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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั พริซ่ึมโซลูชัน่ส์ จ  ำกดั เป็นผูใ้ห้บริกำรดำ้นฮำร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แก่หน่วยงำน
ต่ำง ๆ ทั้ งภำครัฐและเอกชน ผลิตภัณฑ์ท่ีให้บริกำร อำทิเช่น โมบำยแอปพลิเคชัน  (Mobile 
Application), เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และ ระบบรักษำควำมปลอดภัย (Security 
Service System) และนอกจำกน้ีบริษทั พริซ่ึม โซลูชั่น จ  ำกดั ยงัพฒันำระบบไอทีและซอฟต์แวร์
ให้กบับริษทั TKS จ  ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัแม่ของบริษทั พริซ่ึม โซลูชัน่ จ  ำกดั และทำง TKS ตอ้งกำร
ระบบส ำหรับจดัเก็บและจดักำรขอ้มูลลูกคำ้ จึงมอบหมำยใหท้ำงบริษทั พริซ่ึม โซลูชัน่ จ  ำกดั พฒันำ
ระบบดงักล่ำวให ้

ในฐำนะนกัศึกษำสหกิจศึกษำของบริษทั พริซ่ึม โซลูชัน่ จ  ำกดั ไดรั้บมอบหมำยให้พฒันำ
ระบบดังกล่ำว โดยจดัท ำเป็นเว็บแอปพลิเคชันส ำหรับจดักำรข้อมูลของลูกค้ำท่ีต้องกำรขอรับ
เอกสำรต่ำง ๆ จำกทำง TKS เช่น เอกสำรใบแจง้หน้ี ใบเสร็จรับเงิน หนังสือรับรอง เป็นตน้ โดย
จดัเก็บขอ้มูลลงฐำนขอ้มูล เพื่อควำมสะดวกของผูใ้ชแ้ละมีกำรจดักำรขอ้มูลลูกคำ้ท่ีเป็นระบบ ท ำให้
ขอ้มูลไม่สูญหำย ตลอดจนสำมำรถน ำไปใชก้บัระบบอ่ืนๆ ของ TKS ไดใ้นอนำคต 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันำระบบจดัเก็บและจดักำรขอ้มูลลูกคำ้ของบริษทั TKS  
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 สถำปัตยกรรมท่ีใช้ในกำรพัฒนำโครงงำนเป็นแบบ ไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์  
   สำมำรถสืบคน้ขอ้มูลของลูกคำ้ท่ีมำใชบ้ริกำรได ้ 
1.3.2 ประเภทของแอปพลิเคชนัท่ีพฒันำข้ึนมำเป็นแบบ Web Application ซ่ึงท ำงำนผำ่น 

โปรแกรมเวบ็บรำวเซอร์ (Browser) 
1.3.3 1.3.3  กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

1.3.3.1   ผูดู้แลระบบ 
1.3.3.1.1     ผูดู้แลระบบจะคอยปรับปรุงขอ้มูลต่ำงๆ ในเวบ็แอปพลิเคชนั 

      เพื่อใหมี้ควำมทนัสมยัอยูเ่สมอ 
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1.3.3.2   พนกังำนบริษทั TKS 
1.3.3.2.1     ผูใ้ชส้ำมำรถเพิ่มรำยช่ือผูรั้บเอกสำร โดยกรอกขอ้มูลตำม 
                   ฟอร์ม Add Contact ได ้
1.3.3.2.2     ผูใ้ชส้ำมำรถกรอก Code 5 หลกั ท่ีไดรั้บจำกจดหมำยระบบจะ 

      แสดงขอ้มูลลูกคำ้ พร้อมรำยช่ือผูรั้บเอกสำรท่ีเคยบนัทึกไวไ้ด ้
1.3.3.3 ลูกคำ้ของบริษทั TKS 

1.3.3.3.1     ผูใ้ชส้ำมำรถเพิ่มรำยช่ือพนกังำนท่ีจะขอรับเอกสำร โดยกรอก 
                   ขอ้มูลตำมฟอร์ม Add Contact ได ้
1.3.3.3.2     ผูใ้ชส้ำมำรถตรวจสอบรำยช่ือพนกังำนท่ีขอรับเอกสำรท่ีเคย 
                    บนัทึกไวไ้ด ้

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ช่วยลดควำมผดิพลำดของเจำ้หนำ้ท่ีในกำรตรวจสอบขอ้มูลได ้
1.4.2 ช่วยลดขั้นตอนกำรท ำงำนของเจำ้หนำ้ท่ี 
1.4.3 ช่วยใหผู้ใ้ชง้ำนมีควำมสะดวกต่อกำรขอรับเอกสำร 
1.4.4 ช่วยใหผู้ใ้ชง้ำนลดภำระกำรเดินทำง 

 
1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน  

1.5.1 รวบรวมควำมต้องกำรและศึกษำข้อมูล 
รวบรวมควำมตอ้งกำรโดยกำรปรึกษำกบัพนกังำนท่ีปรึกษำและพนกังำนท่ำนอ่ืนๆ 

ท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัควำมตอ้งกำรของทำง TKS และภำพรวมของเวบ็แอปพลิเคชันน้ี วำ่จะ
สำมำรถท ำอะไรได้บำ้ง รวมไปถึงแนวคิดและประโยชน์ท่ีผูใ้ช้งำนตอ้งกำร และศึกษำ
เก่ียวกบัขอ้มูลต่ำง ๆ ทั้งของบริษทัและอรรถประโยชน์อ่ืน ๆ และรวบรวมปัญหำต่ำง ๆ ท่ี
อำจจะเกิดข้ึนในระหวำ่งพฒันำเวบ็แอปพลิเคชนั 

 
1.5.2 วเิครำะห์ระบบ 

ท ำข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีได้รวบรวมมำ รวมทั้ งปัญหำท่ีพบ น ำมำวิเครำะห์และวำง
แผนกำรปฏิบติังำนเพื่อท ำกำรออกแบบเวบ็ไซตใ์หต้อบสนองควำมตอ้งกำรของบริษทัและ
ลูกคำ้อยำ่งสมบูรณ์  
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1.5.3 ออกแบบระบบ 
ในกำรออกแบบไดท้ ำกำรวิเครำะห์จำกทำงบริษทั ให้ท ำกำรออกแบบฐำนขอ้มูล

เพื่อใชเ้ก็บขอ้มูลของลูกคำ้และส่วนของหนำ้เวบ็ไซต ์โดยค ำนึงถึง UI (User Interface) และ 
UX (User Experiences) เพื่อใหผู้ใ้ชง้ำนมีควำมพึงพอใจและออกแบบเวบ็ไซตโ์ดยเป็นแบบ 
Responsive ใหส้ำมำรถท ำงำนไดท้ั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือหรือแทบ็เล็ต  
 
1.5.4 พฒันำระบบ 

กำรพฒันำระบบ โดยผูจ้ดัท ำจะใช้โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ใน
กำรพฒันำโดยใช้หลกักำรพฒันำซอฟร์แวร์แบบ MVC ในกำรเขียนจะใช้ภำษำ HTML , 
CSS , C# และมีกำรใชเ้คร่ืองมือท่ีช่วยให้เวบ็แอปพลิเคชนัดูง่ำยต่อกำรใชง้ำนคือ Bootstrap 
ท ำให้กำรออกแบบดูเป็นระเบียบน่ำใช้งำนและยงัมีกำรใช้โปรแกรม Microsoft SQL 
Server Management Studio ในกำรเก็บและจดักำรกบัฐำนขอ้มูล 

 
1.5.5 ทดสอบและสรุปผล 

หลงัจำกกำรพฒันำระบบเสร็จส้ิน จึงมีกำรทดสอบและทดลองใชง้ำนโดยจะมีกำร
ทดสอบ คือ เร่ิมจำกทดสอบดว้ยตนเองลองใชง้ำนวำ่ระบบวำ่มีฟังก์ชัน่ไหนท่ีใชง้ำนไม่ได้
บำ้ง มีปัญหำอะไรบำ้ง โดยจะใช ้Visual Studio Run โปรแกรมแลว้ลอง Debug ท่ีเกิดข้ึนวำ่
เกิดขอ้ผิดพลำดในส่วนไหนและท ำกำรตรวจสอบฐำนขอ้มูลโดยเขำ้ไปท่ี SQL Server มี
กำรเก็บข้อมูลได้จริงหรือไม่ และได้ทดสอบระบบกับพนักงำนท่ีปรึกษำ หลังจำก
ตรวจสอบดว้ยตนเอง จะส่งให้พนกังำนท่ีเป็นฝ่ำย Tester ไดท้ดสอบอีกคร้ังว่ำระบบยงัมี
ข้อบกพร่องส่วนไหนอีก จะท ำกำรแก้ไขและพัฒนำระบบอยู่สม ่ ำ เสมอ เพื่อให้มี
ประสิทธิภำพก่อนน ำไปใชง้ำนจริง 

 
1.5.6 จัดท ำเอกสำร 

เป็นกำรจดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจดัท ำโครงงำน วิธีกำร
และขั้นตอนกำรด ำเนินโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำและคู่มือกำรใชง้ำน
ส ำหรับสถำนประกอบกำรใชอ้ำ้งอิงต่อไปในอนำคต 
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ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 
1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2. วเิครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำเอกสำร 

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรพฒันำโครงงำน 

1.6.1 ฮำร์ดแวร์  
1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Intel(R) Core™ i5-8400 CPU @ 2.80 GHz  

Ram 16 GB  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Intel(R) Core™ i5-7400 CPU @ 3.00 GHz  
Ram 8 GB  

1.6.1.2 เคร่ืองเซิร์ฟเวอร์โดยใชข้องทำงสถำนประกอบกำร 
1.6.2 ซอฟต์แวร์  

1.6.2.1 ระบบปฏิบติักำร Microsoft Windows 10 
1.6.2.2 โปแกรม Microsoft Visual Studio 2017 
1.6.2.3 โปรแกรม Microsoft SQL Server Management Studio 2017 

 1.6.2.4 โปรแกรมบริหำรจดักำรงำน Trello 



 
 

 

บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการจดัท าโครงงานน้ีผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษา คน้ควา้ทฤษฏีและเทคโนโลยต่ีาง ๆ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพฒันาระบบมีดงัต่อไปน้ี 

2.1     eTax คืออะไร  

eTax คือ ระบบจดัเก็บและจดัการขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั TKS เพื่อน าไปใช้ในการขอรับ

เอกสารต่าง ๆ กบัทางบริษทัโดยจะมีเอกสาร เช่น เอกสารใบแจง้หน้ี ใบเสร็จรับเงิน หนงัสือรับรอง

ฯลฯ จดัเก็บขอ้มูลลงฐานขอ้มูล เพื่อความสะดวกของผูใ้ชแ้ละมีการจดัการขอ้มูลลูกคา้ท่ีเป็นระบบ 

ท าใหข้อ้มูลไม่สูญหาย 

 

รูปท่ี 2.1 ตวัอยา่งหนา้จอของระบบ eTax 
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รูปท่ี 2.2 UX & UI Design 

2.2     UX / UI1 

UX Design หรือ User Experience Design ซ่ึงจะเป็นเร่ืองของการแก้ปัญหาในการใช้งาน 

ความรู้สึกของผูใ้ช้ ให้ใช้งานไดส้ะดวกและตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูใ้ช้มากยิ่งข้ึน ความพึง

พอใจของผูใ้ชท่ี้มีต่อระบบ 

UI Design หรือ User Interface Design คือ ส่ิงท่ีมาเติมเต็มให้กับ UX นั้ นสวยงามและ

สมบูรณ์ ไม่วา่จะเป็นเร่ืองการจดัวางต่างๆ สี ขนาดตวัอกัษร ฟอร์มต่างๆ ท่ีจะไปอยูภ่ายในเวบ็ไซต ์

หรือแอปพลิเคชนัของเราใหส้ะอาด สวยงาม มีเอกลกัษณ์ และใชง้านไดง่้ายยิง่ข้ึน ซ่ึงจะใชค้วามคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นหลกั 

ในการน า UX/UI เขา้มาช่วยในระบบเราน าหลกัการท่ีวา่ท าใหผู้ใ้ชง้านเขา้ใจและใชง้านง่าย

ต่อระบบ เช่น การออกแบบหนา้จอของระบบ, การจดัฟอร์ม เป็นตน้ 

2.3     Trello 

Trello เป็น Online Software ท่ีใช้งานได้ง่าย (User Friendly) สามารถใช้ได้หลากหลาย

รูปแบบและสามารถใช้ร่วมกบัคนในทีมงานได้ โดยเฉพาะทีม Project Management สามารถเพิ่ม

                                                           

1 ดีไซน์นิว. (2560). ความหมายของ ยเูอก็/ยไูอ. เขา้ถึงไดจ้าก https://www.designil.com/user- 

experience-design.html 
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งานบอกรายละเอียดงานและใส่วนัครบก าหนดของงานและยงัสามารถเพิ่มผูท่ี้ท  างานร่วมกบัผูท่ี้

คอยดูงานนั้น ๆ ไดด้ว้ย โดยจะใชโ้ปรแกรมน้ีในการท างานกบังานต่าง ๆ  

 

รูปท่ี 2.3 ตวัอยา่งหนา้โปรแกรม Trello 

 น าโปรแกรม Trello เขา้มาใชก้บัระบบทีม เช่น เม่ือมีงานเขา้มาใหม่ก็จะสร้างเป็น list ของ

แต่ละงานและจะบอกรายละเอียดต่าง ๆ วนัครบก าหนดของงาน เม่ือเราตอ้งการท างานน้ีก็ใส่ช่ือผูท่ี้

ตอ้งการท างาน สามารถแท็กคนในทีมและอพัโหลดไฟลไ์ด ้ เม่ือท างานเสร็จก็สามารถลากไปยงั

บล็อกท่ีมีค าวา่ Done ไดก้็คือการท างานเสร็จส้ิน เป็นตน้ 
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รูปท่ี 2.4 ตวัอยา่งของ Bootstrap 

2.4     Bootstrap Framework2 

Bootstrap เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยใหก้ารพฒันาเวบ็ไซตข์องเราเร็วข้ึน ง่ายข้ึน และเป็น
ระบบมากข้ึน จุดเด่นของ Bootstrap มี UI เร่ิมตน้แบบท่ีสวยงามและใชง้านง่ายในการจดั 
Responsive ของแต่ละหนา้จอ 
โครงสร้างของ Bootstrap Framework 

- Scaffolding grid system เป็นโครงร่าง ท่ีจะแสดงผลในหน้าจอ ซ่ึงจ านวนคอลัมน์น้ีจะ
แสดงผลตามความกวา้งของอุปกรณ์ท่ีเรียกใชง้าน เช่น คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, โทรศทัพ ์
เป็นตน้ 

- Base CSS style sheets ส าหรับ Html Elements พื้นฐานท่ีสามารถเรียกใชง้านได ้เช่น ปุ่มกด 
สีต่างๆ การแสดงรูปภาพ ตาราง และอ่ืนๆ 

- Components style sheets ส าหรับส่ิงท่ีตอ้งใชบ้่อยๆ ไม่วา่จะเป็น navigation, pagination ท่ี
ไวจ้ดัการ Menu, Navigation กบัขนาดของหนา้จอ ของอปุกรณ์ท่ีเรียกใชง้าน 

                                                           
2 มานพ กองอุ่น. (2559. 15 เมษายน) ความหมายของ บูสแตก [เวบ็บล็อก]. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://bit.ly/2JIUjS9 
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- JavaScript jQuery Plugins ต่างๆ เช่น modal, carousel ช่วยในการสร้าง Popup, Dialog, 
Tooltip ต่างๆ ค าสั่งแสดง Effect, Hover, Fade-in เป็นตน้ 

ในการพฒันาระบบแอปพลิเคชันเราใช้ Bootstrap เขา้มาช่วย เช่น การใช้คอมโพเนนต์ท่ี
ช่วยอ านวยความสะดวกในการสร้างฟอร์มต่าง ๆ ในการจดัคอลมัน์, การสร้างปุ่มท่ีสวยข้ึน, การท า 
เอฟเฟกต ์เป็นตน้ โดยจะท าใหร้ะบบเวบ็แอปพลิเคชนัมีความน่าสนใจยิง่ข้ึน 

2.5     Microsoft SQL Server3 

คือ ระบบจดัการฐานข้อมูลท่ีเราน ามาใช้พฒันา เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ ไคลเอนท์/

เซิร์ฟเวอร์ ซ่ึงใชภ้าษา SQL ในการดึงเรียกขอ้มูลและง่ายต่อการจดัเก็บและการประมวลผล โดยการ

จดัเก็บขอ้มูลของลูกคา้จะใชก้ารแบ่งตารางแต่ละประเภทเพื่อจดัเก็บลงฐานขอ้มูลในระบบให้เป็น

ระเบียบและง่ายต่อการเรียกใชง้านต่าง ๆ และลดความซบัซอ้นของขอ้มูล 

จึงน ามาใชก้บัระบบจดัเก็บขอ้มูลโดยการใชข้อ้มูลของลูกคา้เขา้มาเก็บลงในฐานขอ้มูล เช่น 

การดึงขอ้มูลลูกคา้มาแสดงบนตารางของเวบ็บราวเซอร์โดยการใชค้  าสั่ง SQL, การรับขอ้มูลลูกคา้ท่ี

กรอกเขา้มาในระบบจะบนัทึกลงในฐานขอ้มูลและท าการเช่ือมต่อระหว่างส่วนของ model เพื่อ

ติดต่อรับส่งขอ้มูล เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 2.5 ตวัอยา่งของโปรแกรม SQL Server 

                                                           
3 มายพีเอชพี. (2560). ความหมายของ ไมโครซอฟท์ เอสคิวแอล เซิร์ฟเวอร์. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://bit.ly/2OnRJEx 
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2.6     Git4 

Git คือโปรแกรม SCM (Source Control Management) เป็น Open Source ใชจ้ดัเก็บและ

จดัท า Version ของชุดค าสั่งตน้ฉบบั (Source Code) มีขนาดเล็ก การจดัเก็บใชพ้ื้นท่ีนอ้ยและยงั

สามารถแชร์ไปยงัผูใ้ชภ้ายในทีมและผูใ้ชต่้าง ๆ ท่ีตอ้งการเขา้มาแชร์ไฟลร่์วมกนัได ้

 

รูปท่ี 2.6 TFS Git Integration บน Visual Studio  

 ในระบบจดัเก็บขอ้มูลของเวบ็แอปพลิเคชนัน า Git มาช่วยอ านวยความสะดวกต่อการ

ท างานภายในทีม เช่น ในการท างานเม่ือท าเสร็จเรียบร้อยสามารถแชร์ใหก้บัคนในทีมเพื่อใหค้นอ่ืน

ไดเ้ห็นและสามารถแกไ้ขหรือแชร์ให้เราไดอี้กดว้ยจึงเลือกใช ้ git เพื่อช่วยกนัในการท างานได้

รวดเร็วข้ึน 

 

2.7     Model-View-Controller (MVC)5 

คือ สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Software Architecture) ท่ีมีการแบ่งแยกระบบออกเป็น 3 
ส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ Data Model, User Interface และ Control Logic 

                                                           
4 ภาคิน ภูหินกอ้ง. (2560. 16 กุมภาพนัธ์) ความหมายของ กิต [เวบ็บล็อก]. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://bit.ly/2InuTfV 

5 สุรียพ์ร องัสุภานิช. (2558. 15 กรกฎาคม) ความหมายของ เอม็วซีี [เวบ็บล็อก]. เขา้ถึงไดจ้าก  
https://bit.ly/2zvLBom 
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รูปท่ี 2.7 สถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ MVC 

Model 

- เป็นการติดต่อส่ือสารระหวา่งออบเจก็ตแ์ละฐานขอ้มูลโดยผูพ้ฒันาไม่ตอ้งเสียเวลากบัการ
ใชค้  าสั่ง SQL ในการจดัการขอ้มูล เพื่อน าไปประมวลผลท่ีฐานขอ้มูล 

- เป็นงานดา้นการตรวจสอบความสัมพนัธ์ของขอ้มูล มีผลกบัฐานขอ้มูลโดยการรับขอ้มูล 
ส่งขอ้มูลถึงกนั โดยจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีตรงกนั 

- มีการตรวจสอบความถูกตอ้งและความสัมพนัธ์ระหวา่งฐานขอ้มูล 

View 

- เป็นส่วนท่ีแสดงผลผา่นเวบ็บราวเซอร์ 

- เป็นส่วนท่ีเป็นหนา้ตาของเวบ็แอปพลิเคชนัและท าหนา้ท่ีติดต่อกบัผูใ้ชง้าน 

- การท างานสัมพนัธ์กบั Controller 

Controller 

- เป็นส่วนท่ีท างานเป็นอนัดบัแรกเม่ือโปรแกรมถูกเรียกใชง้านจากเวบ็บราวเซอร์ 

- เป็นส่วนท่ีติดต่อการท างานระหวา่งผูใ้ชแ้ละโปรแกรม 

- มีการติดต่อฐานขอ้มูล ดว้ย Model และแสดงผลขอ้มูลผา่นทาง View 

- เป็นส่วนท่ีมีการประมวลผลหลกั ของโปรแกรม 
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รูปท่ี 2.8 MVC Architecture 

ในการพฒันาระบบแอปพลิเคชนัเราใชห้ลกัการของ MVC เขา้มาช่วย เช่น 

Model ใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัฐานขอ้มูลต่าง ๆ  

View ส่วนท่ีเป็นหนา้ตาของระบบเวบ็แอปพลิเคชนัและท าหนา้ท่ีติดต่อกบัผูใ้ช ้

Controller ใชป้ระมวลผลและท าการติดต่อกบัฐานขอ้มูล 

 

 

รูปท่ี 2.9 Microsoft ASP.NET 

2.8     ASP.NET6 

                                                           
6 แอดมิน ไอทีจีเนีย. (2557. 6 ตุลาคม). ความหมายของ เอเอชพีดอทเน็ต [เวบ็บล็อก].  

เขา้ถึงไดจ้าก https://bit.ly/2Dxp3Yo 
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ASP.NET คือ เทคโนโลยสี าหรับพฒันาเวบ็ไซต ์เวบ็แอปพลิเคชนั และเวบ็เซอร์วสิ ซ่ึงเป็น

ส่วนหน่ึงของดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก พฒันาโดยไมโครซอฟท ์ท าให้ผูพ้ฒันาสามารถเลือกใชภ้าษาใดก็

ไดท่ี้รองรับโดยดอตเน็ตเฟรมเวิร์ก เช่น C# และ VB.NET เป็นตน้ โดยในการพฒันาไดเ้ลือกภาษา 

C# ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท าใหก้ารท างานรวดเร็วข้ึน ยงัสามารถตรวจสอบขอ้ผดิพลาดต่าง 

ๆ และมีไลบรารีให้เลือกใชง้านเพื่อการพฒันาท่ีสะดวกและรวดเร็วข้ึนมาใชร่้วมกบัระบบ เช่น การ

จดัเก็บขอ้มูลลงใน Session บนัทึกลงฐานขอ้มูล, การตรวจสอบความผดิพลาดของชุดค าสั่งโดยการ

ดีบคั เป็นตน้ 

 

รูปท่ี 2.10 Responsive Web Design 

2.9     Responsive Web 

Responsive Web คือ เว็บไซต์ท่ีสามารถรองรับการท างานบนอุปกรณ์แพลตฟอร์มต่าง ๆ 

ทั้งขนาดของหนา้จอต่างกนั เช่น คอมพิวเตอร์, โทรศพัทมื์อถือ เป็นตน้ 

ในการน า Responsive เข้ามาใช้กับระบบเว็บแอปพลิเคชัน เช่น เราน า Responsive มา

จดัเป็นคอลมัน์โดยแบ่งส่วนของหนา้เวบ็บราวเซอร์แต่ละอุปกรณ์และยงัสามารถเขา้ใชง้านไดต้าม

ขนาดจอของแต่ละแบบ เช่น โทรศพัท,์ คอมพิวเตอร์, แทบ็เล็ต เป็นตน้ 



 

 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

บริษทั พริซ่ึม โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 
เลขท่ี 30/88 หมู่ท่ี1 ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมืองสมุทรสำคร จงัหวดัสมุทรสำคร 74000 
โทรศพัท ์: 02-784-5888  โทรสำร : 02-784-5858 อีเมล ์: contact@tks.co.th 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของสถำนประกอบกำร 

 
3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทัพริซ่ึม โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั ไดเ้ร่ิมก่อตั้งข้ึนมำตั้งแต่ปี พ.ศ 2539 ดว้ยทุนจด
ทะเบียนเร่ิมตน้ 2 ลำ้นบำท ในฐำนะเป็นบริษทัในเครือของทำงบริษทัซินเน็ค (ประเทศ
ไทย) จ ำกดั (มหำชน) โดยมีจุดยนืท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีงำนทำงดำ้นบริกำร โดยรูปแบบกำร
ใหบ้ริกำรต่ำง ๆ  

งำนหลกั ๆ ของทำงบริษทัในช่วงแรกก็คือ งำนกำรใหบ้ริกำรในลกัษณะส่งเสริม
กำรขำยใหก้บัทำงบริษทัซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั ไม่วำ่จะเป็นกำรให้ขอ้มูลผลิตภณัฑ์
สินคำ้ท่ีมีควำมสลบัซบัซอ้นทั้งในส่วน Hardware และ Software กำรใหค้  ำแนะน ำในกำร
เลือกใชอุ้ปกรณ์อยำ่งเหมำะสมกบักำรใชง้ำน กำรบริกำรใหค้  ำปรึกษำแกไ้ขปัญหำวิธีกำร
ติดตั้ง และกำรใชง้ำนอุปกรณ์อยำ่งถูกวธีิ เป็นตน้  ในอีก 3 ปีต่อมำทำงบริษทัก็ไดเ้พิ่มทุนจด
ทะเบียนจำก 2 ลำ้นบำท เป็น 8 ลำ้นบำทในปี พ.ศ 2542 โดยมีควำม พร้อมท่ีจะใหบ้ริกำร
ไปสู่คู่คำ้ของทำงบริษทัซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) เพิ่มมำกข้ึน ไม่วำ่จะเป็นกำร
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ออกแบบระบบเครือข่ำยตั้งแต่ขนำดเล็กจนถึงขนำดใหญ่ กำรใหบ้ริกำรติดตั้งอุปกรณ์ท่ีมี
ควำมสลบัซบัซอ้น กำรให้บริกำรแกไ้ขปัญหำแบบ Onsite Service กำรใหบ้ริกำร 
Maintenance Agreement Contract ส ำหรับบริษทัท่ีไม่มีเจำ้หนำ้ท่ีดูแลระบบ 
เป็นตน้ 

ปัจจุบนับุคลำกรของบริษทัประกอบดว้ยวศิวกร พนกังำนทำงดำ้นคอมพิวเตอร์ท่ี
เช่ียวชำญ และพนกังำน Technical Call Center ท่ีคอยใหค้  ำปรึกษำปัญหำทำงดำ้นเทคนิค 
ดว้ยประสบกำรณ์อนัยำวนำนมำกกวำ่ 10 ปี รวมแลว้มำกกวำ่ 70 คน โดยจบกำรศึกษำตั้งแต่
ระดบัปริญญำตรีจนถึงระดบัปริญญำโททำงดำ้นคอมพิวเตอร์ และสำขำท่ีเก่ียวขอ้ง ไดรั้บ
ประกำศณียบตัร (Certified Professionals) ทั้งทำงดำ้นระบบ Network, Computer, Software 
และ Application จำกบริษทัชั้นน ำมำกมำย ท่ีสำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่กำรใหบ้ริกำรใน
ระดบัมำตรำฐำนไดอ้ยำ่งมัน่ใจ อีกทั้งบริษทัยงัพร้อมท่ีจะใหก้ำรสนบัสนุนใหว้ศิวกรของ
บริษทัมีกำรเตรียมตวั และปรับปรุงมำตรฐำนให้เป็น Certified Professionals ทำงดำ้นต่ำง ๆ 
จำกบริษทัชั้นน ำท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมอยูต่ลอดเวลำ 
 

3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
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รูปท่ี 3.2 รูปแบบกำรจดัองคก์รและกำรบริหำรงำนขององคก์ร 
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ต ำแหน่งงำนท่ีได้รับมอบหมำยจำกบริษัทคือ Programmer /  Developer  เป็น

ต ำแหน่งท่ีท ำหน้ำท่ีในกำรออกแบบและพฒันำเวบ็แอปพลิเคชัน ตั้งแต่ในเร่ืองของโครง

ร่ำง (Layout) กำรพฒันำเวบ็แอปพลิเคชนั ไปจนถึงกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดท่ีเกิดข้ึนจำกงำน

ต่ำง ๆ โดยจะมีกำรแก้ไขและพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันให้ดีข้ึนอยู่เ ร่ือย ๆ จึงท ำให้มี

ขอ้ผดิพลำดและสำมำรถเรียนรู้ในส่ิงใหม่ท่ีเกิดข้ึนจำกประสบกำรณ์จริง 

 

3.4.1 ผลงำนท่ีไดจ้ดัท ำ 

 

รูปท่ี 3.3 หนำ้ Home ของเวบ็แอปพลิเคชนั Venio 

หนำ้หลกัของเวบ็โปรโมทเวบ็แอปพลิเคชนั Venio ซ่ึงจะมีขอ้มูลต่ำง ๆ กบักำรโปรโมทตวั 

Venio วำ่แอปพลิเคชนัตวัน้ีสำมำรถท ำอะไรไดบ้ำ้ง ช่วยอะไรกบัธุรกิจไดบ้ำ้ง 

หนำ้ท่ีในกำรท ำงำนในส่วน Home 

- กำรท ำส่วนของ Home Page ทั้งหมด โดยกำรจดั Layout ตำมท่ี Design ไดอ้อกแบบ 

- ท ำส่วนของ Effect Fade-in, Fade-out, Slider, กำรจดัเปล่ียนสี Button, เปล่ียน Font โดยใช ้

HTML, CSS และ JavaScript  

- มีกำรใส่ Live Chat Facebook เพื่อไวติ้ดต่อกบัผูดู้แล 

- กำรท ำ Form Contact กรอกขอ้มูลเพื่อติดต่อกบัผูดู้แล  
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- จดัหนำ้ Responsive เพื่อใหใ้ชง้ำนไดท้ั้งคอมพิวเตอร์, แทบ็เล็ต, โทรศพัทมื์อถือ 

 

รูปท่ี 3.4 หนำ้ Feature ของเวบ็แอปพลิเคชนั Venio 

หนำ้ Feature เป็นหนำ้ท่ีใหข้อ้มูลรำยละเอียดของเวบ็แอปพลิเคชนั Venio 

หนำ้ท่ีในกำรท ำงำนในส่วน Feature 

- กำรท ำส่วนของ Feature Page ทั้งหมด โดยกำรจดั Layout ตำมท่ีนกัออกแบบไดอ้อกแบบ 

- ท ำส่วนของ Effect Fade-in, Fade-out, Tap, กำรจดัเปล่ียนสี Button, เปล่ียน Font โดยใช ้

HTML, CSS และ JavaScript  

- จดัหนำ้ Responsive เพื่อใหใ้ชง้ำนไดท้ั้งคอมพิวเตอร์, แทบ็เล็ตและโทรศพัทมื์อถือ 
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รูปท่ี 3.5 หนำ้ FAQ ของเวบ็แอปพลิเคชนั Venio 

หนำ้ FAQ เป็นหนำ้เก่ียวกบัค ำถำมท่ีพบบ่อยในเวบ็แอปพลิเคชนั Venio ท่ีจะบอกถึงขอ้

สงสัยต่ำง ๆ ภำยใน Venio แอปพลิเคชนั 

หนำ้ท่ีในกำรท ำงำนในส่วน FAQ 

- จดัท ำส่วนของ FAQ Page ทั้งหมด โดยกำรจดั Layout ตำมท่ีนกัออกแบบไดอ้อกแบบ 

- วำง Content ต่ำง ๆ และใส่ Effect ในส่วนของค ำถำม 

- จดัหนำ้ Responsive เพื่อใหใ้ชง้ำนไดท้ั้งคอมพิวเตอร์, แทบ็เล็ตและโทรศพัทมื์อถือ 
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รูปท่ี 3.6 หนำ้ Blog ของเวบ็แอปพลิเคชนั Venio ( ตวัอยำ่ง ) 

หนำ้ Blog โดยจะมีข่ำวสำรต่ำง ๆ โดยในกำรสร้ำง Blog จะใช ้CMS Umbraco ในกำร

สร้ำง Blog สำมำรถเขำ้ไปดูตวัอยำ่งเวบ็ไดท่ี้ https://www.teamvenio.com 

หนำ้ท่ีในกำรท ำงำนในส่วน Blog  

- จดัท ำส่วนของ Blog Page ทั้งหมด โดยกำรจดั Layout ตำมท่ีนกัออกแบบไดอ้อกแบบ 

- ท ำกำรศึกษำ CMS Umbraco เพื่อใชง้ำนกบั Project Venio 

- ท ำกำรวำง Layout Blog ตำม Template Design 

- จดัหนำ้ Responsive เพื่อใหใ้ชง้ำนไดท้ั้งคอมพิวเตอร์, แทบ็เล็ต, โทรศพัทมื์อถือ 

- ท ำกำรใส่ Blog ของ Facebook  
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รูปท่ี 3.7 หนำ้ Home ของเวบ็แอปพลิเคชนั eTax Registration 

หนำ้หลกัของเวบ็แอปพลิเคชนั eTax Registration เป็นหนำ้ลงทะเบียนกำรเขำ้ใชง้ำนของ

ระบบโดยจะตอ้งมี Code ของแต่ละบริษทั 

หนำ้ท่ีในกำรท ำงำนในส่วน Home 

- จดัท ำส่วนของ Home Page ทั้งหมด โดยกำรจดั Layout ตำมท่ีนกัออกแบบไดอ้อกแบบ 

- จดัหนำ้ Responsive เพื่อใหใ้ชง้ำนไดท้ั้งคอมพิวเตอร์, แทบ็เล็ตและโทรศพัทมื์อถือ 

- ท ำกำรเขียนชุดค ำสั่งเช่ือมต่อกบัฐำนขอ้มูล 
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รูปท่ี 3.8 หนำ้ Info ของเวบ็แอปพลิเคชนั eTax 

หนำ้ Info เป็นหนำ้แสดงขอ้มูลรำยช่ือผูรั้บและสำมำรถเพิ่มผูรั้บได ้

หนำ้ท่ีในกำรท ำงำนในส่วน Info สำมำรถเขำ้ไปดูตวัอยำ่งไดท่ี้ http://dev.tks.co.th/etax 

- จดัท ำส่วนของ Info Page ทั้งหมด โดยกำรจดั Layout ตำมท่ีนกัออกแบบไดอ้อกแบบ 

- จดัหนำ้ Responsive เพื่อใหใ้ชง้ำนไดท้ั้งคอมพิวเตอร์, แทบ็เล็ตและโทรศพัทมื์อถือ 

- ท ำกำรเขียนชุดค ำสั่งเช่ือมต่อกบัฐำนขอ้มูลโดยมีกำรดึงขอ้มูลออกมำแสดงผล 

- ท ำส่วนของ Model เพิ่มผูรั้บ สำมำรถเพิ่มขอ้มูลไดแ้ละเก็บลงฐำนขอ้มูล 
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รูปท่ี 3.9 เขียนโปรแกรมเช่ือมต่อกบัไฟล.์dbf 

โปรแกรมส ำหรับน ำไฟลเ์ขำ้หรือเปิดไฟล ์dbf มำแสดงบนตำรำงตำมรูป โดยมี 2 วธีิคือกำร

เขียนดว้ยชุดค ำสั่งเพื่อหำต ำแหน่งของไฟลแ์ละกำร Import โดยกำรเลือกไฟล ์

หนำ้ท่ีในกำรท ำงำนในส่วนของโปรแกรม 

- ส่วนของ Form โปรแกรม 

- ส่วนของกำรเขียนชุดค ำสั่งในบำงส่วน ไดแ้ก่ กำรเขียนท่ีอยูไ่ฟลโ์ดยหำจำก Path ของไฟล ์

เป็นตน้ 
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รูปท่ี 3.10 FG Movement ส ำหรับรับเขำ้ขอ้มูลคลงั 

Web Application ส ำหรับรับเขำ้ขอ้มูลคลงัเป็นหนำ้ฟอร์มในกำรน ำเขำ้ขอ้มูลสินคำ้ 

สำมำรถเขำ้ไปดูไดท่ี้ https://juno.tks.co.th/FGMovement 

หนำ้ท่ีในกำรท ำงำนในส่วนของ Web Application 

- หนำ้ Form เขำ้สู่ระบบ 

- หนำ้ Form ส ำหรับรับขอ้มูล 

- กำรเช่ือม Service ท่ีมีให ้
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รูปท่ี 3.11 ตดัต่อวดีีโอดว้ย Movavi 

 เป็นงำนท่ีไดรั้บมอบหมำยใหไ้ปถ่ำยภำพกิจกรรม Let’s Grow Together และจดัท ำตดัต่อ

วดีีโอใหแ้ก่บริษทั 

- ถ่ำยภำพบรรยำกำศภำยในกิจกรรม 

- คดัเลือกรูปภำพจำกกิจกรรม 

- ตดัต่อวดีีโอ 
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รูปท่ี 3.12 IMC2  

เป็นกำรไดรั้บมอบหมำยใหท้ ำส่วนของกำรจดั Layout เปล่ียนสีแทบ็และสร้ำงฟอร์มหนำ้ของ

กำรแลกเวลำกำรท ำงำนของระบบ IMC สำมำรถดูตวัอยำ่งไดท่ี้ http://dev.tks.co.th/IMC2 

- ท ำ Form ของหนำ้ Leave Exchange 

- ท ำกำรเปล่ียนสี Topbar , Sidebar 

- จดั Layout ของส่วน Menu 

 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
นำยเดชำ เคนถำวร ต ำแหน่ง หวัหนำ้แผนกพฒันำระบบ 
แผนกพฒันำระบบ  ฝ่ำยสำรสนเทศและพฒันำระบบ 
 

3.6        ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
เขำ้มำปฏิบติังำนท่ี บริษทั พริซ่ึม โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึง
วนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2561  รวมเป็นระยะเวลำ 4 เดือน 
 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

เว็บแอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้ทั้งบน Desktop  , iPad และ Smartphone ช่วยให้ผูใ้ช้

เกิดความสะดวกต่อการใช้ ส่วนมากในปัจจุบนัมีการใช้ Smartphone เป็นชีวิตประจ าวนัจึงท าให้

สามารถใชง้านไดบ้นมือถือและยงัมีการเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลไวเ้ก็บขอ้มูลผูใ้ชง้าน 

เวบ็แอปพลิเคชนัจะมีการท างานโดยรับเร่ืองการร้องขอ Invoice จากลูกคา้ของบริษทั TKS

ซ่ึงท าข้ึนเพื่อให้ลูกคา้หรือผูใ้ช้งานไดเ้ขา้มากรอกขอ้มูลภายในระบบ เพื่อลดการเดินทางและการ

ติดต่องานมีความสะดวกยิง่ข้ึน โดยมีหนา้ในการเขา้สู่ระบบใหก้รอก Code ของแต่ละบริษทัเพื่อเขา้

ใชง้านในระบบ เม่ือเขา้สู่ระบบจะแสดงขอ้มูลช่ือบริษทั, แสดงรายช่ือผูร้้องขอของแต่ละคน และมี

ฟังกช์ัน่เพิ่มใหผู้ใ้ชไ้ดก้รอกขอ้มูลมีรายการงานท่ีจะขอ Invoice 

ในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชันน้ีใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 ในการพฒันา

ระบบโดยใช้ Tool TFS Git Integration กับ Source Control บน Visual Studio, จดัการฐานข้อมูล

ดว้ย Microsoft SQL Server 2017 ในการเก็บขอ้มูลต่าง ๆ และใช ้Trello ในการประสานงาน 
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4.2 การท างานของระบบ 
4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 

4.2.1.1 Work Flow Diagram 

 
รูปท่ี 4.1 Work Flow Diagram ของระบบ eTax 

 
4.2.1.2 Entity Relationship Diagram 

 

 
รูปท่ี 4.2 Entity Relationship Diagram ของระบบ eTax 

Login 
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4.2.1.3 Data Dictionary 
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของตารางลูกคา้ ( Customer )  
Name Description Data type Length Key Reference 
CustomerId รหสัลูกคา้ int - PK - 
CompanyId รหสับริษทั int - FK Company 
CustomerCode รหสัของลูกคา้ nvarchar 20 - - 
CustomerName ช่ือลูกคา้ nvarchar 250 - - 
Address ท่ีอยู ่ nvarchar 1000 - - 
TelNo เบอร์ติดต่อ nvarchar 50 - - 
InviteCode รหสัลงทะเบียน varchar 5 - - 

 
 

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของตารางผูรั้บ ( Recipient ) 
Name Description Data type Length Key Reference 
RecipientId รหสัผูรั้บ bigint - PK - 
CustomerId รหสัลูกคา้ int - FK Customer 
Email อีเมล nvarchar 256 - - 
Fullname ช่ือ-สกุลผูรั้บ nvarchar 256 - - 
Position ต าแหน่ง nvarchar 256 - - 
TelNo เบอร์ติดต่อ nvarchar 50 - - 
DateCreated วนัท่ีสร้าง datetime2 7 - - 
DateModified วนัท่ีเปล่ียนแปลง datetime2 7 - - 
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของตารางบริษทั ( Company ) 
Name Description Data type Length Key Reference 
ComapanyId รหสับริษทั int - PK - 
CompanyCode รหสัของลูกคา้ nvarchar 20 - - 
CompanyName ช่ือลูกคา้ nvarchar 250 - - 

 
 

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของตารางรายการงาน ( Products ) 
Name Description Data type Length Key Reference 

ProductId รหสังาน int - PK - 
CustomerId รหสัลูกคา้ int - FK - 
ProductCode รหสัของงาน nvarchar 50 - - 
ProductName ช่ืองาน nvarchar 256 - - 

 
 

ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของตารางรายการของผูข้อรับ ( RecipientProducts ) 
Name Description Data type Length Key Reference 
RecipientId รหสัผูรั้บ bigint - PK Recipient 
ProductId รหสังาน int - PK Products 
IsActive ใช่ / ไม่ใช่ bit - - - 
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Administrator 
 

TKS Staff 

4.2.1.4 Functional Requirement 
 FR 1 ระบบสามารถท าการลงทะเบียนของลูกคา้ได ้
 FR 2 ระบบสามารถแสดงช่ือบริษทัและรายช่ือผูข้อรับ Invoice 
 FR 3 ระบบสามารถเพิ่มขอ้มูลผูข้อรับ Invoice ได ้
 FR 4 ระบบสามารถเลือกรายการงานท่ีจะขอรับได ้
 FR 5 ระบบสามารถหารายช่ือผูข้อรับได ้
 
 
 
4.2.1.4.1 Use Case Diagram 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TKS’s Customer 
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4.2.1.4.2 ค าอธิบาย Use Case  
 

ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของ Use Case : Register 

Use Case Name Registration 

Use Case ID UC1 

Brief Descriptions การลงทะเบียนเขา้ใชง้านระบบ 

Primary Actors Administrator, TKS Staff, TKS’s Customer 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow: 

1.  ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชเ้ปิดหนา้ Web eTax Registration 

2.  ระบบจะแสดงหนา้ Home และใหก้รอก Code 

3.  ถา้ผูใ้ชท้  าการกรอก Code 

          3.1 เม่ือผูใ้ชท้  าการกรอก Code ถูกตอ้ง จะท าการเขา้สู่ระบบ 

          3.2 เม่ือผูใ้ชท้  าการกรอก Code ไม่ถูกตอ้ง ระบบก็จะแจง้เตือนใหก้รอกขอ้มูลใหถู้กตอ้ง 

Post Conditions ลงทะเบียนแลว้จะสามารถเขา้ใชง้านระบบได ้

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของ Use Case : Invoice Info 

Use Case Name Invoice Info 

Use Case ID UC2 

Brief Descriptions หนา้ Info แสดงขอ้มูลช่ือบริษทัและรายช่ือผูรั้บ 

Primary Actors Administrator, TKS Staff, TKS’s Customer 

Secondary Actors - 

Preconditions จ าเป็นตอ้งกรอก Code เพื่อเขา้ใชง้าน 

Main Flow: 

1.  ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชล้งทะเบียนส าเร็จ 

2.  ระบบจะแสดงหนา้ Info โดยจะมีรายละเอียดโดยมีช่ือบริษทั , ท่ีอยูแ่ละรายช่ือของผูข้อรับ 

3. ระบบจะมีปุ่มต่าง ๆ เพื่อท ารายการ 

          3.1 ถา้ผูใ้ชค้ลิกปุ่มเพิ่มผูรั้บ 

                 3.1.1 ระบบจะเปิดหนา้ Add ผูรั้บข้ึนมา 

          3.2 ถา้ผูใ้ชค้ลิก Icon  

                 3.1.2 ระบบจะท าการกลบัไปยงัหนา้ลงทะเบียน (Home) 

Post Conditions - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของ Use Case : Add Recipient 

Use Case Name Add Recipient 

Use Case ID UC3 

Brief Descriptions หนา้ใหก้รอกขอ้มูลของผูรั้บ 

Primary Actors Administrator, TKS Staff, TKS’s Customer 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow: 

1.  ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มเพิ่มผูรั้บ 

2.  ระบบจะแสดงช่องใหผู้ก้รอกขอ้มูล 

Post Conditions - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.9 รายละเอียดของ Use Case : Choose Product 

Use Case Name Choose Product 

Use Case ID UC4 

Brief Descriptions เลือกรายการงาน 

Primary Actors Administrator, TKS Staff, TKS’s Customer 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow: 

1.  ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชค้ลิกปุ่มเพิ่มผูรั้บ 

2.  เม่ือกรอกขอ้มูลครบแลว้ 

3.  ท าการใหเ้ลือกรายการงาน 

             3.1  จะใหเ้ลือกรายการงาน สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 งาน 

             3.2  ถา้ไม่มีงานใหเ้ลือก ระบบก็จะแสดงวา่ทุกงาน 

Post Conditions เพิ่มเสร็จเรียบร้อยจะกลบัไปยงัหนา้ Info 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.10 รายละเอียดของ Use Case : Search 

Use Case Name Search 

Use Case ID UC5 

Brief Descriptions เป็นส่วนของการคน้หารายช่ือผูท่ี้ไดท้  าการเพิ่มขอ้มูล 

Primary Actors Administrator, TKS Staff, TKS’s Customer 

Secondary Actors - 

Preconditions - 

Main Flow: 

1.  ยสูเคสจะเกิดข้ึนเม่ือผูใ้ชอ้ยูใ่นหนา้ Info 

2.  ระบบจะแสดงช่อง Search 

             2.1 เม่ือผูใ้ชก้รอกขอ้มูลในช่อง Search 

                     2.1.1  ระบบจะคน้หาขอ้มูลท่ีถูกเพิ่มเขา้ไปและจะแสดงรายช่ือผูรั้บข้ึนมา 

                     2.1.2  แต่ถา้หาไม่เจอก็จะแสดงวา่ยงัไม่มีขอ้มูลในระบบใหไ้ปเพิ่มขอ้มูลก่อน 

Post Conditions - 

Alternative Flows - 
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4.2.1.5 Require Traceability 

 

ตารางท่ี 4.11 แสดงความเป็นไปไดท่ี้ระบบสามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งหมด 

 Use Case 

UC1 UC2 UC3 UC4 UC5 

Re
qu

ire
me

nt 

FR1      

FR2      

FR3      

FR4      

FR5      
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4.2.1.6 Detailed System Design 

Class Diagram 

- cd eTax Registration 
- HomeController 

- InfoController 

- HomeViewModels 

- InfoViewModels 

 

 
รูปท่ี 4.3 Class Diagram 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* * 

* 1 

1 

1 

1 1 
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
 

 
 

รูปท่ี 4.4 หนา้ Web eTax Registration ( Home ) 
 

 หนา้จอเร่ิมตน้ของหนา้ Web eTax Registration เป็นหนา้จอส าหรับเขา้สู่ระบบและมีการ
กรอก Code ของแต่ละบริษทั โดยในการท่ีจะเขา้ระบบนั้นจะมี Validation ความถูกตอ้งของ Code  
ซ่ึงจะไปเช่ือมต่อกบัฐานขอ้มูลในระบบเพื่อตรวจสอบในแต่ละบริษทั แต่ถา้กรอกไม่ถูกหรือไม่ครบ
นั้นก็จะมีการแจง้เตือนข้ึนมาภายใน Web เพื่อให ้User ไดก้รอกขอ้มูลไดถู้กตอ้ง 
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รูปท่ี 4.5 หนา้แสดงขอ้มูลของผูรั้บ ( Info ) 
 

 เ ม่ือเข้าสู่ระบบส าเร็จก็จะมาสู่หน้า Info เป็นหน้าแสดงข้อมูลของผู ้รับโดยจะมี  
รายละเอียด เช่น CompanyName, Address , Contact Number , Email และส่วนดา้นล่างก็จะเป็นขอ้มูลของ
ผูข้อรับ Invoice โดยมีรายละเอียดเช่น Name , Position , Email , Phone Number เม่ือมีการแสดง
ข้อมูลในส่วนน้ีก็จะมีช่อง Search เพื่อหาช่ือหรือต าแหน่งได้ง่ายข้ึนหน้าน้ีก็จะดึงข้อมูลจาก
ฐานขอ้มูลของระบบท่ีลูกคา้ของบริษทั TKS ได ้Add Data เขา้ไปมาแสดงตามรูป 
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รูปท่ี 4.6 หนา้ในการเพิ่มขอ้มูลของ User ท่ีจะขอรับ Invoice 
 

 ในส่วนของหน้า Add Recipient ก็จะมีการเก็บขอ้มูลของ User ท่ีจะตอ้งกรอกขอ้มูลของ
ตวัเองเพื่อท่ีจะให้ระบบไดบ้นัทึกไปยงัฐานขอ้มูล โดยจะมีการตรวจสอบว่าลูกคา้ TKS ไดก้รอก
ขอ้มูลครบและถูกตอ้งหรือไม่จะมีการแจง้เตือนข้ึนเม่ือกรอกขอ้มูลไม่ถูกตอ้งและในส่วนของ
รายการงานก็จะแบ่งตามงานของแต่ละบริษทัโดยจะแตกต่างกนัโดยแต่ละท่ีจะมีรายการงานมาก
หรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัแต่ละบริษทัหรืออาจจะแสดงวา่ทุกงาน คือหมายถึงทุกงานท่ีบริษทันั้นเปิดใหข้อ 
Invoice 



 

 

บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 
หลงัจากท่ีด าเนินโครงงานมาจนเสร็จส้ินลงก็สามารถท าตามวตัถุประสงคต์ามท่ีตั้ง

ไว ้โดยระบบการจดัเก็บและจดัการขอ้มูลลูกคา้ของบริษทั TKS จะช่วยให้พนักงานใน
บริษทัไม่วา่จะเป็นบริษทั TKS และลูกคา้ของทาง TKS จะสามารถจดัเก็บขอ้มูลเอกสารท่ี
ขอกบัทางบริษทัไดอ้ย่างสะดวก และง่ายต่อการใชง้าน ไม่ว่าจะอยูท่ี่ไหนก็สามารถเขา้ใช้
งานกบัระบบการจดัเก็บขอ้มูลได ้

 
5.1.2 ขอ้จ ากดัของโครงงาน 

ขอ้จ ากดัท่ีระบบยงัไม่สามารถท าไดใ้นบางฟังกช์ัน่แต่สามารถเพิ่มและพฒันา
ระบบใหมี้ฟังกช์ัน่ต่อไปน้ีไดแ้ละท าใหส้ามารถไปประยกุตใ์ชก้บัระบบอ่ืนได ้คือ 

 -     การแกไ้ขขอ้มูลผูรั้บ 
 -     การลบขอ้มูลผูรั้บ 
 

5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 
ในการพฒันาระบบต่อไปควรมีเพิ่มฟังกช์ัน่การแกไ้ขขอ้มูลและการลบขอ้มูล 

เพื่อให้ระบบไดมี้ฟังกช์ัน่ท่ีครบแลว้ผูใ้ชง้านก็สามารถท าเองไดไ้ม่ตอ้งติดต่อขอแกไ้ข
ขอ้มูลจากทางบริษทั TKS 

 
5.2         สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
-     ไดรั้บประสบการณ์การท างานกบับริษทัอยา่งเป็นระบบ 
-     ไดรั้บความรู้ทางดา้นภาษาและดา้นเทคนิค 
-     ไดรั้บค าแนะน าท่ีดีและแนวคิดการแกปั้ญหา 
-     รู้จกัการเขา้หาและปรับตวัเขา้กบัสังคมรอบตวั 
-     รู้จกัมารยาทในการท างาน กฏระเบียบขององคก์ร 
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5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ในช่วงแรกท่ีปฏิบติังานก็จะมีปัญหาท่ีเรายงัไม่สามารถปรับตวัไดท้นัทีแต่สามารถ
เรียนรู้และศึกษาท าความเขา้ใจกบัระบบงานของสถานประกอบการได ้

-     ระบบการท างานเป็นทีม 
-     ปัญหาทางดา้นภาษาและดา้นเทคนิค 

 
5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

การปฏิบติังานสหกิจศึกษาเป็นเร่ืองท่ีดีมากส าหรับนกัศึกษาสหกิจอยา่งผม ผมก็
อยากจะใหมี้หลกัสูตรท่ีตรงตามวชิาชีพท่ีไดเ้รียนมาไดป้ระยกุตใ์ชก้บังานจริงแบบน้ีอีก ถือ
วา่เป็นหลกัสูตรท่ีสามารถพฒันาการเรียนรู้ของผมไดเ้ป็นอยา่งมาก 
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ภาคผนวก ก. 
ภาพตัวอย่างขณะปฏบิัติงาน 

 

 

รูปท่ี ก.1 อบรมเก่ียวกบัการท างานเป็นทีม Agile and Scrum 
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รูปท่ี ก.2 ศึกษาและปฏิบติัเก่ียวกบัหลกัการท างานเป็นทีม Agile and Scrum 
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