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บทคัดย่อ 
  
 บริษทั รูด้ี เทคโนโลยี จ ากัด เป็นบริษทัท่ีมีส่วนส าคัญท่ีช่วยลูกค้าบริหารงานก่อสร้าง 
พฒันาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ท่ีช่วยในการท างาน ซ่ึงส่งผลดีทั้งต่อกลุ่มผูซ้ื้อและผูข้าย เน่ืองจาก
ปัจจุบนัทางบริษทัมีการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ในส่วนเร่ืองของต าแหน่งและจ านวน
พนักงาน ท่ีมีความหลากหลาย ดงันั้นทางบริษทั รูด้ี เทคโนโลยี จ ากดั จึงไดม้อบหมายให้ผูจ้ดัท า
เป็นผูบ้ริหารจดัการงานด้านการพฒันาระบบงานต่าง ๆ ของผูพ้ฒันาระบบภายในบริษทั โดยมี
วตัถุประสงคใ์นการจดัท าโครงงานน้ีเพื่อท าให้งานท่ีบริษทัไดรั้บมอบหมายมาจากลูกคา้มีการวาง
แผนการท างานอย่างเป็นระบบ โดยการบริการจดัการผูพ้ฒันาระบบนั้นจะมีการติดตาม และบนัทึก
ผลการท างานตลอดระยะเวลาในการปฏิบติังาน โดยมีการเขา้ไปช่วยเหลือในด้านการแก้ปัญหา
ต่างๆ ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในการบริการจดัการผูพ้ฒันาระบบได้ใช้
เคร่ืองมือ Microsoft Excel และ Jira Software ในการจดัการ ซ่ึงการท่ีผูจ้ดัไดท้ าการบริการจดัการ
ผูพ้ฒันาระบบนั้น สามารถช่วยให้การท างานของพนกังานหลายๆ ฝ่าย ท างานไปพร้อมกนัไดอ้ย่าง
ราบร่ืน 
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Abstract 

 
 Rudy Technology Co., Ltd. is an application developer for construction companies, 
which is very helpful for both buyers and sellers. The company has fast paced business growth, so 
it has several positions and employees. The company assigned the author to developer management, 
responsible for making the processes run smoothly by tracking and recording  working history. The 
process also helps solve the problems for work efficiency by using software Microsoft Excel and 
Jira Software to make different positions work together smoothly.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั รูด้ี เทคโนโลยี จ ำกดั เป็นบริษทัสตำร์ทอพั (Start-up) ท่ีพฒันำแอปพลิเคชนัให้กบั
บริษทัท่ีให้บริกำรดำ้นกำรก่อสร้ำงและเป็นตวัช่วยในกำรบริหำรโครงกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกระบวนกำรก่อสร้ำง เน่ืองจำกบริษทัไดเ้ร่ิมธุรกิจจำกกำรเป็นสตำร์ทอพั (Start-up) ท ำให้ขยำย
โครงสร้ำงของบริษทัอย่ำงรวดเร็วโดยมีพนักงำนเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในเวลำอนัสั้น ท ำให้ระบบกำร
ท ำงำนยงัไม่เป็นระเบียบมำกเพียงพอ  

จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ทำงบริษทั รูด้ี เทคโนโลย ีจ ำกดั จึงมอบหมำยใหผู้จ้ดัท ำไดเ้รียนรู้และ
ศึกษำงำนเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนผูพ้ ัฒนำระบบ (Developer )ในองค์กร และวิเครำะห์
เก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีใชใ้นงำนแต่ละผลิตภณัฑ ์รวมถึงกำรช่วยแกปั้ญหำในงำนของผูพ้ฒันำระบบ 
(Developer) ซ่ึงมีหนำ้ท่ีในกำรจดักำรควำมล่ืนไหลของงำน และประสำนงำนระหว่ำงบุคลำกรใน
องคก์ร ท ำใหง้ำนท่ีไดรั้บมอบหมำยมำเกิดควำมคืบหนำ้ และด ำเนินไปตำมแผนงำนท่ีถูกวำงไว ้โดย
มีกำรติดตำมกำรด ำเนินกำรของทุกฝ่ำยเป็นระยะๆ และเก็บผลงำนของพนกังำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 
 1.2.1 เพื่อจดักำรกำรบริหำรจดักำรงำนผูพ้ฒันำระบบ 
 1.2.2 เพื่อท ำใหง้ำนท่ีบริษทัไดรั้บมอบหมำยมำมีกำรท ำงำนอยำ่งเป็นระบบ  
 1.2.3 เพื่อควบคุมกำรท ำงำนของทุกกระบวนกำรในกำรท ำงำน ตั้งแต่เร่ิม-จบ  
 1.2.4 เพื่อ ดูแล วิเครำะห์ เร่ืองงบประมำณในกำรพฒันำของแต่ละโปรแกรม 
 1.2.5 เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหำระหวำ่งกำรพฒันำโปรแกรม ใหแ้ลว้เสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
 1.2.6 เพื่อช่วยประเมิณควำมเป็นไปไดข้องงำนพฒันำโปรแกรม เพื่อลดควำมเส่ียงใน 
          กำรรับควำมตอ้งกำรจำกทำงลูกคำ้แลว้ไม่สำมำรถท ำไดต้ำมควำมตอ้งกำรท่ีได ้
          ตกลงกบัลูกคำ้ไว ้ 
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน  
 1.3.1 Developer tracking  

กำรติดตำมและบนัทึกผลกำรท ำงำนของ Developer เพื่อรวมรวมขอ้มูลกำรท ำงำน
ของ Developer ในแต่ละวนัเพื่อน ำไปใชใ้นขั้นตอนกำรท ำงำนอ่ืนๆ 

 1.3.2 Developer meeting  
กำรประชุมงำนเพื่อท ำควำมเขำ้ใจของคนในทีม ใหมี้ควำมเขำ้ใจท่ีตรงกนั เพื่อท ำ
ใหง้ำนด ำเนินไปอยำ่งรำบร่ืน 

 1.3.3 Developer assistant  
กำรช่วยเหลือ Developer เม่ือมีปัญหำในกำรท ำงำน ท ำให้ลดระยะเวลำท่ีเสียไปใน
กำรแกไ้ขปัญหำ 

 1.3.4 Developer  evaluate 
กำรประเมินควำมสำมำรถของ Developer ออกมำเป็นคะแนน ซ่ึงสำมำรถน ำไปใช้
ในกำรฝึกพฒันำของ Developer เอง 

 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ช่วยใหก้ำรด ำเนินงำนภำยในบริษทัเป็นไปอยำ่งมีระบบแบบแผนท่ีก ำหนดไว ้
1.4.2 ช่วยในกำรแกปั้ญหำทุกเร่ืองเก่ียวกบังำนพฒันำให้สำมำรถแลว้เสร็จตำม      
         ก ำหนดเวลำ 
1.4.3 ช่วยใหเ้รียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลย/ี ภำษำใหม่ ท่ีมีกำรใชง้ำนอยู ่ณ ปัจจุบนั เพื่อเป็น      
         กำรต่อยอดใหก้บับริษทั โดยกำรเพิ่มโอกำสในกำรพฒันำระบบใหห้ลำกหลำยมำก 
         ยิง่ขึ้น 
1.4.4 ช่วยในกำรคุม้ค่ำใชจ่้ำยในกำรพฒันำโดยกำรหำวิธีพฒันำระบบใหก้ระชบัและสั้น  
         ท่ีสุด โดยไม่เปลือง Man-Day ในกำรพฒันำ 

 1.4.5 ช่วยในกำรจดัผูพ้ฒันำใหต้รงกบัควำมถนดัของตนเอง เพื่อช่วยลดเวลำในกำร 
          พฒันำลง 
 1.4.6 ช่วยในกำรพฒันำควำมสำมำรถของผูพ้ฒันำแต่ละคน โดยวดัจำกควำมสำมำรถ  
                       (Competency) 
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1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 
1.5.1  กำรประเมินควำมต้องกำรของระบบ  
รับทรำบถึงควำมตอ้งกำรของระบบ และท ำควำมเขำ้ใจและวิเครำะห์ในส่ิงท่ีระบบตอ้งกำร 

รวมถึงประเมินควำมสำมำรถของผูพ้ฒันำระบบ (Developer) ท่ีมี ใหเ้หมำะสมกบัควำมตอ้งกำรของ
ระบบท่ีจะพฒันำ 

1.5.2  กำรมอบหมำยงำน 
หลงัจำกประเมินควำมสำมำรถของผูพ้ฒันำระบบ (Developer) และเลือก ผูพุ้ฒนำท่ีจะมำ

ท ำงำนไดแ้ลว้ จำกนั้นจดักำรประชุมเพื่อวำงแผนงำนเป็นล ำดบัขั้นตอนเพื่อมอบหมำยงำนของแต่
ละคนและอธิบำยงำน ขอบเขตของงำน 

1.5.3  กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของงำน 
 เป็นกำรติดตำมควำมคืบหน้ำของงำนแบบรำยวนั (Scrum) เพื่อให้ทรำบถึงควำมคืบหน้ำ
หรือปัญหำท่ีเกิดขึ้น โดยมีกำรจดัท ำ Excel บนัทึกเหตุกำรณ์กำรท ำงำน (Log) เป็นรำยบุคคล เพื่อ
วิเครำะหปั์ญหำเม่ือเกิดขึ้นจะไดมี้กำรช่วยกนัแกปั้ญหำท่ีตรงประเด็น  

1.5.4  กำรแก้ปัญหำต่ำงๆ ภำยในระบบงำน  

 เม่ือทรำบถึงปัญหำท่ีเกิดขึ้นแลว้ จ ำเป็นตอ้งช่วยเหลือผูพ้ฒันำระบบ (Developer) ในกำรแก ้
Bug ต่ำงๆ ท่ีเกิดขึ้น โดยกำรนดัประชุม เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชำญเขำ้มำแกไ้ขใหต้รงจุด  

1.5.5  กำรประเมินควำมสำมำรถของผู้พฒันำระบบ (Developer) 
 ประเมินควำมสำมำรถโดยใช้ควำมสำมำรถ (Competency) ของแต่ละคน และพิจำรณำจำก
บันทึกเหตุกำรณ์ (Log) ของปัญหำท่ีเกิดขึ้ นในแต่ละวัน เพื่อต่อยอดในกำรวำงแผนพัฒนำ
ควำมสำมำรถของผูพ้ฒันำระบบแต่ละคน โดยอำ้งอิงจำก Gap ค่ำมำตรฐำนของ Competency ท่ีถูก
ตั้งไว ้

1.5.6  จัดท ำเอกสำร 
 เป็นกำรจัดท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจัดท ำโครงงำน วิธีกำรและ
ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำ และคู่มือกำรใช้งำนส ำหรับ
สถำนประกอบกำรใชอ้ำ้งอิงต่อไปในอนำคต 
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1.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

 

1.7 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.6.1 ฮำร์ดแวร์  

1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์  Intel® Core™ i5-8400  Ram 24 GB 

 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
 1.6.2.1 ระบบปฏิบติักำร Microsoft windows 10  

 1.6.3.2 โปรแกรม Microsoft Excel 2016 

 1.6.3.3 โปรแปรม Jira Software 
 1.6.3.4 โปรแกรมประชุมออนไลน์ ( Zoom , Discord , Microsoft Team)  

 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 64 มิ.ย. 64 ก.ค. 64 ส.ค. 64 

1. กำรประเมินควำมตอ้งกำรของ
ระบบ วิเครำะห์ระบบงำน 

2. กำรมอบหมำยงำน 
3. กำรติดตำมควำมคืบหน้ำของ

งำน 
4. กำรแก้ปัญหำต่ ำงๆภำยใน

ระบบงำน 
5. กำรประเมินควำมสำมำรถของ 

ผูพ้ฒันำระบบ (Developer) 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานการบริหารจดัการงานผูพ้ฒันาระบบ ของบริษทั รูด้ี เทคโนโลย ีจ ากดั 
ผูจ้ดัท าไดท้ าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ช้
ในการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 การบริหารจัดการโครงสร้าง Organization Chart (ผู้บริหาร) ขององค์กร1 

• CEO  หมายถึง Chief Executive Officer บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบ
สูงสุดในองคก์ารหรือบริษทั ท าหนา้ท่ีในการบริหารงาน มีอ านาจในการตดัสินใจ
วางแผนธุรกิจในเชิงนโยบายของการขบัเคล่ือนภายในองค์กร ดูแลควบคุมการ
เติบโตของธุรกิจ 

• CFO  หมายถึง Chief Financial Officer บุคคลท่ีมีอ านาจในการดูแล Cash Flow ใน
องค์กรณ์ ตน้ทุนการผลิตซอฟต์แวร์ (Software) ควบคุมกระบวนการหมุนเวียน
ทางการเงินและผลก าไรของบริษทั 

• CPO หมายถึง Chief product Officer บุคคลท่ีมีอ านาจในการดูแลคุณภาพของ 
ผลิตภณัฑ์ (Product) และทิศทางในการพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ขององคก์ร และสามารถตอบโจทยล์ูกคา้ไดทุ้กระดบั  

• COO หมายถึง Chief Operating Officer ท าหน้าท่ีในการจัดการดูแลในเร่ืองของ
การปฏิบัติการทั่วไปภายในองค์กร ดูแลคุณภาพของบุคลากร และการจัดหา
บุคลากร การโปรโมทบริษทัในเชิงนโยบาย และการบงัคบัใชก้ฎต่าง ๆ 

 โดยผูจ้ดัท าได้ศึกษาทฤษฎีน้ีแล้วน ามาใช้ในการขอค าปรึกษาในกรณีท่ีเกิดปัญหาท่ีไม่
สามารถตดัสินใจไดร้ะหวา่งการพฒันาโปรเจค 
 
 
 
 
 
 

 
1 ขอ้มูลจากบริษทั รูด้ี เทคโนโลย ีจ ากดั https://www.merudy.com/#/ 
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2.2 การบริหารจัดการโครงสร้าง Organization Chart (ผู้ปฏิบัติการ) ขององค์กร2 
 2.2.1 Developer  

• Lead Developer ท าหน้า ท่ี ดูแลทิศทางในการพัฒนา และ ดูแลทีม 
Developer ภายในโปรเจค 

• Senior Developer ท าหนา้ท่ีพฒันา Software และคอยให้ค  าแนะน าในการ
พฒันาโปรแกรมของ Junior Developer ภายใตส้ายงานของตนเอง 

• Junior Developer ท าหนา้ท่ีในการพฒันา Software ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
• Intern Developer ท าหนา้ท่ีในการช่วยพฒันา Software และเรียนรู้วิธีการ

ท างาน 
2.2.2 Design  

• Senior Design ท าหน้า ท่ี ดูแลทิศทางในการออกแบบ UX/ UI ของ
โปรแกรมภายในองคก์ร ใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั 

• Junior Design ท าหนา้ท่ีในการออกแบบ UX/ UI ตามขอบเขตของ ความ
ตอ้งการ (Requirement) ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2.2.3 Project Manager 

• Senior Project Manager ท าหน้าท่ีในการก าหนดทิศทางในการบริหาร 
Project ก าหนดมาตรฐานในงานแต่ละ Project 

• Project Manager ท าหน้าท่ีบริหาร Project และติดต่อประสานงานกับ
ลูกค้าเพื่อรับ ความต้องการ (Requirement) และประสานงานกับทีม 
พฒันา (Developer) และออกแบบ (Design)  

• Project Manager Assistant ท าหนา้ท่ีนดัหมายการประชุมกบัลูกคา้ จดัท า
เอกสาร Software และรวบรวม Backlog จากลูกคา้ 

2.2.4 แผนกบัญชีและฝ่ายบุคคล 

• Consult ท าหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษาในองคก์รทุกเร่ือง 

• Accountant ท าหน้าท่ีในการจดัท าเอกสารการเงิน สรุปงบดุลและรายรับ
รายจ่ายของบริษทั 

• Project Coordinator ท าหน้าท่ีประสานงานกับบุคลากรภายในองค์กรณ์
ภายในแผนก ดูแลจดัการงานภายในองคก์ร 

 
2
 ขอ้มูลจากบริษทั รูด้ี เทคโนโลย ีจ ากดั https://www.merudy.com/#/ 
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 โดยผูจ้ดัท าไดศึ้กษาทฤษฎีน้ีแลว้น ามาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการจดัการบุคคลากรภายใน
โปรเจค 
 
2.3 เคร่ืองมือ (Tools) ท่ีใช้ในการจัดการงาน 
 2.3.1 งานบัญชี3  
 โปรแกรมบญัชี Express เป็นโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปซ่ึงรวบรวมระบบบญัชีถึง 12 ระบบ

เขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นโปรแกรมเดียว การบนัทึกขอ้มูลซ้ือ ขาย ในโปรแกรมบญัชี express จะเช่ือมโยง

ถึงกันโดยอัตโนมัติ ท าให้ลดขั้นตอนในการท างาน การบันทึกข้อมูลมีความสะดวกและง่าย 

สามารถแยกแผนกในการท างาน ของตนเองไดเ้ป็นอิสระจากกนั 

 โปรแกรมบัญชี Express ได้รับความนิยมและเป็นท่ียอมรับจากจ านวนผูใ้ช้งานท่ีมาก

โปรแกรมหน่ึงของประเทศไทย ดว้ยคุณภาพของ โปรแกรมท่ีได ้รับการออกแบบมาอยา่งค่อนขา้งดี 

เมนูการใช้งานท่ีเรียบง่าย มีบริการหลงัการขายท่ีไดม้าตรฐาน เม่ือเปรียบเทียบกบัโปรแกรมบญัชี

จากผูผ้ลิตโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูปรายอ่ืนๆ นบัวา่โปรแกรมบญัชี express มีความเป็นต่อในหลายๆ 

ดา้น ทั้งการบริการหลงัการขาย ความสามารถของโปรแกรมท่ีสามารถประยกุตใ์ชง้านไดดี้เกือบทุก

ธุรกิจ ไม่ ว่าธุรกิจขนาดเลก็ไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ก็สามารถใชโ้ปรแกรมบญัชี express ไดอ้ย่าง

ค่อนขา้งหลากหลายประเภทธุรกิจ โดยในการท างานของบริษทัได้น าโปรแกรม  Express จดัการ

ขอ้มูลทางการเงิน รายรับรายจ่ายขององคก์ร 

2.3.2 งาน Developer & PO/PM 
  2.3.2.1 โปรแกรม Jira Software4 
  โปรแกรม Jira Software มีความโดดเด่นในความสะดวกของการคน้หาขอ้มูลและ
การปรับแต่งท่ีหลากหลาย ผู ้ใช้สามารถออกแบบการเก็บข้อมูล และขั้นตอนของงานได้
อิสระ ก าหนดสิทธิการใชง้าน รูปแบบการแจง้เตือน และเช่ือมต่อกบัระบบซอฟตแ์วร์อ่ืนๆ รวมถึงมี
ส่วนขยาย (add-ons) ให้ใช้จ านวนมาก ท าให้มีองค์กรมากมายน า JIRA ไปประยุกต์ใช้กับงาน
ประเภทต่างๆ 
   โดยในการท างานของบริษทัไดน้ าโปรแกรม Jira Software ใชใ้นการ tracking งาน
ต่างๆ ท่ีก าลงัด าเนินอยู ่ท าใหผู้ท่ี้มีส่วนร่วมไดเ้ห็นขั้นตอนของงานในลกัษณะเดียวกนั 
    

 
3 https://www.ll-accounting.com/คุณสมบติั-ประโยชน์/โปรแกรมบญัชี-Express 
  https://www.ictbiz.co.th/accounting-software/โปรแกรมบญัชีเอก็ซ์เพรส.php 
4 https://dataexpress.co.th/รู้จกัและเร่ิมใชง้าน-jira-project-manage/ 
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รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งโปรแกรม Jira Software 

 
2.3.2.2 โปรแกรม Google Sheet5 
Google Sheets (กูเกิล ชีท)  เป็นแอปพลิเคชันในกลุ่มของ  Google Drive (กูเกิล 

ไดรฟ์) ซ่ึงเป็นนวตักรรมของ Google (กูเกิล) มีลกัษณะการท างานคล้ายกันกับ Microsoft Excel 
(ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล) คือสามารถสร้าง Column, Row สามารถใส่ข้อมูลต่างๆ ลงไปใน Cell 
(เซลล)์ ได ้และ ค านวณสูตรต่าง ๆ ได ้ 

โดยในการท างานของบริษัทได้น าโปรแกรม  Google Sheet ใช้ในการจัดเก็บ 
Backlog ของลูกคา้ และ Monitor ดูสถานะของ Backlog ท่ีใช้ร่วมกบัลูกคา้ ในการดูความคืบหน้า
ของงาน 

รูปท่ี 2.2 ตวัอยา่ง Google Sheet ท่ีใชใ้นการ จดัเก็บ Backlog ของลูกคา้ 
   

 
5
 https://www.mindphp.com/บทความ/google-for-work/223-google-sheets/4980-   

  googlesheets.html 
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2.3.2.3 โปรแกรม Visual Studio Code 6  
  VS Code  หรือ   Visual Studio Code จากบริษัทไมโครซอฟต์ เป็นโปรแกรม
ประเภท Editor ใชใ้นการแกไ้ขโคด้ท่ีมีขนาดเลก็ แต่มีประสิทธิภาพสูง เป็น OpenSource โปรแกรม
จึงสามารถน ามาใช้งานไดโ้ดยไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะส าหรับนักพฒันาโปรแกรมท่ีตอ้งการใช้งาน
หลายแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน  Windows,  macOS และ  Linux  รองรับหลายภาษา
ทั้ ง  JavaScript, TypeScript และ Node.js ในตัว และสามารถเช่ือมต่อกับ   Git ได้ง่าย สามารถ
น ามาใชง้านไดง้่ายไม่ซับซ้อน มีเคร่ืองมือและส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใชม้ากมาย รองรับการเปิด
ใช้งานภาษาอ่ืน ๆ ทั้ ง ภาษา   C++,  C#,  Java,  Python,  PHP  หรือ   Go  สามารถปรับเปล่ียน 
Themes  ได ้ มีส่วน Debugger  และ Commands  

โดยในการท างานของบริษทัไดน้ าโปรแกรม VS-code ใชใ้นการตรวจสอบปัญหา
ของโปรเจคท่ีก าลงัพฒันาอยู่ 
 
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 2.3 โปรแกรม Visual Studio Code 

 
 
 
 
 
 

 
6
 http://cs.bru.ac.th/สอนวิธีการใช-้visual-studio-code-2/ 
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2.3.1.5 โปรแกรม Gitlab7  
  Gitlab  เป็น Software ท่ีใชส้ าหรับ ถูกพฒันาขึ้นจาก Git ซ่ึงท าหนา้ท่ีหลกั ๆ อยู่ 2 
ส่วนคือ เขา้มาช่วยจดัการเก็บ Source Code ของแต่ละโปรเจค (Git Repository) และจดัการ CI/ CD 
(Continuous integration and Continuous delivery) แต่จริง ๆ แลว้ GitLab สามารถท าไดห้ลายอย่าง
มาก ๆ 

โดยในการท างานของบริษทัได ้ใชใ้นการควบคุมเวอร์ชัน่ของงาน Developer  

รูปท่ี 2.4 โปรแกรม Gitlab 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 https://www.blockdit.com/posts/5c50102805fe33449b0eda61 
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2.3.1.6 โปรแกรม Microsoft Team & Zoom 8 
  Microsoft Teams คือบริการแพลตฟอร์มการประชุมออนไลน์ จากค่าย Microsoft 
ท่ีช่วยให้ผูใ้ชส้ามารถพูดคุยกนัไดผ้่านการแชทและวิดีโอคอล ทั้งยงัสามารถเปิดแกไ้ขไฟลร่์วมกนั
ขณะประชุมไดแ้บบเรียลไทม์ ท าให้การท างานร่วมกนัเป็นไปอย่างราบร่ืนและรวดเ ร็ว หรือหาก
ตอ้งการเช่ือมต่อระบบเขา้กบัก าหนดการในปฏิทินและโน้ตต่าง ๆ ก็ท าไดเ้ช่นกนั เรียกไดว้่าเป็น
บริการท่ีสามารถใชง้านไดอ้ยา่งครอบคลุม  
  โดยในการท างานของบริษทัได้ใช้ในการประชุมและ Scrum เก่ียวกบังานพฒันา
โปรแกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปท่ี 2.5 โปรแกรม Microsoft Team & Zoom 
 

 

 
8 https://tips.thaiware.com/1570.html 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั Rudy Technology จ ากดั  
ท่ีตั้ง    : Rudy House ซอย กรุงเทพ-นนทบุรี 36 แขวง บางซ่ือ  
     เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
เบอร์โทรศพัท ์  : 096 191 5246 
อีเมล    : Wanwisa.s@merudy.com 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของ บริษทั Rudy Technology จ ากดั 
 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษัท Rudy Technology จ ากัด  เ ป็น Start-up ท่ีพัฒนาแอปพลิเคชันให้กับบริษัท ท่ี
ให้บริการด้านการก่อสร้างและเป็นตัวช่วยในการบริหารโครงการเพื่ออ านวยความสะดวกใน
กระบวนการก่อสร้าง  
 

 

https://www.google.com/search?q=rudy+technology&oq=rudy&aqs=chrome.0.69i59j69i57j35i39j46i512l2j69i60l3.3760j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร   

 
รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รและการบริหารงานขององคก์ร   

 
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
              ต าแหน่งงานท่ีได้รับ คือ หัวหน้าฝ่านพฒันา (Head of  Development) ท าหน้าท่ีในการ
บริหารจดัการผูพ้ฒันาระบบ (Developer Front – Back end) เพื่อดูความคืบหนา้ของ Process งานใน
แต่ละขั้นตอนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยท างานอยา่งเป็นระบบตามแต่ละขั้นตอน 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 ช่ือ-นามสกุล : คุณ ธรรมธี์วริทธ์ิ ตุม้ขาว       
 ต าแหน่ง : พนกังาน Chief Technology Officer 
 อีเมล  : thanteewarit.t@merudy.com 
 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั Rudy Technology จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 20 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
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บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

การบริหารจดัการงานผูพ้ฒันาระบบ เป็นการแสดงภาพรวมขั้นตอนการปฏิบติังาน เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานแก่ผูพ้ ัฒนา (Developer) ระบบการบริหารจัดการผูพ้ ัฒนา 
(Developer)  เป็นหลกัในการท างานท่ีช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่พนักงาน โดยจะช่วยเรียงล าดบั
การท างานของผูพ้ฒันา (Developer) โดยมีขั้นตอนการท างาน ดงัน้ี 
  

4.1.1 การตรวจสอบงานของผู้พฒันา (Developer) รายวัน 

รูปท่ี 4.1 Work Flow ของการตรวจสอบงานของผูพ้ฒันารายวนั 
จากรูปท่ี 4.1 แสดงการท างานในแต่ละวัน โดยเร่ิมจากการตรวจเช็ค Timeline ของ 

Developer แต่ละคน เพื่อตรวจสอบความคืบหนา้ของงานท่ีมอบหมาย ถา้เกิดว่างานท่ีมอบหมายไป 
ไดเ้ป็นไปตาม Timeline ท่ีก าหนดจะมีการบนัทึกความคืบหนา้ลงไปใน Google sheet แต่ถา้งานไม่
เป็นไปตามท่ีก าหนด ใหห้าทางแกไ้ขปัญหา โดยวิเคราะห์จากสาเหตุของปัญหา และจดัการประชุม
กบัทีม Developer และ Head Developer เม่ือวิเคราะห์สาเหตุและหาทางแกปั้ญหาไดแ้ลว้ ให้จดัการ
หาทีม Developer มาช่วย Support งานอีกที 
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รูปท่ี 4.2 การตรวจสอบงานของ Developer รายวนั 

 จากรูปท่ี 4.2 แสดงการบนัทึกและติดตามสถานะการท างานของนักพฒันา (Developer) 
โดยจะแสดงรายละเอียด เช่น ช่ือโปรเจคท่ีท าอยู่ วนัท่ีบนัทึกผล รายละเอียดของงานท่ีท า รวมถึง
สถานะของงานนั้ นๆ โดยรายละเอียดดังกล่าวสามารถบ่งบอกได้ถึงสถานะของนักพัฒนา 
(Developer) วา่สามารถรับงานเพิ่มไดห้รือไม่ 
 
 4.1.2 การประชุมกบั ลูกค้า เพ่ือคุยเร่ืองความต้องการ (Requirement) ลูกค้า 

รูปท่ี 4.3 Work Flow การประชุมกบัลูกคา้เพื่อคุยเร่ืองความตอ้งการ (Requirement) ลูกคา้ 
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 จากรูปท่ี 4.3 แสดงหลังจากประชุมกับลูกค้า เพื่อฟังขอบเขตของความต้องการ 
(Requirement) แลว้ ให้ท าการสอบถามกระบวนการท างานของลูกคา้เพื่อน ามาจดัท า Work Flow 
หลักจากนั้นให้ท าการนัดประชุมทีมงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อตัดสินใจว่าจะรับงานหรือไม่ ถ้าเกิด
ตดัสินใจรับงาน ใหท้ าการปรึกษา เก่ียวกบั Tools และภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรม และท าการ
แบ่งงานให้กับฝ่าย Design , Developer และ PO/PM หลังจากทั้ง 3 ฝ่ายเสร็จงานแล้วให้ท าการ
ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนน าเสนอกบัลูกคา้หลงัจากลูกคา้ทราบถึงภาพรวมการท างานทั้งหมด
แลว้ ถา้หากลูกคา้ยอมรับกบัภาพรวมการท างาน ใหท้ าการหา Developer เขา้มาปฏิบติังานไดเ้ลย แต่
ถา้หากลูกคา้ไม่พอใจกบัภาพรวม ใหก้ลบัไปทบทวนถึง Tools และภาษาท่ีใชใ้หม่ตั้งแต่ตน้ 
 

 4.1.3 การเร่ิมงาน Developer 

รูปท่ี 4.4 Work Flow ขั้นตอนการปฏิบติังานของ Developer 

 

จากรูปท่ี 4.4 แสดงหลงัจากรับงานมาจากลูกคา้แลว้ ให้นดัประชุมเพื่อแจกแจงงาน โดยท่ี 

PO/PM จะท าการแบ่งงานเป็น Function เพื่อท่ีจะก าหนดการท างานออกเป็นช่วงๆ (Sprint) หลกั

จากนั้น ฝ่าย Design จะมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในดา้นการออกแบบ UX/UI ส่วน PO/PM จะรับผิดชอบ

ในด้านงานเอกสารและจัดการ Timeline อย่างละเอียด เม่ือทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมส าหรับการน าเสนอ 

UX/UI ให้กบัลูกคา้แลว้ และลูกคา้ตกลงยินยอม ทั้งเร่ือง UX/UI , Timeline , Work flow ให้ท าการ

ส่งมอบงานให้กบั Developer ผูรั้บผิดชอบงาน โดยมี Timeline แบบละเอียด เพื่อแท็กงานโดยใช้ 
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Jira ส่วนในฝ่าย Developer จะท าการศึกษาและเตรียม Tools ท่ีจะน ามาใช้ในงานนั้นๆ รวมทั้ง ท า 

Test case ท่ีจะน ามาทดสอบ หลงัจากองคป์ระกอบทั้ง2ครบแลว้ ใหเ้ร่ิมงาน Developer ไดเ้ลย แต่ถา้

หากลูกคา้ไม่ยินยอมในส่วนของ UX/UI , Timeline , Work flow ให้ท าการกลบัไปประชุมแจกแจง

งานใหม่ตั้งแต่ตน้ 

 

 4.1.4 การส่งมอบงาน 

รูปท่ี 4.5 Work Flow ขั้นตอนการส่งมอบงาน 
 จากรูปท่ี 4.5 แสดงหลงัจากเสร็จส้ินขั้นตอนการ Developer แลว้ ให้ PO/PM ท าการสรุป 
Test case และท าการส่ง Test IAT ( เป็นการ Test ภายในองคก์ร) ถา้หากผลการ Test IAT ส าเร็จ ให้
ท าการส่งใหลู้กคา้ Test UAT ต่อไป และถา้หากลูกคา้ Test UAT ส าเร็จ POจะท าเอกสารเพื่อส่งมอบ
งานเป็นอนัเสร็จ Project นั้นๆ  แต่ถา้หาก ขั้นตอนการ Test IAT และ UAT ไม่ผ่าน ให้ Tester ท า
การส่งผลการทดสอบใหก้บั PO เพื่อมาดู Backlog การท างาน เพื่อหาขั้นตอนท่ีอาจจะผิดพลาด และ
ท าการส่งไปใหก้บั Developer แกไ้ขงานในขั้นตอนนั้นๆ จากนั้น กลบัไป Test IAT ใหม่ตั้งแต่แรก 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

กระบวนการบริหารจดัการงานผูพ้ฒันาระบบ (Developer) ช่วยอ านวยความสะดวกและ
คอยจดัสรรเร่ือง Timeline ในการปฏิบติังาน และจดัหาทีมผูพ้ฒันาระบบท่ีเขา้ไปช่วยสนบัสนุนใน
งานท่ีเกิดปัญหา ใหส้ามารถส่งมอบงานในเวลาท่ีก าหนดได ้

5.1.1  ข้อจ ากดัของโครงงานการบริหารงาน 
5.1.2.1 เน่ืองจากช่วงสถานการณ์ COVID-19 จึงท าให้บริษทัมีนโยบาย Work 

from home 100% ผูจ้ัดท าเล็งเห็นถึงปัญหาการส่ือสารกับคนในทีมงานพฒันาระบบท าให้การ
ท างานเป็นไปอยา่งล่าชา้เพราะมีผลกระทบในดา้นการประสานงาน 
 5.1.2 ข้อเสนอแนะ 
  ควรเพิ่มระยะเวลาในการท าโครงงาน เน่ืองจากโครงงานน้ีอาศยัการท าความรู้จกั
นกัพฒันา (Developer) เป็นส่วนมาก ซ่ึงส่งผลใหผ้ลท่ีออกมา ไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 จากท่ีไดม้าปฏิบติัสหกิจทางผูจ้ดัท าได้รับความรู้จากการปฏิบติังานในดา้น การ

บริหารจัดการ (Management) ได้เรียนรู้วิธีการบริหาร กระบวนการท างานและแนวคิดในการ
วิเคราะห์โครงสร้างของโปรแกรม รวมถึงเขา้ใจการเขียน  Work Flow ของงานมากขึ้น และรู้จกั 
Tools ท่ีใชใ้นการพฒันาหลากหลายมากยิง่ขึ้น เพื่อน ามาใชใ้นการท างานอยา่งมีระบบและแบบแผน 

5.2.2  ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
 ปัญหาท่ีผูจ้ ัดท าพบในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย เน่ืองจากการท างานต้อง

ส่ือสารกบัคนจ านวนมาก อาจมีปัญหาเร่ืองวิธีการส่ือสารกบัผูค้นท่ีมีนิสัยแตกต่างกนัออกไป 
5.2.3  ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีนโยบายเร่ืองการเรียนรู้เป็นทีม เผื่อมีประโยชน์กบัการท างานจริงในอนาคต 

เพราการท างานจริงตอ้งท างานเป็นทีม 
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ภาคผนวก ก 
รูปภาพขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

รูปท่ี ก.1 รูปภาพขณะปฏิบติังานสหกิจศึกษา (Work From Home) 
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