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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

  จดัการขอ้มูลให้เป็นระบบระเบียบลงฐานขอ้มูล เพื่อใช้ในการด าเนินงานของหน่วยงานต่อไป บริษทั 

ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ  ากดั (ซีดีจีเอส) ด าเนินธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบ System Integrator ให้กบัองคก์ร

ภาครัฐและรัฐวสิาหกิจ เช่น ระบบบริหารองคก์รและหน่วยงาน ระบบบุคลากร ระบบบญัชี ระบบธุรการ เป็นตน้ 

ซ่ึงในส่วนงานท่ีผูจ้ดัท าได้ไปปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้พฒันาระบบให้หน่วยงานราชการหน่วยงานหน่ึง

เก่ียวกบัการบริหาร 

 ดงันั้น ผูจ้ดัท าจึงได้รับมอบหมายให้พฒันาหน้าเว็บส าหรับบริหารจดัการขอ้มูลลงฐานข้อมูล  โดย

ด าเนินการทั้งในส่วนของการออกแบบหน้าเว็บ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ช้ และ ส่วนท่ีติดต่อกบัฐานข้อมูล 

ผูจ้ดัท าไดอ้อกแบบหนา้เวบ็แอปพลิเคชนัใหมี้ความน่าใชง้านและมีความสะดวกไม่ซบัซ้อนต่อการใชง้าน และมี

การจดัเก็บขอ้มูลลงในฐานขอ้มูลท าใหง่้ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูลและขอ้มูลมีระบบระเบียบมากข้ึน 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 เพื่อออกแบบและพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัในการบริหารจดัการขอ้มูล 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 พฒันาโปแกรมตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของบริษทั 

 1.3.2 พฒันาเป็นเวบ็แอปพลิเคชนั ท่ีท างานผา่นโปรแกรมเวบ็บราวเซอร์  

1.3.3 ออกแบบและพฒันาส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Development) 

 1.3.4 สามารถบนัทึก ปรับปรุงแกไ้ข และคน้หา ขอ้มูลในฐานขอ้มูลได ้

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1 ท าใหมี้ความสะดวกสบายในการคน้หาขอ้มูล 

 1.4.2 ช่วยลดการสูญหายของขอ้มูล 

 1.4.3 ช่วยใหก้ารจดัการขอ้มูลเป็นระบบระเบียบมากข้ึน 
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1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 

 1.5.1 ศึกษำรำยละเอียดของข้อมูล (Detailed Study) 

 ผูจ้ดัท าจะตอ้งท าการศึกษาโครงสร้างของฐานขอ้มูลและตารางขอ้มูลท่ีได้รับมอบหมายให้

รับผดิชอบ จากฐานขอ้มูลท่ีไดผ้า่นการออกแบบมาแลว้ เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงโครงสร้างของขอ้มูล   

ในการพฒันาโปรแกรมจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและกฎเกณฑ์ในการเขียนโปรแกรมของ

ซีดีจี ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงตอ้งท าการศึกษาขอ้ก าหนดในการตั้งช่ือตวัแปร การตั้งช่ือตารางขอ้มูล รวมถึง

รูปแบบการเขียนชุดค าสั่ง เพื่อใหก้ารเขียนโปรแกรมมีความถูกตอ้งและเป็นระเบียบ 

 1.5.2 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ (User Interface Design) 

ท าการออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้หรือหนา้จอเวบ็ให้มีความง่ายในการใชง้าน เน่ืองจากเป็น

ระบบท่ีเนน้การท างานกบัขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูล จึงเนน้ท่ีการแสดงผลของขอ้มูลให้มีระเบียบและ

ดูง่าย ขอ้ความท่ีใชส่ื้อความหมายท่ีชดัเจน 

 1.5.3 พฒันำโปรแกรม (Development) 

ท าการเขียนชุดค าสั่งทั้งในส่วนของหน้าจอ โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code ดว้ยภาษา 

Typescript และเขียนชุดค าสั่งเช่ือมโยงและจดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม eclipse ภาษา Java 

 1.5.4 ทดสอบโปรแกรม (Testing) 

เบ้ืองตน้ท าการทดสอบดว้ยตนเอง เพื่อหาขอ้ผิดพลาด และท าการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดให้เหลือ

น้อยท่ีสุด แลว้จึงให้พนกังานท่ีปรึกษาทดสอบ ถา้มีขอ้แนะน าหรือขอ้ผิดพลาดใดๆ จะน ามาปรับปรุง

แกไ้ข และส่งต่อใหฝ่้าย Tester ทดสอบอีกคร้ัง 

 1.5.5 จัดท ำเอกสำร 

จดัท ากเอกสารประกอบโครงงาน เพื่อน าเสนอรายละเอียดและผลการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
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1.5.6 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 

ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 
1. ศึกษารายละเอียดขอ้มูล 
2. ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้ 
3. พฒันาโปรแกรม 
4. ทดสอบโปรแกรม 
5.    จดัท าเอกสาร 

   

 

1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

   1.6.1 ฮำร์ดแวร์ 

  1.6.1.1  Notebook ASUS (G550JK) 

    1.6.2 ซอฟต์แวร์  

 1.6.2.1 ระบบปฏิบติัการ Microsoft Windows 10 

1.6.2.2 โปรแกรม Microsoft Visual Studio Code 

 1.6.2.2 โปรแกรม eclipse 

 1.6.2.3 โปรแกรม Oracle SQL Developer 

     



 

 

บทที ่2 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 

 ในการจดัท าโครงงานน้ี ผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางใน

การจดัท าโครงงาน ดงัต่อไปน้ี 

 

2.1 EJB1

 

รูปท่ี 2.1 J2EE Architecture 

 EJB เป็น Component Architecture หรือขอ้ตกลง (Agreements) การท างานร่วมกนัระหวา่ง Software 

Component กบั Application Server โดย EJB จะเป็น Software Component ท่ีท  างานในฝ่ังของ เซิร์ฟเวอร์ 

(Server - Side) ในลกัษณะ Distributed Component โดย EJB จะตอ้งเขียนดว้ยภาษา Java เท่านั้น  

                                                           
1

 โกทูโน. (2561). เจทูอีอี และ อีเจบี.  เขา้ถึงไดจ้าก https://www.gotoknow.org 
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 ในส่วนของ Business Logic หรือส่วนท่ีเป็นแอปพลิเคชนั ไดเ้ขียนชุดค าสั่งดว้ย EJB เพื่อติดต่อกบั

ฐานขอ้มูล 

2.2 Oracle2 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 สัญลกัษณ์ของออราเคิล 

 Oracle คือโปรแกรมจดัการฐานขอ้มูลท่ีพฒันาโดย ออราเคิลคอร์ปอเรชัน ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีช่ือเสียง

ทางดา้นระบบบริหารจดัการฐานขอ้มูล โปรแกรมน้ีจะท าหน้าท่ีเป็นตวักลางคอยติดต่อ ประสาน ระหวา่งผูใ้ช้

และฐานขอ้มูล ท าใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านฐานขอ้มูลไดง่้ายและสะดวก  

 โดยในโครงงานน้ีไดใ้ชโ้ปรแกรม Oracle ในการสร้างและบริหารจดัการขอ้มูลในฐานขอ้มูล  

  

                                                           
2 มายดพ์ีเอชพี. (2561). ออราเคิล คือโปรแกรมจัดการฐานข้อมลู. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://www.mindphp.com 
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2.3 RESTful API3 

 
รูปท่ี 2.3 RESTful API 

Representational State Transfer หรือ REST คือ การสร้าง Web Service ท่ีใช้การส่ือสารบน Internet 
แบบ Stateless  ไม่มี Session ซ่ึงการท างานของ RESTful Webs service จะอาศยั URI/URL ของ Request เพื่อ
คน้หาและประมวลผลแลว้ตอบกลบัไปในรูปแบบของ XML, HTML, JSON  โดย Response ท่ีตอบกลบัจะเป็น
การยนืยนัผลของค าสั่งท่ีส่งมา โดยมีค าสั่งดงัน้ี 

- GET คน้หาขอ้มูลจาก URI ท่ีก าหนด 
- POST ใชเ้พิ่มขอ้มูล  
- PUT ใชแ้กไ้ขขอ้มูล 
- DELETE ส าหรับลบขอ้มูล 

 
ในการเช่ือมต่อกบัฐนขอ้มูลของโครงงาน ได้ใช้ RESTful API ในการเขียน Service (Front-End) เพื่อ

ติดต่อกบัฐานขอ้มูลแบบ Stateless โดยไม่มี Session 

 

                                                           
3

 มีเดียม. (2561). เรสฟูเอพีไอ คือ. เขา้ถึงจาก https://www.medium.com 

https://saixiii.com/what-is-webservice/
https://saixiii.com/what-is-xml/
https://saixiii.com/what-is-json/
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2.4 Maven4 

 

รูปท่ี 2.4 Apache maven 

Maven เป็นเคร่ืองมือในการจดัการ Library โดยจะเขา้มาช่วยจดัการควบคุมไลบราร่ี เช่น การเพิ่ม ลบ 

เพิ่มเวอร์ชัน่ หรือ ลดเวอร์ชัน่ ของไลบราร่ี โดยท่ีไม่ตอ้งไปดาวนโ์หลดจากเวบ็และติดตั้งลงโปรเจค็ใหยุ้ง่ยาก 

โดยในโครงงานไดท้ ามาจดัการ ไลบราร่ี ต่างๆ ท่ีจะตอ้งเอามาใช้ในการเขียนส่วนติดต่อกบัฐานขอ้มูล

ดว้ย Maven ซ่ึงท าใหมี้ความสะดวกและรวดเร็วในการจดัการ ไลบราร่ี เป็นอยา่งมาก 

 

 

 

                                                           
4 ภูสวดั. (2561). มาเวน คืออะไร และการติดตั้งเพ่ือใช้งานเบือ้งต้น. เขา้ถึงไดจ้าก  

https://www.poolsawat.com 



 

 

บทที ่3 

รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 

3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือบริษัท : บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ ากดั  

ท่ีตั้งส ำนกังำน : เลขท่ี 202 อำคำรซีดีจีเฮำ้ส์ ถนนนำงล้ินจ่ี แขวงช่องนนทรีเขตยำนนำวำ 

กรุงเทพมหำนคร 10120 

โทรศพัท ์: 02-678-0978 

โทรสำร : 02-678-0321-3 

 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ 
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3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 

บริษทั ซีดีจี ซิสเตม็ส์ จ  ำกดั (ซีดีจีเอส) ด ำเนินธุรกิจเทคโนโลยสีำรสนเทศในรูปแบบ 
System Integrator ให้กบัองค์กรภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ เรำมีควำมเช่ียวชำญในกำรพฒันำระบบสำรสนเทศ
ส ำหรับองคก์รทั้งกำรออกแบบระบบเพื่อใชง้ำนทัว่ไปส ำหรับองคก์ร เช่น ระบบบริหำรองคก์รและหน่วยงำน 
ระบบบุคลำกร ระบบบญัชี ระบบธุรกำร เป็นตน้ และกำรออกแบบระบบเพื่อรองรับปัญหำเฉพำะด้ำน เช่น 
ระบบจองตัว๋ออนไลน์ ระบบตรวจสอบลำยน้ิวมือ เป็นตน้ 
 

นอกจำกควำมเช่ียวชำญในกำรพฒันำระบบงำนและบริหำรงำนโครงกำรแล้ว ดว้ยประสบกำรณ์อนั
ยำวนำนในกำรพฒันำระบบ ท ำให้ซีดีจีเอสทรำบถึงควำมต้องกำรของผูใ้ช้งำนระบบและน ำคว ำมช ำนำญ
ดงักล่ำวมำพฒันำโปรแกรมส ำเร็จรูปออกสู่ตลำดในช่ือผลิตภณัฑ์ Flow Soft ซ่ึงเป็นโปรแกรมท่ีช่วยให้องค์กร
ภำครัฐและรัฐวสิำหกิจสำมำรถใชง้ำนระบบทัว่ไปไดใ้นเวลำอนัรวดเร็วและประหยดัค่ำใชจ่้ำย 
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3.3  รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.2  โครงสร้ำงกำรบริหำรของแผนก Application development 

  

Senior Application Development Manager 

Resource 

Development 

Manager 

Application 

Development 

Manager 

SA 1 SA 2 SA 3 

Resource 

Development 

Manager 

Programmer  2 Programmer  1 Programmer  3 
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3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ผูจ้ดัท ำมำปฏิบติังำนสหกิจศึกษำ ณ ซีดีจี ในต ำแหน่ง Programmer โดยไดรั้บมอบหมำยให้ท ำงำนใน

ส่วนกำรจดัท ำรำยงำน (Report) ให้กบัระบบต่ำงๆ ท่ีทำงซีดีจีรับผิดชอบ และจดัท ำเว็บแอปพลิเคชันในกำร

จดักำรขอ้มูลในฐำนขอ้มูลของหน่วยงำนรำชกำร  

นอกจำกน้ี ผูจ้ดัท ำยงัไดมี้โอกำสได้เขำ้รับกำรอบรม Java เป็นเวลำ 1 เดือน จำกกำรสอบผ่ำนกำรตดั

เลือกเขำ้โครงกำร Code Your Dream 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

นำย วสันต ์จำรุเดปำรัตน์ ต ำแหน่ง Application Support 

3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลำเร่ิมเขำ้มำปฏิบติังำนท่ี บริษทั ซีดีจี ซิสเต็มส์ จ  ำกดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภำคม พ.ศ. 2561 ถึง
วนัท่ี 31 สิงหำคม พ.ศ. 2561 
 



 

 

บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 
 เน่ืองจากหน่วยงานของราชการตอ้งการมีการจดัเก็บขอ้มูลใหเ้ป็นระบบระเบียบจึงไดว้า่จา้ง บริษทั ซีดีจี 
ซิสเต็มส์ จ  ากดั พฒันาระบบให้ โดยในส่วนท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บมอบหมาย คือ ให้สร้างหนา้เวบ็ส าหรับจดัการขอ้มูล
ในฐานขอ้มูลบางส่วน เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจดัการส าหรับผูใ้ช ้ผูจ้ดัท าจึงไดจ้ดัท าหน้าเวบ็ให้มีการใช้งาน
ง่าย โดยมีการพฒันาโปรแกรมตามขอ้ก าหนดของบริษทั เพื่อใหง่้ายต่อการบ ารุงรักษาต่อไปในอนาคต 
 โปรแกรมจะมีการตรวจสอบสิทธ์ิของผูใ้ชก่้อน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล จากนั้นผูใ้ช้
สามารถท าการเพิ่มขอ้มูลใหม่ คน้หาขอ้มูล ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูล และลบขอ้มูลได ้
 
4.2 การท างานของระบบ 
     4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram 

  

เพิ่มขอ้มูลลงตารางขอ้มูล

 
แกไ้ขขอ้มูลในตารางขอ้มูล

 ลบขอ้มูลในตารางขอ้มูล

 
ผู้ใช้ 

เขา้สู่ระบบ 

คน้หาขอ้มูลในตารางขอ้มูล

เลือกตารางขอ้มูล 
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 ค าอธิบายรายละเอยีดของยูสเคส 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของยสูเคส : เขา้สู่ระบบ 

Use Case Name เขา้สู่ระบบ 
User Case ID UC 1 
Brief Description ส าหรับตรวจสอบสิทธ์ิของผูใ้ชใ้นการเขา้ใชง้านระบบ 
Primary Action ผูใ้ช ้ 
Secondary Action - 
Preconditions - 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชป้้อน username และ password   

2. ถา้ username และ password ถูกตอ้ง จะเขา้สู่หนา้จอการท างาน แต่
ถา้ไม่ถูกตอ้งจะมีขอ้ความแจง้และกลบัไปยงัหนา้เขา้สู่ระบบอีกคร้ัง 

Post Conditions ผูใ้ชส้ามารถใชง้านฟังกช์ัน่ตามสิทธ์ิท่ีก าหนดไวไ้ด ้

Alternative Flows - 
 

ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของยสูเคส : เลือกตารางขอ้มูล 

Use Case Name เลือกตารางขอ้มูล 
User Case ID UC 2 
Brief Description เลือกตารางขอ้มูล เพื่อเขา้ไปจดัการขอ้มูล 
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อน 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ช ้เลือกตารางขอ้มูล 

2. ระบบจะไปหนา้จดัการขอ้มูลของตารางขอ้มูลนั้น 
Post Conditions - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.3 รายะเอียดของยสูเคส : คน้หาขอ้มูลในตารางขอ้มูล 

Use Case Name คน้หาขอ้มูลในตารางขอ้มูล 
User Case ID UC 3 
Brief Description ส าหรับคน้หาขอ้มูลดว้ยช่ือ 
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions ผูใ้ชต้อ้งเลือกตารางขอ้มูลท่ีจะท าการคน้หาเสียก่อน 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชใ้ส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หาและกดปุ่มคน้หา 

2. ถา้ขอ้มูลท่ีคน้หาตรงกบัขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นตารางรขอ้มูลระบบจะแสดง
ขอ้มูลท่ีคน้หา 
3. ถา้ไม่พบขอ้มูลระบบจะแสดงค าวา่ไม่พบขอ้มูล 

Post Conditions - 

Alternative Flows - 
 

ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของยสูเคส : เพิ่มขอ้มูลลงตารางขอ้มูล 

Use Case Name เพิ่มขอ้มูลลงตารางขอ้มูล 
User Case ID UC 4 
Brief Description ส าหรับเพิ่มขอ้มูลใหม่ลงในตารางขอ้มูล 
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions ผูใ้ชต้อ้งเลือกตารางขอ้มูลท่ีจะท าการเพิ่มขอ้มูลก่อน 
Main Flows 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ช ้ใส่ขอ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่มครบถว้น 

2. ผูใ้ช ้กดปุ่มบนัทึก 
    2.1 ระบบจะบนัทึกขอ้มูลท่ีเพิ่มมาใหม่ 
    2.2 ระบบจะเคลียร์ค่าในช่องกรอกขอ้มูล 

Post Conditions - 

Alternative Flows - 
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ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดยสูเคส : แกไ้ขขอ้มูลในตารางขอ้มูล 

Use Case Name แกไ้ขขอ้มูลในตารางขอ้มูล 
User Case ID UC 5 
Brief Description แกไ้ขขอ้มูลตารางขอ้มูล 
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions ผูใ้ชเ้ลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
Main Flows 1.ยเูคสเร่ิมตน้เม่ือผูแ้กไ้ขขอ้มูลท่ีตอ้งการเสร็จ 

2.ถา้ ผูใ้ชก้ดปุ่มบนัทึก 
       2.1 ระบบจะบนัทึกขอ้มูลท่ีแกไ้ขใหม่ 
       2.2 ระบบจะแสดงขอ้ความวา่บนัทึกขอ้มูลส าเร็จ 

Post Conditions - 

Alternative Flows - 
ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดยสูเคส : ลบขอ้มูลในตารางขอ้มูล 

Use Case Name ลบขอ้มูลในตารางขอ้มูล 
User Case ID UC 6 
Brief Description ส าหรับลบขอ้มูลท่ีตอ้งการจากตารางขอ้มูล 
Primary Action ผูใ้ช ้
Secondary Action - 
Preconditions ผูใ้ชเ้ลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการลบ 
Main Flows 1.ยสูเคสเร่ิมตน้เม่ือผูใ้ชก้ดปุ่มลบขอ้มูล 

2. คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการลบ 
3.ถา้ ผูใ้ชก้ดปุ่มตกลง 
       3.1 ระบบจะลบขอ้มูลออกจากตารางรหสั 
       3.2 ระบบจะแสดงขอ้ความลบขอ้มูลส าเร็จ 

Post Conditions - 

Alternative Flows - 
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

เป็นส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้หรือ หนา้จอส าหรับผูใ้ชง้านโปรแกรม โดยประกอบดว้ยหนา้จอต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

รูปท่ี 4.2 หนา้จอเขา้สู่ระบบ 

จากรูปท่ี4.2 เป็นหนา้จอใหผู้ใ้ชเ้ขา้สู่ระบบโดยผูใ้ชต้อ้งเขา้สู่ระบบก่อนจึงสามารถใชง้านได ้

รูปท่ี 4.3  หนา้จอเลือกตารางรหสั 

จากรูปท่ี 4.3 เป็นหนา้จอใหผู้ใ้ชง้านเลือกตารางรหสัท่ีตอ้งการจะจดัการขอ้มูล 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอคน้หาขอ้มูล 

จากรูปท่ี 4.4 เป็นหนา้จอส าหรับการคน้หาขอ้มูลโดยผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการจะคน้หาแลว้กดปุ่มคน้หา 

รูปท่ี 4.5 หนา้จอเพิ่มขอ้มูล 

จากรูปท่ี 4.5 เป็นหนา้จอในการเพิ่มขอ้มูลโดยผูใ้ชจ้ะตอ้งกรอกขอ้มูลท่ีตอ้งการจะเพิ่มแลว้กดปุ่มเพิ่มหรือบนัทึก 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูล 

จากรูปท่ี 4.6 เป็นหนา้จอไวส้ าหรับใหผู้ใ้ชแ้กไ้ขขอ้มูลโดยผูจ้ะตอ้งแกไ้ขขอ้มูลแลว้กดปุ่มบนัทึก 

 

รูปท่ี 4.7 หนา้จอลบขอ้มูล 

จากรูปท่ี 4.7 เป็นหนา้จอไวส้ าหรับลบขอ้มูลโดยผูใ้ชจ้ะตอ้งเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการจะลบแลว้กดปุ่มลบขอ้มูล 

 

 

 



 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
5.1  สรุปผลโครงงาน 

       5.1.1  สรุปผลโครงงาน 

   การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัในการจดัการขอ้มูลของหน่วยงานราชการท าให้สามารถใช้งานได้จริง 

โดยผูใ้ชส้ามารถท าการเพิ่มขอ้มูลใหม่ คเ้นหาขอ้มูลท่ีตอ้งการ ปรับปรุงแกไ้ขขอ้มูลให้มีความถูกตอ้ง และลบ

ขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการได ้และการพฒันาโปรแกรมเป็นไปตามขอ้ก าหนดของบริษทั 

       5.1.2  ข้อจ ากดัของโครงงาน 

    - ผูใ้ชส้ารารถกดปุ่มเดิมไดม้ากกวา่หน่ึงคร้ังอาจจะท าใหเ้กิดขอ้ผดิผลาดของโปรแกรม  

       เช่น ท างานซ ้ าและท าใหข้อ้มูลไม่ถูกตอ้ง 

    - รูปแบบตวัอกัษร (Font) ยากต่อการอ่าน 

       5.1.3  ข้อเสนอแนะ 

     - ควรกดปุ่มไดเ้พียงคร้ังเดียวต่อหน่ึงการท างานเพื่อป้องกนัความผดิผลาดของขอ้มูล 

     - ควรเปล่ียนรูปแบบตวัอกัษรใหอ่้านง่ายข้ึน 

5.2  สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

       5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

     - ไดรั้บความรู้จากกิจกรรม Code Your Dreams 

     - ไดรั้บประสบณ์การจากการท างานจริงเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 
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       5.2.2  ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

   - ภาษาท่ีใชใ้นการท างานเป็นภาษาท่ีไม่เคยเรียนรู้มาก่อนจึงตอ้งใชเ้วลาในการศึกษา  

       ค่อนขา้งนาน 

       5.2.3  ข้อเสนอแนะ 

     - ควรมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเพื่อการปฏิบติังานจริงนั้นจะสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่ง 

       รวดเร็ว 
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