัที่มีปัญหา(ขอ้มูลเขต) 
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4.1.3 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดต้ังในแต่ละจังหวัด 

 

ภาพที่ 4.3 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดตั้งในแต่ละจงัหวดั 
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4.1.4 รายงานจ านวนการติดต้ังตู้เติมเงินในแต่ละเขต 

  

ภาพที่ 4.4 รายงานจ านวนการติดตั้งตูเ้ติมเงินในแต่ละเขต 
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4.1.5 รายงานข้อมูลการติดต้ังตู้เติมเงินอัตโนมัติที่มีปัญหา(ข้อมลูจังหวัด,เขตและ

รหัสไปรษณีย์) 

 

ภาพที่ 4.5 รายงานขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติัที่มีปัญหา(ขอ้มูล

จงัหวดั,เขตและรหัสไปรษณีย)์ 
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4.1.6 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดต้ังในแต่ละจังหวัด และเขต 
 

 
ภาพที่ 4.6 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดตั้งในแต่ละจงัหวดั และเขต 
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4.1.7 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดต้ังในแต่ละจังหวัด จากรหัสไปรษณีย์ 

 

 ภาพที่ 4.7 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดตั้งในแต่ละจงัหวดั จากรหัสไปรษณีย ์
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4.1.8 รายงานติดต้ังเคร่ืองเติมเงินอัตโนมัติในจังหวัด LOP BURI พื้นที่ยกเว้นจาก

รหัสไปรษณีย์ 

 

 ภาพที่ 4.8 รายงานติดตั้งเคร่ืองเติมเงินอตัโนมติัในจงัหวดั LOP BURI พ้ืนที่ยกเวน้จาก

รหัสไปรษณีย ์
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4.1.9 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดต้ังในแต่ละเขตจากรหัสไปรษณีย์ 

 

 ภาพที่ 4.9 รายงานจ านวนเคร่ืองที่ติดตั้งในแต่ละเขตจากรหัสไปรษณีย ์
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4.1.10 รายงานข้อมูลการติดต้ังตู้เติมเงินอัตโนมติัที่มีปัญหา(ข้อมูลรหสัไปรษณีย์) 

 ภาพที่ 4.10 รายงานขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติัที่มีปัญหา(ขอ้มูลรหัสไปรษณีย)์ 



 

 

4.1.11 รายงานข้อมูลการติดต้ังตู้เติมเงินอัตโนมติั 

 

ภาพที่ 4.11 รายงานขอ้มูลการติดตั้งตูเ้ติมเงินอตัโนมติั 



 

 

บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

นกัศึกษาไดอ้อกสหกิจศึกษาเก่ียวกบั การจดัการขอ้มลูให้กบับุคลากรในหน่วยงานต่างๆที่

เก่ียวขอ้งและไดพ้บปัญหาเก่ียวกบัการตรวจสอบขอ้มูล เพราะมีขอ้มูลผิดพลาด เช่น ขอ้มลูไม่สมบูรณ ์

ใชโ้ปรแกรม Microsoft Office Excel ในการจดัเก็บขอ้มูล ดงัน้นัจึงเกิดแนวคิดในการจดัท ารายงานขึ้น 

เพื่อให้แสดงขอ้มูลที่ตอ้งการตรวจสอบและน าไปใชง้าน โดยใชโ้ปรแกรม PGAdmin 4 และ TIBCO 

Jaspersoft Studio-6.17.0 ในการดึงขอ้มูลมาจดัท ารายงานขึ้นมา เพ่ือใช้ในการตดัสินใจและน าไป

ตรวจสอบไดง่้ายย่ิงขึ้น 

 5.1.2 ขอ้จ ากดัหรือปัญหาของโครงงาน 

จากการที่นกัศึกษาสหกิจศึกษาไดเ้ร่ิมจดัท าโครงงาน ซ่ึงไดพ้บปัญหาดงัน้ี 

5.1.2.1 ขอ้มูลมีความผิดพลาด เช่น ขอ้มูลไม่สมบูรณ์  

5.1.2.2 เน่ืองจากอยูใ่นช่วง WFH ท าให้ยากต่อการขอค าปรึกษา 

ในการจดัท ารายงาน  

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

  5.1.3.1 รายงานแสดงจงัหวดัและเขตเป็นภาษาไทย  

5.1.3.2 รายงานยอดรวมจ านวนเคร่ืองที่ขายไดท้ั้งหมด  

5.1.3.3 รายงานแสดงรหัสตูเ้ติมเงินในพ้ืนที่รหัสไปรษณียเ์ฉพาะทั้งหมด  

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

5.2.1.1 ไดฝึ้กระเบียบวินยัและความตรงต่อเวลา 

5.2.1.2 ไดฝึ้กความรับผิดชอบในงานที่ไดรั้บมอบหมาย 



 

 

5.2.1.3 ไดรู้้เก่ียวกบัการประพฤติปฏิบตัิให้เหมาะสมภายในองคก์ร  

 

5.2.1.4ไดรู้้เก่ียวกบัการอยูร่่วมกนัภายในองคก์รและการวางแผนงาน 

ต่าง 

5.2.1.5 ไดฝึ้กความอดทนอดกลั้นต่อความยากล าบากของการท างาน 

 5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบตัิงานสหกิจศึกษา 

5.2.2.1 ขาดประสบการณ์ในดา้นการส่ือสาร  

5.2.2.2 ขาดประสบการณ์และความรู้ความเขา้ใจในการใชง้านโปรแกรม 

 ที่ใช้ 

5.2.2.3 ขาดประสบการณ์การท างานในรูปแบบขององคก์ร 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

5.2.3.1 ควรศึกษาเทคโนโลยีที่มีผูพ้ฒันาขึ้นใหม่อยูเ่สมอ  

5.2.3.2 ควรฝึกฝนการวางแผนในการท างานต่างๆมากขึ้น 
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ภาพที ่ก.1 ขณะปฏิบตัิงาน โดยใชโ้ปรแกรม SQL Server 

ตอนอยูท่ี่บริษทัที่ฝึกงาน 

ภาคผนวก ก 

ขณะปฏิบตัิงาน  
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ในการจดัการฐานขอ้มูล 
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