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บทคัดย่ อ
บริ ษ ทั ออคตากอน อิ นเทอร์ แ อคที ฟ จากัด เป็ นบริ ษ ทั ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ การท า Digital
Transformation ทั้งในเรื่ องของการพัฒนาธุ รกิ จใหม่และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือ
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เพื่อให้ผใู ้ ช้ได้ใช้งานได้ง่าย เพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการติดต่อกับทางผูด้ ูแล และยังสามารถแนะนา
ผลิ ตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าได้ โดยใช้ Framework Vue.js ในการพัฒนาเว็บไซต์ ดังนั้นทาง
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โครงการ โดยมอบหมายให้ผจู ้ ดั ทาทาการออกแบบและพัฒนาในส่ วนของระบบหลังบ้านสาหรับ
จัดการใบเสนอราคาและโครงการ โดยใช้ภาษา PHP และใช้ Framework Yii2 ในการพัฒนาเป็ น
หลัก เป็ นการพัฒ นาแบบ Model – View – Control (MVC) และบริ ห ารจัด การฐานข้อ มู ล ด้ว ย
MySQL โดยระบบช่วยเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ ว และรองรับการทางานรู ปแบบใหม่จากระบบ
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษ ทั ออคตากอน อิ นเทอร์ แอคที ฟ จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ การท า Digital
Transformation ทั้งในเรื่ องของการพัฒนาธุ รกิ จใหม่และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือ
ให้บริ การทั้งบริ ษทั ขนาดใหญ่และบริ ษทั Startup ชื่อดัง
โดยทางบริ ษ ัท ได้มี ก ารพัฒ นาเว็บแอปพลิ เคชัน ส าหรั บจัดการระบบหลัง บ้าน ซึ่ งเป็ น
เว็บไซต์ที่ผูด้ ูแลสามารถจัดการใบเสนอราคา และโครงการ เพื่อให้ผูใ้ ช้ได้ใช้งานได้ง่าย เพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็ วในการติดต่อกับทางผูด้ ูแล และยังสามารถแนะนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าได้
โดยใช้ Framework Vue.js ในการพัฒนาเว็บไซต์ ดังนั้น ทางบริ ษทั ออคตากอน อิ นเทอร์ แอคที ฟ
จากัด จึ งได้มอบหมายให้ผูจ้ ดั ทาทาการออกแบบและพัฒนาในส่ วนของระบบหลังบ้านสาหรั บ
จัดการใบเสนอราคา และ โครงการ โดยใช้ PHP Framework Yii2 ในการพัฒนาเป็ นหลัก และมี
Composer เป็ นตัวจัดการ Package ต่ า ง ๆ ของโปรเจ็ค ใช้ Apache เป็ น Webserver และ MySQL
เป็ นระบบฐานข้อมูลจาลองภายในเครื่ อง โดยเปิ ดผ่านซอฟต์แวร์ XAMPP แล้วเมื่อทางานเสร็ จแล้ว
ทาการนาชุ ดคาสั่งทั้งหมดลงบนเซิ ฟเวอร์ ของ Bitbucket มี Git เป็ นตัวจัดการเวอร์ ชนั่ ของโปรเจ็ค
โดยทาการ Git Push ผ่าน SourceTree เพื่อให้สามารถทางานเป็ นทีมได้
จากการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ทาง บริ ษทั ออคตากอน อินเทอร์ แอคทีฟ จากัด สามารถดู
รายละเอียดโครงการ และข้อมูลใบเสนอราคาต่าง ๆ ได้สะดวกและรวดเร็ วเพิม่ มากขึ้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการใบเสนอราคาและโครงการ
1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบไคลเอนท์/ เซิร์ฟเวอร์
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้
1.3.2.1 ผูด้ ูแลระบบ
1.3.2.1.1 สามารถสร้างใบเสนอราคาได้
1.3.2.1.2 สามารถเรี ยกดูใบเสนอราคาได้
1.3.2.1.3 สามารถลบใบเสนอราคาได้
1.3.2.1.4 สามารถอัปเดตใบเสนอราคาได้

2
1.3.2.1.5 สามารถเปลี่ยนสถานะใบเสนอราคาได้
1.3.2.1.6 สามารถสร้างโครงการได้
1.3.2.1.7 สามารถเรี ยกดูโครงการได้
1.3.2.1.8 สามารถลบโครงการได้
1.3.2.1.9 สามารถอัปเดตโครงการได้
1.3.2.1.10 สามารถเพิ่ม ลด และแก้ไขฟอร์ มของมิเตอร์ ไอดีได้
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยลดขั้นตอนการทางานของเจ้าหน้าที่
1.4.2 ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบใบเสนอราคา
1.4.3 ช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง และแม่นยา
1.5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการรวบรวมความต้องการโดยมีการประชุ มร่ วมกันกับพนักงานและ
หัวหน้าโครงการ และได้มีการพูดคุ ยกับลูกค้าเกี่ ยวกับความต้องการของบริ ษทั ลูกค้า โดยมีความ
ต้องการโปรแกรมที่รองรับระบบหน้าบ้านรู ปแบบใหม่ และสามารถเพิ่มข้อมูลได้ทีละหลาย ๆ แถว
แบบไดนามิก นาความต้องการที่ ได้ไปแก้ไขและปรั บปรุ งให้ระบบหลังบ้านเว็บแอปพลิเคชัน มี
ประสิ ทธิ ภาพที่ดีข้ ึน
1.5.2 วิเคราะห์ระบบงาน
นาข้อมู ล ต่ า ง ๆ และขอบเขตที่ ไ ด้จ ากการรวบรวมข้อ มูล นามาวิเ คราะห์ และ
วางแผนปฏิบตั ิงานเพื่อทาการออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของบริ ษทั
ลูกค้าอย่างสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความต้องการและขอบเขตการทางานของเว็บแอปพลิ เคชัน
และจากทางลูกค้าที่เสนอมา
1.5.3 ออกแบบระบบงาน
ในขั้น ตอนนี้ จะท าการออกแบบเว็บ แอปพลิ เ คชัน ที่ จ ะน ามาใช้ จ ริ ง เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่จะต้องตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้ให้ได้มากที่สุด
1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design)
สถาปัตยกรรมที่ใช้ในการพัฒนาโครงงานเป็ นแบบ ไคลเอนท์/ เซิร์ฟเวอร์
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1.5.3.2 ออกแบบฐานข้อมูล (Database Design)
ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาเป็ นระบบฐานข้อมูลแบบมี
ความสั ม พันธ์ ก ันระหว่า ง Table ใช้ MySQL Server เป็ นฐานข้อ มูล ของ
ระบบเพื่อจัดเก็บข้อมูล
1.5.3.3 ออกแบบส่ วนติดต่อกับผูใ้ ช้ (User Interface Design)
ออกแบบส่ วนติ ดต่อกับ ผูใ้ ช้หรื อหน้าจอ ให้สามารถกรอกข้อมูล ที่มี ใ น
ระบบฐานข้อมูลได้ครบถ้วน
1.5.4 จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
เป็ นขั้นตอนในการพัฒนาระบบเป็ นการนาข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบไว้ มาพัฒนาและเขียนชุ ดคาสั่ง โดยใช้โปรแกรม Visual Studio Code ในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ใช้ MySQL Server ในการติดต่อกับฐานข้อมูล
1.5.5 ทดสอบและสรุ ปผล
ผูจ้ ดั ทาได้ทาการทดสอบและพัฒนาระบบไปพร้ อม ๆ กัน โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge ในการทดสอบเว็ บ แอปพลิ เ คชั น ( Web
Application) เมื่ อ ตรวจสอบความผิ ด พลาดในการท างานของระบบและการแสดงผล รวมทั้ง
ตรวจสอบข้อมู ลต่า ง ๆ ภายในระบบว่ามี ความผิดพลาดในการทางานในขั้นตอนใดบ้าง ถ้าพบ
ข้อ ผิ ด พลาดจะท าการแก้ไ ขให้ ถู ก ต้อ ง และท าการทดสอบอี ก ครั้ งหลัง จากท าการแก้ไ ขเสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้ว
1.5.6 จัดทาเอกสาร
เป็ นการจัดทาเอกสารแนวทางในการดาเนิ นโครงงาน วิธีก ารและขั้นตอนการ
ดาเนิ นโครงงาน เพื่อนาเสนอรายงานต่ออาจารย์ที่ปรึ กษา และเป็ นคู่มือการใช้งานสาหรับสถาน
ประกอบการใช้อา้ งอิงในอนาคต
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1.5.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
รวบรวมความต้องการ
วิเคราะห์ระบบ
ออกแบบระบบ
พัฒนาระบบ
ทดสอบระบบ
จัดทาเอกสาร

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

1.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊ Acer รุ่ น Swift3
- Intel Core i7-8565U
- NVIDIA GeForce MX250 (2GB GDDR5)
- 14.0 inch (1920 x 1080) Full HD IPS
- 8 GB DDR4, 2400 MHz
- 512 GB SSD PCIe M.2
- Windows 10 Home (64 Bit)
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 โปรแกรม Virtual Studio Code
1.6.2.2 โปรแกรม Git
1.6.2.3 โปรแกรม Git Bash
1.6.2.4 โปรแกรม Bitbucket
1.6.2.5 โปรแกรม SourceTree
1.6.2.6 โปรแกรม Composer
1.6.2.7 โปรแกรม XAMPP
1.6.2.8 เว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome

ก.ค. 62

ส.ค. 62
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัด ท าโครงงานสหกิ จ ศึ ก ษานี้ ผู ้จ ัด ท าได้ท าการศึ ก ษาค้น คว้า แนวคิ ด ทฤษฎี
เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 การเรี ยนรู้ และการใช้ Node Package Manager ( NPM )1
NPM คื อ การติ ดตั้ง Package เสริ ม ต่าง ๆ ลงบน Application โดย NPM นั้น ถู ก ติ ดตั้งมา
พร้ อมกับ Node.js เพื่อทาหน้าที่จดั การ Package เสริ มต่าง ๆ เป็ นการติ ดตั้ง Application หรื อการ
ติดตั้ง Module ต่าง ๆ ที่เป็ น Dependency ของ Application เพียงระบุชื่อ Package ที่ตอ้ งการใช้ NPM
จะไปตรวจสอบชื่อ Package นั้นใน Registry เมื่อพบแล้ว จะดาวน์โหลด Package นั้น ๆ มาให้ทนั ที
นอกจากนั้น การนา Application ที่เขียนไปเพิ่มไว้ Registry ของ NPM ก็สามารถทาผ่าน NPM ได้
เช่นกัน โดยผูจ้ ดั ทาได้นา NPM มาใช้ในการพัฒนาระบบในส่ วนของหน้าเว็บ เนื่องจากหน้าเว็บของ
แอปพลิ เคชันมีการพัฒนาด้วย Vue.js จึงจาเป็ นต้องใช้ NPM ในการ Run Web Pack Develop เพื่อ
ทาการทดลองส่ งข้อมูลจากระบบหน้าบ้านของตัวแอปพลิเคชัน ไปยังระบบหลังบ้าน
2.2 การเรียนรู้ และการใช้ Composer2
การพัฒ นาโปรแกรม PHP ในปั จจุ บ ั น อยู่ ใ นยุ ค ของการจั ด การกั บ Package และ
Library ต่าง ๆ ที่เป็ น Open Source ที่มีอยูม่ ากมายตามแหล่งต่าง ๆ ให้มีความเป็ นระบบเรี ยบร้อย มี
ความปลอดภัยในการดาวน์โหลดและ นามาใช้ งาน เพราะก่ อนหน้านี้ การใช้ Library ต่าง ๆ นั้น
จะต้องใช้วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่ งนั้นมาใช้งาน ซึ่ งจะพบกับความเสี่ ยงต่าง ๆ จากการ
ดาวน์โหลด ไม่ว่าจะเป็ นความปลอดภัย ไวรัส มัลแวร์ ความน่าเชื่ อถื อ รวมทั้งไฟล์น้ นั ใช้งานตรง
กับเวอร์ ชนั่ ของ PHP ที่จะสามารถใช้งานได้หรื อไม่ ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ได้ถูกพัฒนาจนมาถึงปั จจุบนั
โดย Composer มี แนวคิด คือจะรวบรวมและจัดระเบียบ package และ library ต่าง ๆ ให้มาอยู่ใ น
แหล่งเดียวกัน สามารถติดตั้ง Library ได้จาก Command ซึ่งโปรแกรมจะทาการตรวจสอบและดาวน์
โหลด Package นั้น ๆ มาใช้งาน โดยผูจ้ ดั ทาได้นา Composer มาใช้ในการพัฒนาระบบในส่ วนของ
การจัด การระบบหลัง บ้า นของแอปพลิ เ คชั น และจัด การ Package ที่ เ ป็ น Opensource ของ
1

https://drivesoftcenter.net/tutorial/javascript/nodejs/nodejs-ทาความรู ้จกั กับ-npm-ติดตั้งpackage
2
https://www.thaicreate.com/community/php-composer.html
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wbranganca/ yii2-dynamicform ซึ่ งจะช่ ว ยลดระยะเวลาในการท า Dynamic Input เข้ า ระบบ
ฐานข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ ว
2.3 การเรียนรู้ และการใช้ Framework Yii23
Yii2 Framework คือ PHP Framework และ PHP Framework คื อ โปรแกรมที่ ถู ก เขี ย นขึ้ น
โดยใช้ภาษา PHP ที่เขียนขึ้นบนการออกแบบซอฟต์แวร์ ในลักษณะ Model, View และ Controller
(MVC) ซึ่ งเขียนขึ้นในรู ปแบบของ Object Oriented Programming (OOP)
ความหมายและที่มา Yii หรื อ ยี่ ย่อมาจาก Yes It Is เป็ นเหมือนกับคาตอบหรื อคาอุทานก็วา่
ได้ที่ว่า สาหรับ Yii นั้นเป็ น Open Source ซึ่ งเป็ น PHP Framework สาหรับสร้าง Web Application
ที่ถูกเขียนขึ้ นให้รองรับ PHP5 ช่ วยให้สร้ าง Web Application ได้อย่างรวดเร็ ว Yii เกิ ดขึ้ นจากคุ ณ
Qiang Xue เป็ นผูร้ ิ เริ่ ม Yii เมื่ อ 1 มกราคม 2008 ซึ่ งก่ อนหน้าเขาเคยพัฒนา Prado Framework มา
ก่ อ นซึ่ งก็ มี ป ระสบการณ์ ต่า ง ๆ มากกมาย และเห็ น จุ ด อ่ อนจุ ดแข็ง ของ Framework และได้น า
ประสบการณ์ เหล่ านั้นมาพัฒนาเป็ น Yii Framework ในเวอร์ ชั่นแรก หลังจากนั้น Yii Framework
ได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมากในวงกว้างมากขึ้นเรื่ อย ๆ จนถึงปั จจุบนั ได้ออก Yii Framework ใน
เวอร์ ชนั่ 2 เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557 ที่ผา่ นมา โดยผูจ้ ดั ทาได้นา Composer มาใช้ใน
การพัฒนาระบบในส่ วนของระบบหลังบ้านของ แอปพลิ เคชัน เป็ นตัวช่ วยในการเขียนภาษา PHP
ในการเชื่ อมต่อระบบฐานข้อมูล และ Yii2 จะมีความปลอดภัยค่อนข้างสู ง มีตวั ช่ วยที่ หลากหลาย
เช่น การป้ องกัน SQL Injection การป้ องกัน XSS (Cross-site-scripting)
2.4 การเรี ยนรู้ และการใช้ Git4
Git คือ Version Control ตัวหนึ่ ง ซึ่ งเป็ นระบบที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บการเปลี่ยนแปลงของ
ไฟล์ในโปรเจ็คเรา มีการ Backup Code ให้เรา สามารถที่จะเรี ยกดูหรื อย้อนกลับไปดูเวอร์ ชนั่ ต่าง ๆ
ของโปรเจ็คที่ใด เวลาใดก็ได้ หรื อแม้แต่ดูวา่ ไฟล์น้ นั ๆใครเป็ นคนเพิ่มหรื อแก้ไข หรื อว่าจะดูวา่ ไฟล์
นั้น ๆ ถู ก เขี ย นโดยใครบ้า งก็ ส ามารถท าได้ ฉะนั้น Version Control ก็ เ หมาะอย่ า งยิ่ ง ส าหรั บ
นักพัฒนาไม่วา่ จะเป็ นคนเดียวโดยเฉพาะอย่างยิง่ จะมีประสิ ทธิ ภาพมากหากพัฒนาเป็ นทีม
โดยผูจ้ ดั ทาได้นา Composer มาใช้ในการพัฒนาระบบในส่ วนของการแยก Branch ออกเป็ น
Branch ที่มีไว้สาหรับ Developer เพื่อให้ไม่กระทบกับตัว Production และเพื่อให้ Developer ทาการ
ทดสอบได้ง่ายขึ้น และให้ Tester ทาการทดสอบความผิดพลาดต่าง ๆ ของตัวแอปพลิเคชัน ก่อนทา
การขึ้นตัว Production
3
4

https://www.programmerthailand.com/tutorial/post/view/2/yii-framework-คืออะไร
https://devahoy.com/blog/2015/08/introduction-to-git-and-github/
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บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1 ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ : บริ ษทั ออคตากอน อินเทอร์ แอคทีฟ จากัด
ที่ต้ งั
: 919/541B, 49th Floor, Jewelry Trade Center, Rd, 19
ถนนสี ลม แขวง สี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์
: 02 104 9038
E-mail
: founder@8interactive.com

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั ออคตากอน อินเทอร์ แอคทีฟ จากัด
3.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษ ทั ออคตากอน อิ นเทอร์ แอคที ฟ จากัด เป็ นบริ ษ ทั ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ การท า Digital
Transformation ทั้งในเรื่ องของการพัฒนาธุ รกิ จใหม่และการพัฒนาแอปพลิเคชันบนเว็บและมือถือ
ให้บริ การทั้งบริ ษทั ขนาดใหญ่และบริ ษทั Startup ชื่อดัง

9
3.3 รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
CTO/PM
Designer
UX/UI Design

Senior
Programmer

Software
Engineer

DevOps

Trainee
Internship

รู ปที่ 3.2 รู ปแบบการจัดองค์กรของบริ ษทั
3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานที่ผจู ้ ดั ทาได้รับ คือ Front-End Developer เรี ยนรู้ และพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
แบบ Single Page Application บน LIFF (Line Frontend Framework)โดยใช้ Vue.js ในการพัฒนา
และ Line Chatbot ผ่ า น Messaging API และ Dialog Flow และท าการ Deployment ลง Firebase
Hosting และ Firestore

รู ปที่ 3.3 ตัวอย่างผลงานที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
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รู ปที่ 3.4 ตัวอย่างผลงานที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
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3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นาย จิระพงษ์ มูคา
ตาแหน่ง
: กรรมการบริ หาร
อีเมล
: kimhun@8interactive.co.th
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ได้เข้าปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ณ บริ ษทั ออคตากอน อินเทอร์ แอคทีฟ จากัด ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ.2562

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดของโครงงาน
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันการจัดการใบเสนอราคาและโครงการเพื่อช่วยลดขั้นตอนการ
ทางาน และลดระยะเวลาการทางานให้แก่ผดู ้ ูแลระบบภายในองค์กร เป็ นระบบหลังบ้านที่พฒั นาขึ้น
มาเพื่อทาให้รองรับการทางานของระบบหน้าบ้านรู ปแบบใหม่ และลดความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้นได้
โดยมีหน้าที่ดงั นี้
ระบบจะทาหน้าที่เก็บข้อมูลใบเสนอราคา และรายละเอียดต่าง ๆ ของผูท้ าการติดต่อ และ
เก็บข้อมูลของโครงการแต่ละโครงการ ในการพัฒนาระบบหลังบ้านเว็บแอปพลิเคชันจะนาข้อมูล
ต่าง ๆ ที่ อยู่ในระบบฐานข้อมูลที่มีการเก็บจากระบบหน้าบ้านโชว์บนหน้าเว็บให้แก่ผูด้ ูแลระบบ
โดยมีการใช้ซอฟต์แวร์ ต่าง ๆ ได้แก่ Visual Studio Code และ XAMPP โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ในการ
ทดสอบข้อมูลต่าง ๆ ในการพัฒนาคือ Google Chrome ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน คือ
HTML PHP CSS JavaScript มีการจัดการระบบฐานข้อมูลด้วย MySQL และใช้สถาปั ตยกรรมแบบ
MVC และ OOP
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4.2 การทางานของระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ ระบบ
4.2.1.1 Use Case Diagram

รู ปที่ 4.1 Use Case Diagram ของเว็บแอปพลิเคชันการจัดการใบเสนอราคาและโครงการ
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4.2.1.2 Use Case Description
ตารางที่ 4.1 Use Case Login
Use Case No.
UC001
Use Case Name Login
Actor
Admin
Description
ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ ระบบสาหรับผูด้ ูแลระบบเพื่อใช้งานฟังก์ชนั ทั้งหมด
Pre-Conditions
Post-Conditions Flow of Event
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งานต้องการที่จะเข้าสู่ ระบบ
2. ผูใ้ ช้ระบบทาการกรอกข้อมูล Username และ Password และคลิกที่ปุ่ม
ล็อกอิน
3. ระบบทาการตรวจสอบว่า Username และ Password ถูกต้องหรื อไม่
3.1 ถ้าถูกระบบจะทาการเข้าสู่ ระบบและทาการส่ งข้อมูลไปหน้าใบเสนอ
ราคา
3.2 ถ้าไม่ถูกระบบจะทาการแจ้งว่า Username และ Password ไม่ถูกต้อง
Alternative Flows Exceptions
ตารางที่ 4.2 Use Case manageQuotation
Use Case No.
Use Case Name
Actor
Description
Pre-Conditions
Post-Conditions
Flow of Event

UC002
manageQuotation
Administrator
ฟังก์ชนั สาหรับระบบจัดการใบเสนอราคา
ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการเข้าสู่ ระบบก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้
สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าจากใบเสนอราคาได้
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งานคลิกที่ปุ่มใบเสนอราคาบนแถบเมนู
2. ผูใ้ ช้ระบบทาการดูรายละเอียดของใบเสนอราคาและเปลี่ยนแปลงสถานะได้
2.1 เมื่อทาการคลิกที่ปุ่ม View สามารถ ดูขอ้ มูลส่ วนตัว ข้อมูลปริ มาณการ
ใช้ไฟ และประวัติการแก้ไขสถานะของใบเสนอราคาได้
2.2 เมื่อผูใ้ ช้ระบบทาการคลิกที่ปุ่มเพิ่มข้อมูลลูกค้าในหน้า View ระบบจะ
ทาการส่ งข้อมูลไปยังหน้าสร้างลูกค้า เพื่อกรอกข้อมูลลูกค้า
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3. ผูใ้ ช้ระบบทาการสร้างใบเสนอราคาใหม่ได้
3.1 เมื่อผูใ้ ช้ระบบทาการคลิกที่ปุ่ม สร้างใบเสนอราคา ระบบจะทาการ
ส่ งข้อมูลไปที่หน้าสร้างใบเสนอราคา เพื่อกรอกข้อมูลของใบเสนอราคา
ได้
4. ผูใ้ ช้ระบบทาการแก้ไขใบเสนอราคาได้
4.1 เมื่อผูใ้ ช้ระบบทาการคลิกที่ปุ่ม Edit ระบบจะส่ งข้อมูลไปที่หน้าแก้ไข
ใบเสนอราคาเพื่อแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของใบเสนอราคาได้
5. ผูใ้ ช้ระบบทาการลบใบเสนอราคาได้
5.1 เมื่อผูใ้ ช้ระบบทาการคลิกที่ปุ่ม Remove ระบบจะทาการลบใบเสนอ
ราคานั้นออกจากระบบฐานข้อมูล
Alternative Flows Exceptions
-

Use Case No.
Use Case Name
Actor
Description
Pre-Conditions
Post-Conditions
Flow of Event

ตารางที่ 4.3 Use Case addCustomerInformation
UC003
addCustomerInformation
Administrator
ฟังก์ชนั สาหรับระบบจัดการข้อมูลลูกค้า
ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการเข้าสู่ ระบบก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้
สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชนั เพิ่มโครงการได้
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งานคลิกที่ปุ่มลูกค้าบนแถบเมนู
2. ผูใ้ ช้ระบบทาการดูรายละเอียดของลูกค้าแต่ละคนได้
2.1 เมื่อคลิกที่ปุ่ม View ผูใ้ ช้ระบบสามารถดูขอ้ มูลของลูกค้าและข้อมูล
โครงการของลูกค้าได้
2.2 ในหน้า View ลูกค้าสามารถดูรายละเอียดโครงการ และ แก้ไขโครงการ
ของลูกค้าได้
3. ผูใ้ ช้ระบบทาการแก้ไขข้อมูลลูกค้าแต่ละคนได้
3.1 เมื่อคลิกที่ปุ่ม Edit ผูใ้ ช้ระบบสามารถแก้ไขข้อมูลของลูกค้าได้
4. ผูใ้ ช้ระบบทาการสร้างข้อมูลของลูกค้าได้
4.1 เมื่อคลิกที่ปุ่ม สร้างลูกค้า ผูใ้ ช้ระบบจะสามารถสร้างข้อมูลลูกค้าได้
5. ผูใ้ ช้ระบบทาการลบข้อมูลของลูกค้าได้ฃ
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5.1 เมื่อคลิกที่ปุ่ม Remove ผูใ้ ช้ระบบจะสามารถลบข้อมูลของลูกค้าแต่ละคน
ได้
Alternative Flows Exceptions
ตารางที่ 4.4 Use Case manageProject
Use Case No.
Use Case Name
Actor
Description
Pre-Conditions
Post-Conditions
Flow of Event

UC004
manageProject
Administrator
ฟังก์ชนั สาหรับจัดการข้อมูลโครงการ
ผูใ้ ช้ตอ้ งทาการเข้าสู่ ระบบก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้
1. ยูสเคสจะเริ่ มเมื่อผูใ้ ช้งานคลิกที่ปุ่มโครงการบนแถบเมนู
2. ผูใ้ ช้ระบบทาการดูรายละเอียดของแต่ละโครงการได้
2.1 เมื่อคลิกที่ปุ่ม View ผูใ้ ช้ระบบสามารถดูขอ้ มูลโครงการแต่ละโครงการ
ของลูกค้าได้
3. ผูใ้ ช้ระบบทาการสร้างโครงการได้
3.1 เมื่อคลิกที่ปุ่ม สร้างโครงการ ผูใ้ ช้ระบบจะสร้างโครงการโดยดึงข้อมูล
จากระบบฐานข้อมูลของลูกค้า และกรอกรายละเอียดโครงการต่างๆ
3.2 เมื่อข้อมูลมิเตอร์ และแชนแนล มีมากกว่า 1 จะมี Dynamic Input Form
คือการให้ผดู้ ูแลระบบสามารถเพิม่ และลบฟอร์มได้ตามที่ตอ้ งการ
4. ผูใ้ ช้ระบบทาการแก้ไขโครงการได้
4.1 เมื่อคลิกที่ปุ่ม Edit ผูใ้ ช้จะสามารถแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการได้
4.2 จะแก้ไขข้อมูลมิเตอร์ และแชนแนลได้ และสามารถเพิ่มและลบข้อมูล
มิเตอร์และแชนแนลได้
5. ผูใ้ ช้ระบบทาการลบโครงการ
5.1 เมื่อผูใ้ ช้ระบบคลิกที่ปุ่ม Remove ระบบจะทาการลบข้อมูลของโครงการ
ทั้งหมดออกและลบข้อมูลมิเตอร์ และแชนแนลได้
Alternative Flows Exceptions
-
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4.2.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้

รู ปที่ 4.2 หน้า Login เข้าสู่ ระบบ
จากรู ปที่ 4.2 แสดงหน้า Login เข้าสู่ ระบบ โดยผูใ้ ช้ตอ้ งกรอกข้อมูล ชื่ อผูใ้ ช้ และ รหัสผ่าน
ให้ถูกต้องก่อนทาการเข้าสู่ ระบบ

รู ปที่ 4.3 หน้าจอเมนูใบเสนอราคา
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จากรู ปที่ 4.3 แสดงหน้าจอในส่ วนของใบเสนอราคา ผูใ้ ช้สามารถ สร้าง เรี ยกดู แก้ไข และ
ลบใบเสนอราคาได้

รู ปที่ 4.4 หน้าจอรายละเอียดใบเสนอราคา
จากรู ปที่ 4.4 แสดงรายละเอียดของใบเสนอราคา เช่น ข้อมูลส่ วนตัว และข้อมูลปริ มาณการ
ใช้ไฟ ของ ลูกค้า และสามารถเพิ่มลูกค้าได้จากหน้านี้

รู ปที่ 4.5 หน้าจอเพิ่มข้อมูลลูกค้า
จากรู ปที่ 4.5 ระบบจะนาข้อมูลส่ วนของข้อมูลลูกค้ามาจากใบเสนอราคา และทาการบันทึก
ได้เลย
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รู ปที่ 4.6 หน้าจอแก้ไขข้อมูลใบเสนอราคา
จากรู ปที่ 4.6 จะทาการนาข้อมูลที่บนั ทึกไว้จากฐานข้อมูลมาแสดง และสามารถคลิกบันทึก
เพื่อแก้ไขเป็ นข้อมูลใหม่ได้

รู ปที่ 4.7 หน้าจอเมนูลูกค้า
จากรู ปที่ 4.7 แสดงหน้าจอในส่ วนของลูกค้า ผูใ้ ช้สามารถใช้งานฟังก์ชนั สร้าง เรี ยกดู แก้ไข
และลบลูกค้าได้
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รู ปที่ 4.8 หน้าจอเมนูโครงการ
จากรู ปที่ 4.8 แสดงหน้าจอในส่ วนของโครงการ ผูใ้ ช้สามารถใช้งานฟั งก์ชนั สร้าง เรี ยกดู
แก้ไข และ ลบ โครงการได้

รู ปที่ 4.9 หน้าจอสร้างโครงการ
จากรู ปที่ 4.9 แสดงข้อมูลลูกค้าจากอีเมลมาทาการแสดงและเพิ่มข้อมูลโครงการจากลูกค้า
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รู ปที่ 4.10 หน้าจอสร้างโครงการ
จากรู ปที่ 4.10 แสดงหน้ากรอกข้อมูลของโครงการ และข้อมูลมิเตอร์ไอดี และแชแนล

รู ปที่ 4.11 หน้าจอรายละเอียดโครงการ
จากรู ปที่ 4.11 แสดงรายละเอี ย ดต่า ง ๆ ของโครงการ ประกอบด้วย ข้อมูลลูก ค้า ข้อมูล
มิเตอร์

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
เว็บแอปพลิเคชันระบบหลังบ้านจัดการใบเสนอราคาและโครงการสามารถช่วยให้
รองรับการทางานของระบบหน้าบ้านของเว็บแอปพลิเคชันรู ปแบบใหม่ ทาให้ลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบใบเสนอราคาและโครงการ และเพิ่ ม ความสะดวกสบายให้ แ ก่ ผูด้ ู แ ลระบบในการ
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของใบเสนอราคา และข้อมูลของแต่ละโครงการอีกทั้งยังลดระยะเวลาใน
การตรวจสอบ และลดความผิดพลาดอีกด้วย
5.1.2 ข้อจากัดของโครงงาน
5.1.2.1 ระบบฐานข้อมูลมีความซ้ าซ้อน ทาให้การทางานต้องมีความละเอียด
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
จากที่ ไ ด้ม าปฏิ บ ัติ ส หกิ จ ทางผูจ้ ัด ท าได้รั บ ความรู ้ จ ากการปฏิ บ ัติ ง านทั้ง ด้า น
Frontend และ Backend ได้เรี ยนรู ้ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น และยังเพิ่มทักษะใน
การทางานที่สามารถทางานได้จริ ง ด้านความอดทนในการทางานจริ ง และในการทางานนั้นจะต้อง
หาความรู ้ แก้ปัญหาด้วยตัวเอง และต้องรู ้จกั การทางานเป็ นทีมกับผูอ้ ื่นในที่ทางาน
5.2.2 ปั ญหาที่พบของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
ในช่ วงแรก ๆ ของการทาโครงงาน เนื่ องจากระบบหน้าบ้านพัฒนาด้วย Vue.js
Framework หลังบ้านพัฒนาด้วย Yii2 Framework จึงทาให้ระบบเป็ นคนละโดเมนกัน ระบบจึงเกิ ด
ข้อผิดพลาดในการส่ งข้อมูลข้ามโดเมน ผูจ้ ดั ทาจึงต้องใช้เวลาศึกษา CORS (Cross-Origin Resource
Sharing) เพื่อที่จะกาหนดวิธีการที่เว็บเบราว์เซอร์ และเซิ ร์ฟเวอร์ สามารถโต้ตอบเพื่อกาหนดว่าจะให้
อนุญาตในการขอข้อมูลข้ามโดเมนหรื อไม่
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5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ค ว ร ศึ ก ษ า ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง วั ต ถุ (Object-Oriented-Programing)
สถาปั ตยกรรมการเขีย นโปรแกรมแบบ MVC (Model View Control), Framework PHP Yii2 เพื่ อ
ช่วยให้งานเสร็ จเร็ วและมีความปลอดภัย Git และ Bitbucket เพื่อช่วยให้ทางานเป็ นทีมได้ดี ภาษาที่
ต้องรู ้เบื้องต้น PHP, SQL, JavaScript, HTML, CSS

บรรณานุกรม
ดีวาฮอย. (2562). การเรี ยนรู้ และการใช้ Git. เข้าถึงได้จจาก
https://devahoy.com/blog/2015/08/introduction-to-git-and-github/
ไดร์ฟซอฟท์เซ็นเตอร์. (2562). การเรี ยนรู้ และการใช้ Node Package Manager. เข้าถึงได้จาก
https://drivesoftcenter.net/tutorial/javascript/nodejs/nodejs-ทาความรู ้จกั กับ-npm-ติดตั้งPackage
ไทยครี เอท. (2562). การเรี ยนรู้ และการใช้ Composer. เข้าถึงได้จาก
https://www.thaicreate.com/community/php-composer.html
โปรแกรมเมอร์ไทยแลนด์. (2562). การเรี ยนรู้ และการใช้ Framework Yii2. เข้าถึงได้จจาก
https://www.programmerthailand.com/tutorial/post/view/2/yii-framework-คืออะไร

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
รู ปภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รู ปที่ ก.1 รู ปภาพขณะปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ

รู ปที่ ก.2 รู ปภาพขณะปฏิบตั ิงาน ณ สถานประกอบการ

ประวัติผู้จัดทำ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-นามสกุล
คณะ
สาขาวิชา
ที่อยู่

ผลงาน

: 5904800045
: นาย เมธาวี ภู่ระหงษ์
: วิทยาศาสตร์
: วิทยาการคอมพิวเตอร์
: 499 อินทรพิทกั ษ์ 3 แขวง
บางยีเ่ รื อ เขตธนบุรี จังหวัด
กรุ งเทพมหานคร 10600
: เว็บแอปพลิเคชันการจัดการ
ใบเสนอราคาและโครงการ

