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บทคดัย่อ 
 

 บริษทั ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จ ากัด เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจการท า Digital 
Transformation ทั้งในเร่ืองของการพฒันาธุรกิจใหม่และการพฒันาแอปพลิเคชนับนเวบ็และมือถือ 
ใหบ้ริการทั้งบริษทัขนาดใหญ่และบริษทั Startup ช่ือดงั โดยทางบริษทัไดมี้การพฒันาเวบ็แอปพลิเค
ชนัส าหรับจดัการระบบหลงับา้น ซ่ึงเป็นเวบ็ไซตท่ี์ผูดู้แลสามารถจดัการใบเสนอราคา และโครงการ 
เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดใ้ชง้านไดง่้าย เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการติดต่อกบัทางผูดู้แล และยงัสามารถแนะน า
ผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกคา้ได ้โดยใช้ Framework Vue.js ในการพฒันาเวบ็ไซต์ ดงันั้นทาง
บริษทัจึงได้มอบหมายงานให้ผูจ้ดัท าท าการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันจดัการใบเสนอราคา และ
โครงการ โดยมอบหมายให้ผูจ้ดัท าท าการออกแบบและพฒันาในส่วนของระบบหลงับา้นส าหรับ
จดัการใบเสนอราคาและโครงการ โดยใช้ภาษา PHP และใช้ Framework Yii2 ในการพฒันาเป็น
หลัก เป็นการพัฒนาแบบ  Model – View – Control (MVC) และบริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย 
MySQL โดยระบบช่วยเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และรองรับการท างานรูปแบบใหม่จากระบบ
หนา้บา้นใหแ้ก่ผูดู้แลระบบไดท้ างานไดง่้ายข้ึน 
 
ค าส าคญั : เวบ็แอปพลิเคชนั, ระบบหลงับา้น, จดัการใบเสนอราคาและโครงการ, ออคตากอน อิน
            เทอร์แอคทีฟ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
  บริษทั ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จ ากัด เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ การท า Digital 
Transformation ทั้งในเร่ืองของการพฒันาธุรกิจใหม่และการพฒันาแอปพลิเคชนับนเวบ็และมือถือ 
ใหบ้ริการทั้งบริษทัขนาดใหญ่และบริษทั Startup ช่ือดงั  
  โดยทางบริษัทได้มีการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันส าหรับจดัการระบบหลังบ้าน ซ่ึงเป็น
เวบ็ไซต์ท่ีผูดู้แลสามารถจดัการใบเสนอราคา และโครงการ เพื่อให้ผูใ้ช้ไดใ้ช้งานไดง่้าย เพื่อเพิ่ม
ความรวดเร็วในการติดต่อกบัทางผูดู้แล และยงัสามารถแนะน าผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสมให้แก่ลูกคา้ได ้
โดยใช้ Framework Vue.js ในการพฒันาเวบ็ไซต์ ดงันั้น ทางบริษทั ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ 
จ ากดั จึงได้มอบหมายให้ผูจ้ดัท าท าการออกแบบและพฒันาในส่วนของระบบหลงับา้นส าหรับ
จดัการใบเสนอราคา และ โครงการ โดยใช้ PHP Framework Yii2 ในการพฒันาเป็นหลกั และมี 
Composer เป็นตวัจดัการ Package ต่าง ๆ ของโปรเจ็ค ใช้ Apache เป็น Webserver และ MySQL 
เป็นระบบฐานขอ้มูลจ าลองภายในเคร่ือง โดยเปิดผา่นซอฟตแ์วร์ XAMPP แลว้เม่ือท างานเสร็จแลว้
ท าการน าชุดค าสั่งทั้งหมดลงบนเซิฟเวอร์ของ Bitbucket มี Git เป็นตวัจดัการเวอร์ชัน่ของโปรเจ็ค
โดยท าการ Git Push ผา่น SourceTree เพื่อใหส้ามารถท างานเป็นทีมได ้ 
  จากการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัทาง บริษทั ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จ ากดั สามารถดู
รายละเอียดโครงการ และขอ้มูลใบเสนอราคาต่าง ๆ ไดส้ะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากข้ึน 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
 เพื่อพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัจดัการใบเสนอราคาและโครงการ 

 
1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
 1.3.1 สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 
 1.3.2 กลุ่มผูใ้ช ้
  1.3.2.1 ผูดู้แลระบบ 

  1.3.2.1.1 สามารถสร้างใบเสนอราคาได ้
  1.3.2.1.2 สามารถเรียกดูใบเสนอราคาได ้
  1.3.2.1.3 สามารถลบใบเสนอราคาได ้
  1.3.2.1.4 สามารถอปัเดตใบเสนอราคาได ้



2 
 

  1.3.2.1.5 สามารถเปล่ียนสถานะใบเสนอราคาได ้
  1.3.2.1.6 สามารถสร้างโครงการได ้
  1.3.2.1.7 สามารถเรียกดูโครงการได ้
  1.3.2.1.8 สามารถลบโครงการได ้
  1.3.2.1.9 สามารถอปัเดตโครงการได ้
  1.3.2.1.10 สามารถเพิ่ม ลด และแกไ้ขฟอร์มของมิเตอร์ไอดีได ้
 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
1.4.1 ช่วยลดขั้นตอนการท างานของเจา้หนา้ท่ี  
1.4.2 ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบใบเสนอราคา 
1.4.3 ช่วยใหส้ามารถตรวจสอบขอ้มูลไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง และแม่นย  า 
 

1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
 1.5.1  รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  
  ผูจ้ดัท าไดท้  าการรวบรวมความตอ้งการโดยมีการประชุมร่วมกนักบัพนกังานและ 
หัวหน้าโครงการ และไดมี้การพูดคุยกบัลูกคา้เก่ียวกบัความตอ้งการของบริษทัลูกคา้ โดยมีความ
ตอ้งการโปรแกรมท่ีรองรับระบบหนา้บา้นรูปแบบใหม่ และสามารถเพิ่มขอ้มูลไดที้ละหลาย ๆ แถว
แบบไดนามิก น าความตอ้งการท่ีไดไ้ปแกไ้ขและปรับปรุงให้ระบบหลงับา้นเวบ็แอปพลิเคชนั มี
ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึน 
 
 1.5.2  วเิคราะห์ระบบงาน 
  น าข้อมูลต่าง ๆ และขอบเขตท่ีได้จากการรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ และ
วางแผนปฏิบติังานเพื่อท าการออกแบบเวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อใหต้อบสนองความตอ้งการของบริษทั
ลูกคา้อย่างสมบูรณ์ โดยวิเคราะห์จากความตอ้งการและขอบเขตการท างานของเวบ็แอปพลิเคชัน
และจากทางลูกคา้ท่ีเสนอมา 

 
1.5.3  ออกแบบระบบงาน  

  ในขั้นตอนน้ีจะท าการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันท่ีจะน ามาใช้จริง เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีจะตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

  1.5.3.1 ออกแบบสถาปัตยกรรม (Architecture Design) 
              สถาปัตยกรรมท่ีใชใ้นการพฒันาโครงงานเป็นแบบ ไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 
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  1.5.3.2 ออกแบบฐานขอ้มูล (Database Design) 
              ระบบฐานขอ้มูลท่ีใชใ้นการพฒันาเป็นระบบฐานขอ้มูลแบบมี 
              ความสัมพนัธ์กันระหว่าง Table ใช้ MySQL Server เป็นฐานข้อมูลของ
              ระบบเพื่อจดัเก็บขอ้มูล 
  1.5.3.3 ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช ้(User Interface Design) 
              ออกแบบส่วนติดต่อกบัผูใ้ช้หรือหน้าจอ ให้สามารถกรอกขอ้มูลท่ีมีใน
              ระบบฐานขอ้มูลไดค้รบถว้น 
 

 1.5.4  จดัท าหรือพฒันาระบบ 
  เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเป็นการน าขอ้มูลทั้งหมดท่ีได้จากการวิเคราะห์
และออกแบบระบบไว ้มาพฒันาและเขียนชุดค าสั่ง โดยใช้โปรแกรม Visual  Studio Code ในการ
พฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) ใช ้MySQL Server ในการติดต่อกบัฐานขอ้มูล 

 
 1.5.5  ทดสอบและสรุปผล 
  ผูจ้ดัท าไดท้  าการทดสอบและพฒันาระบบไปพร้อม ๆ กนั โดยใช้เวบ็เบราวเ์ซอร์ 
Google Chrome, Mozilla Firefox,  Microsoft Edge ในการทดสอบเว็บแอปพลิ เคชัน  (Web 
Application) เม่ือตรวจสอบความผิดพลาดในการท างานของระบบและการแสดงผล รวมทั้ ง
ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ภายในระบบว่ามีความผิดพลาดในการท างานในขั้นตอนใดบา้ง ถ้าพบ
ข้อผิดพลาดจะท าการแก้ไขให้ถูกต้อง และท าการทดสอบอีกคร้ังหลังจากท าการแก้ไขเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ 
 
 1.5.6  จดัท าเอกสาร 
  เป็นการจดัท าเอกสารแนวทางในการด าเนินโครงงาน วิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินโครงงาน เพื่อน าเสนอรายงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และเป็นคู่มือการใช้งานส าหรับสถาน
ประกอบการใชอ้า้งอิงในอนาคต 
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1.5.7  ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินโครงงาน 

ขั้นตอนการด าเนินงาน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. รวบรวมความตอ้งการ 
2. วเิคราะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันาระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท าเอกสาร 

    

 
1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 

1.6.1 ฮำร์ดแวร์  
 1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โนต้บุค๊ Acer รุ่น 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 ซอฟต์แวร์  
 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 เวบ็เบราวเ์ซอร์ Google Chrome 
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บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจัดท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผู ้จ ัดท าได้ท าการศึกษาค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี 
เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 การเรียนรู้ และการใช้ Node Package Manager ( NPM )1 
 NPM คือ การติดตั้ง Package เสริมต่าง ๆ ลงบน Application โดย NPM นั้น ถูกติดตั้งมา
พร้อมกบั Node.js เพื่อท าหน้าท่ีจดัการ Package เสริมต่าง ๆ เป็นการติดตั้ง Application หรือการ
ติดตั้ง Module ต่าง ๆ ท่ีเป็น Dependency ของ Application เพียงระบุช่ือ Package ท่ีตอ้งการใช ้NPM 
จะไปตรวจสอบช่ือ Package นั้นใน Registry เม่ือพบแลว้ จะดาวน์โหลด Package นั้น ๆ มาใหท้นัที 
นอกจากนั้น การน า Application ท่ีเขียนไปเพิ่มไว ้Registry ของ  NPM ก็สามารถท าผา่น NPM ได้
เช่นกนั โดยผูจ้ดัท าไดน้ า NPM มาใชใ้นการพฒันาระบบในส่วนของหนา้เวบ็ เน่ืองจากหนา้เวบ็ของ
แอปพลิเคชนัมีการพฒันาด้วย Vue.js จึงจ าเป็นตอ้งใช้ NPM ในการ Run Web Pack Develop เพื่อ
ท าการทดลองส่งขอ้มูลจากระบบหนา้บา้นของตวัแอปพลิเคชนั ไปยงัระบบหลงับา้น 
 
2.2 การเรียนรู้ และการใช้ Composer2 
 การพัฒนาโปรแกรม  PHP ในปัจ จุบันอยู่ ในยุคของการจัดการกับ  Package และ 
Library   ต่าง ๆ ท่ีเป็น Open Source ท่ีมีอยูม่ากมายตามแหล่งต่าง ๆ ใหมี้ความเป็นระบบเรียบร้อย มี
ความปลอดภยัในการดาวน์โหลดและ น ามาใช้งาน เพราะก่อนหน้าน้ีการใช้ Library ต่าง ๆ นั้น 
จะตอ้งใช้วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งนั้นมาใช้งาน ซ่ึงจะพบกบัความเส่ียงต่าง ๆ จากการ
ดาวน์โหลด ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภยั ไวรัส มลัแวร์ ความน่าเช่ือถือ รวมทั้งไฟล์นั้นใช้งานตรง
กบัเวอร์ชัน่ของ PHP ท่ีจะสามารถใช้งานไดห้รือไม่ ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีไดถู้กพฒันาจนมาถึงปัจจุบนั 
โดย Composer มีแนวคิด คือจะรวบรวมและจดัระเบียบ package และ library ต่าง ๆ ให้มาอยู่ใน
แหล่งเดียวกนั สามารถติดตั้ง Library ไดจ้าก Command ซ่ึงโปรแกรมจะท าการตรวจสอบและดาวน์
โหลด Package นั้น ๆ มาใชง้าน โดยผูจ้ดัท าไดน้ า Composer มาใชใ้นการพฒันาระบบในส่วนของ
การจัดการระบบหลังบ้านของแอปพลิเคชัน และจัดการ Package ท่ี เป็น Opensource ของ 

                                                           
1 https://drivesoftcenter.net/tutorial/javascript/nodejs/nodejs-ท าความรู้จกักบั-npm-ติดตั้ง- 
  package 
2 https://www.thaicreate.com/community/php-composer.html 
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wbranganca/ yii2-dynamicform ซ่ึ งจะช่วยลดระยะเวลาในการท า  Dynamic Input เข้าระบบ
ฐานขอ้มูล ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
2.3 การเรียนรู้ และการใช้ Framework Yii23 
 Yii2 Framework คือ PHP Framework และ PHP Framework คือ โปรแกรมท่ีถูกเขียนข้ึน
โดยใช้ภาษา PHP ท่ีเขียนข้ึนบนการออกแบบซอฟต์แวร์ในลกัษณะ Model, View และ Controller 
(MVC) ซ่ึงเขียนข้ึนในรูปแบบของ Object Oriented Programming (OOP)   
 ความหมายและท่ีมา Yii หรือ ยี่ ยอ่มาจาก Yes It Is เป็นเหมือนกบัค าตอบหรือค าอุทานก็วา่
ไดท่ี้ว่า ส าหรับ Yii นั้นเป็น Open Source ซ่ึงเป็น PHP Framework ส าหรับสร้าง Web Application 
ท่ีถูกเขียนข้ึนให้รองรับ PHP5 ช่วยให้สร้าง Web Application ได้อย่างรวดเร็ว Yii เกิดข้ึนจากคุณ 
Qiang Xue เป็นผูริ้เร่ิม Yii เม่ือ 1 มกราคม 2008 ซ่ึงก่อนหน้าเขาเคยพฒันา Prado Framework มา
ก่อนซ่ึงก็มีประสบการณ์ต่าง ๆ มากกมาย และเห็นจุดอ่อนจุดแข็งของ Framework และได้น า
ประสบการณ์เหล่านั้นมาพฒันาเป็น Yii Framework ในเวอร์ชั่นแรก หลงัจากนั้น Yii Framework 
ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างมากในวงกวา้งมากข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงปัจจุบนั ไดอ้อก Yii Framework ใน 
เวอร์ชัน่ 2 เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2557 ท่ีผา่นมา โดยผูจ้ดัท าไดน้ า Composer มาใช้ใน
การพฒันาระบบในส่วนของระบบหลงับา้นของ แอปพลิเคชนั เป็นตวัช่วยในการเขียนภาษา PHP 
ในการเช่ือมต่อระบบฐานขอ้มูล และ Yii2 จะมีความปลอดภยัค่อนขา้งสูง มีตวัช่วยท่ีหลากหลาย 
เช่น การป้องกนั SQL Injection การป้องกนั XSS (Cross-site-scripting) 

 
2.4 การเรียนรู้ และการใช้ Git4 
 Git คือ Version Control ตวัหน่ึง ซ่ึงเป็นระบบท่ีมีหนา้ท่ีในการจดัเก็บการเปล่ียนแปลงของ
ไฟล์ในโปรเจ็คเรา มีการ Backup Code ให้เรา สามารถท่ีจะเรียกดูหรือยอ้นกลบัไปดูเวอร์ชัน่ต่าง ๆ
ของโปรเจค็ท่ีใด เวลาใดก็ได ้หรือแมแ้ต่ดูวา่ไฟลน์ั้น ๆใครเป็นคนเพิ่มหรือแกไ้ข หรือวา่จะดูวา่ไฟล์
นั้ น ๆ ถูกเขียนโดยใครบ้างก็สามารถท าได้ ฉะนั้ น Version Control ก็เหมาะอย่างยิ่งส าหรับ
นกัพฒันาไม่วา่จะเป็นคนเดียวโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะมีประสิทธิภาพมากหากพฒันาเป็นทีม 
 โดยผูจ้ดัท าไดน้ า Composer มาใชใ้นการพฒันาระบบในส่วนของการแยก Branch ออกเป็น
Branch ท่ีมีไวส้ าหรับ Developer เพื่อใหไ้ม่กระทบกบัตวั Production และเพื่อให้ Developer ท าการ
ทดสอบไดง่้ายข้ึน และให้ Tester ท าการทดสอบความผิดพลาดต่าง ๆ ของตวัแอปพลิเคชนั ก่อนท า
การข้ึนตวั Production  

                                                           
3 https://www.programmerthailand.com/tutorial/post/view/2/yii-framework-คืออะไร 
4 https://devahoy.com/blog/2015/08/introduction-to-git-and-github/ 
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บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 
 ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จ ากดั 
 ท่ีตั้ง    : 919/541B, 49th Floor, Jewelry Trade Center, Rd, 19  
      ถนนสีลม แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 โทรศพัท ์  : 02 104 9038  
 E-mail   : founder@8interactive.com 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้ง บริษทั ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จ ากดั 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษทั ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จ ากัด เป็นบริษทัท่ีประกอบธุรกิจ การท า Digital 
Transformation ทั้งในเร่ืองของการพฒันาธุรกิจใหม่และการพฒันาแอปพลิเคชนับนเวบ็และมือถือ 
ใหบ้ริการทั้งบริษทัขนาดใหญ่และบริษทั Startup ช่ือดงั 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์รของบริษทั 
 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 ต าแหน่งงานท่ีผูจ้ดัท าไดรั้บ คือ Front-End Developer เรียนรู้ และพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั 
แบบ Single Page Application บน LIFF (Line Frontend Framework)โดยใช้ Vue.js ในการพฒันา 
และ  Line Chatbot ผ่าน  Messaging API และ Dialog Flow และท าการ Deployment ลง Firebase 
Hosting และ Firestore 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 ตวัอยา่งผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 

CTO/PM 

Senior 
Programmer 

Software 
Engineer 

DevOps Trainee 
Internship 

Designer 
UX/UI Design 
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รูปท่ี 3.4 ตวัอยา่งผลงานท่ีไดรั้บมอบหมายจากบริษทั 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 
 ช่ือ-นามสกุล : นาย จิระพงษ ์มูค  า  
 ต าแหน่ง : กรรมการบริหาร 
 อีเมล  : kimhun@8interactive.co.th 
 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
 ไดเ้ขา้ปฏิบติังานสหกิจศึกษา ณ บริษทั ออคตากอน อินเทอร์แอคทีฟ จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2562  



บทที ่4 
ผลการปฏบิัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 
 การพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัการจดัการใบเสนอราคาและโครงการเพื่อช่วยลดขั้นตอนการ
ท างาน และลดระยะเวลาการท างานใหแ้ก่ผูดู้แลระบบภายในองคก์ร เป็นระบบหลงับา้นท่ีพฒันาข้ึน
มาเพื่อท าให้รองรับการท างานของระบบหนา้บา้นรูปแบบใหม่ และลดความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได ้
โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
 ระบบจะท าหนา้ท่ีเก็บขอ้มูลใบเสนอราคา และรายละเอียดต่าง ๆ ของผูท้  าการติดต่อ และ
เก็บขอ้มูลของโครงการแต่ละโครงการ ในการพฒันาระบบหลงับา้นเวบ็แอปพลิเคชนัจะน าขอ้มูล
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ในระบบฐานขอ้มูลท่ีมีการเก็บจากระบบหน้าบา้นโชวบ์นหน้าเวบ็ให้แก่ผูดู้แลระบบ 
โดยมีการใชซ้อฟตแ์วร์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ Visual Studio Code และ XAMPP โดยใชเ้วบ็เบราวเ์ซอร์ในการ
ทดสอบขอ้มูลต่าง ๆ ในการพฒันาคือ Google Chrome ภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั คือ 
HTML PHP CSS JavaScript มีการจดัการระบบฐานขอ้มูลดว้ย MySQL และใชส้ถาปัตยกรรมแบบ 
MVC และ OOP 
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4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวเิคราะห์ระบบ 
 4.2.1.1 Use Case Diagram    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนัการจดัการใบเสนอราคาและโครงการ 
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 4.2.1.2 Use Case Description 
ตารางท่ี 4.1 Use Case Login 

Use Case No. UC001 
Use Case Name Login 
Actor Admin 
Description ล็อกอินเพื่อเขา้สู่ระบบส าหรับผูดู้แลระบบเพื่อใชง้านฟังกช์นัทั้งหมด 
Pre-Conditions - 
Post-Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะเขา้สู่ระบบ 

2. ผูใ้ชร้ะบบท าการกรอกขอ้มูล Username และ Password และคลิกท่ีปุ่ม
ล็อกอิน 

3. ระบบท าการตรวจสอบวา่ Username และ Password ถูกตอ้งหรือไม่ 
3.1 ถา้ถูกระบบจะท าการเขา้สู่ระบบและท าการส่งขอ้มูลไปหนา้ใบเสนอ

ราคา 
3.2 ถา้ไม่ถูกระบบจะท าการแจง้วา่ Username และ Password ไม่ถูกตอ้ง 

Alternative Flows - 
Exceptions - 

 
ตารางท่ี 4.2 Use Case manageQuotation 

Use Case No. UC002 
Use Case Name manageQuotation 
Actor Administrator 
Description ฟังกช์นัส าหรับระบบจดัการใบเสนอราคา 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้
Post-Conditions สามารถเพิ่มขอ้มูลลูกคา้จากใบเสนอราคาได ้
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีปุ่มใบเสนอราคาบนแถบเมนู 

2. ผูใ้ชร้ะบบท าการดูรายละเอียดของใบเสนอราคาและเปล่ียนแปลงสถานะได้ 
2.1 เม่ือท าการคลิกท่ีปุ่ม View สามารถ ดูขอ้มูลส่วนตวั ขอ้มูลปริมาณการ

ใชไ้ฟ และประวติัการแกไ้ขสถานะของใบเสนอราคาได ้
2.2 เม่ือผูใ้ชร้ะบบท าการคลิกท่ีปุ่มเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ในหนา้ View ระบบจะ

ท าการส่งขอ้มูลไปยงัหนา้สร้างลูกคา้ เพื่อกรอกขอ้มูลลูกคา้ 
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3. ผูใ้ชร้ะบบท าการสร้างใบเสนอราคาใหม่ได ้
3.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบท าการคลิกท่ีปุ่ม สร้างใบเสนอราคา ระบบจะท าการ  
      ส่งขอ้มูลไปท่ีหนา้สร้างใบเสนอราคา เพื่อกรอกขอ้มูลของใบเสนอราคา 
      ได ้

4. ผูใ้ชร้ะบบท าการแกไ้ขใบเสนอราคาได ้
4.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบท าการคลิกท่ีปุ่ม Edit ระบบจะส่งขอ้มูลไปท่ีหนา้แกไ้ข

ใบเสนอราคาเพื่อแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ ของใบเสนอราคาได ้
5. ผูใ้ชร้ะบบท าการลบใบเสนอราคาได ้

5.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบท าการคลิกท่ีปุ่ม Remove ระบบจะท าการลบใบเสนอ 
      ราคานั้นออกจากระบบฐานขอ้มูล 

Alternative Flows - 
Exceptions - 

  
ตารางท่ี 4.3 Use Case addCustomerInformation 

Use Case No. UC003 
Use Case Name addCustomerInformation 
Actor Administrator 
Description ฟังกช์นัส าหรับระบบจดัการขอ้มูลลูกคา้ 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้
Post-Conditions สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัเพิ่มโครงการได ้
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีปุ่มลูกคา้บนแถบเมนู 

2. ผูใ้ชร้ะบบท าการดูรายละเอียดของลูกคา้แต่ละคนได ้
2.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม View ผูใ้ชร้ะบบสามารถดูขอ้มูลของลูกคา้และขอ้มูล

โครงการของลูกคา้ได ้
2.2 ในหนา้ View ลูกคา้สามารถดูรายละเอียดโครงการ และ แกไ้ขโครงการ

ของลูกคา้ได ้
3. ผูใ้ชร้ะบบท าการแกไ้ขขอ้มูลลูกคา้แต่ละคนได ้

3.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Edit ผูใ้ชร้ะบบสามารถแกไ้ขขอ้มูลของลูกคา้ได ้
4. ผูใ้ชร้ะบบท าการสร้างขอ้มูลของลูกคา้ได ้

4.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม สร้างลูกคา้ ผูใ้ชร้ะบบจะสามารถสร้างขอ้มูลลูกคา้ได ้
5. ผูใ้ชร้ะบบท าการลบขอ้มูลของลูกคา้ไดฃ้ 
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5.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Remove ผูใ้ชร้ะบบจะสามารถลบขอ้มูลของลูกคา้แต่ละคน
ได ้

Alternative Flows - 
Exceptions - 

 
ตารางท่ี 4.4 Use Case manageProject 

Use Case No. UC004 
Use Case Name manageProject 
Actor Administrator 
Description ฟังกช์นัส าหรับจดัการขอ้มูลโครงการ 
Pre-Conditions ผูใ้ชต้อ้งท าการเขา้สู่ระบบก่อนถึงจะสามารถใชง้านได ้
Post-Conditions - 
Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านคลิกท่ีปุ่มโครงการบนแถบเมนู 

2. ผูใ้ชร้ะบบท าการดูรายละเอียดของแต่ละโครงการได ้
2.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม View ผูใ้ชร้ะบบสามารถดูขอ้มูลโครงการแต่ละโครงการ

ของลูกคา้ได ้
3. ผูใ้ชร้ะบบท าการสร้างโครงการได ้

3.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม สร้างโครงการ ผูใ้ชร้ะบบจะสร้างโครงการโดยดึงขอ้มูล
จากระบบฐานขอ้มูลของลูกคา้ และกรอกรายละเอียดโครงการต่างๆ 

3.2 เม่ือขอ้มูลมิเตอร์ และแชนแนล มีมากกวา่ 1 จะมี Dynamic Input Form 
คือการใหผู้ดู้แลระบบสามารถเพิ่มและลบฟอร์มไดต้ามท่ีตอ้งการ 

4. ผูใ้ชร้ะบบท าการแกไ้ขโครงการได ้
4.1 เม่ือคลิกท่ีปุ่ม Edit ผูใ้ชจ้ะสามารถแกไ้ขขอ้มูลต่าง ๆ ของโครงการได ้
4.2 จะแกไ้ขขอ้มูลมิเตอร์ และแชนแนลได ้และสามารถเพิ่มและลบขอ้มูล

มิเตอร์และแชนแนลได ้
5. ผูใ้ชร้ะบบท าการลบโครงการ 

5.1 เม่ือผูใ้ชร้ะบบคลิกท่ีปุ่ม Remove ระบบจะท าการลบขอ้มูลของโครงการ 
      ทั้งหมดออกและลบขอ้มูลมิเตอร์ และแชนแนลได ้

Alternative Flows - 
Exceptions - 
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

  
รูปท่ี 4.2 หนา้ Login เขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.2 แสดงหนา้ Login เขา้สู่ระบบ โดยผูใ้ชต้อ้งกรอกขอ้มูล ช่ือผูใ้ช ้และ รหสัผา่น
ใหถู้กตอ้งก่อนท าการเขา้สู่ระบบ  

 

รูปท่ี 4.3 หนา้จอเมนูใบเสนอราคา 
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 จากรูปท่ี 4.3 แสดงหนา้จอในส่วนของใบเสนอราคา ผูใ้ชส้ามารถ สร้าง เรียกดู แกไ้ข และ 
ลบใบเสนอราคาได ้

 
รูปท่ี 4.4 หนา้จอรายละเอียดใบเสนอราคา 

 จากรูปท่ี 4.4 แสดงรายละเอียดของใบเสนอราคา เช่น ขอ้มูลส่วนตวั และขอ้มูลปริมาณการ
ใชไ้ฟ ของ ลูกคา้ และสามารถเพิ่มลูกคา้ไดจ้ากหนา้น้ี 

รูปท่ี 4.5 หนา้จอเพิ่มขอ้มูลลูกคา้ 
 จากรูปท่ี 4.5 ระบบจะน าขอ้มูลส่วนของขอ้มูลลูกคา้มาจากใบเสนอราคา และท าการบนัทึก
ไดเ้ลย 
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอแกไ้ขขอ้มูลใบเสนอราคา 
 จากรูปท่ี 4.6 จะท าการน าขอ้มูลท่ีบนัทึกไวจ้ากฐานขอ้มูลมาแสดง และสามารถคลิกบนัทึก
เพื่อแกไ้ขเป็นขอ้มูลใหม่ได ้

รูปท่ี 4.7 หนา้จอเมนูลูกคา้ 
 จากรูปท่ี 4.7 แสดงหนา้จอในส่วนของลูกคา้ ผูใ้ชส้ามารถใชง้านฟังกช์นัสร้าง เรียกดู แกไ้ข 
และลบลูกคา้ได ้
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอเมนูโครงการ 
 จากรูปท่ี 4.8 แสดงหนา้จอในส่วนของโครงการ ผูใ้ช้สามารถใชง้านฟังก์ชนัสร้าง เรียกดู 
แกไ้ข และ ลบ โครงการได ้
 

รูปท่ี 4.9 หนา้จอสร้างโครงการ 
 จากรูปท่ี 4.9 แสดงขอ้มูลลูกคา้จากอีเมลมาท าการแสดงและเพิ่มขอ้มูลโครงการจากลูกคา้ 
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รูปท่ี 4.10 หนา้จอสร้างโครงการ 
 จากรูปท่ี 4.10 แสดงหนา้กรอกขอ้มูลของโครงการ และขอ้มูลมิเตอร์ไอดี และแชแนล 

 

รูปท่ี 4.11 หนา้จอรายละเอียดโครงการ 
 จากรูปท่ี 4.11 แสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ประกอบด้วย ขอ้มูลลูกคา้ ขอ้มูล
มิเตอร์ 



บทที ่5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
  เวบ็แอปพลิเคชนัระบบหลงับา้นจดัการใบเสนอราคาและโครงการสามารถช่วยให้
รองรับการท างานของระบบหนา้บา้นของเวบ็แอปพลิเคชนัรูปแบบใหม่ ท าให้ลดระยะเวลาในการ
ตรวจสอบใบเสนอราคาและโครงการ และเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผูดู้แลระบบในการ
ตรวจสอบขอ้มูลต่าง ๆ ของใบเสนอราคา และขอ้มูลของแต่ละโครงการอีกทั้งยงัลดระยะเวลาใน
การตรวจสอบ และลดความผดิพลาดอีกดว้ย 
 

5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 
 5.1.2.1 ระบบฐานขอ้มูลมีความซ ้ าซอ้น ท าใหก้ารท างานตอ้งมีความละเอียด 
 

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 จากท่ีได้มาปฏิบัติสหกิจทางผูจ้ ัดท าได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานทั้ งด้าน

Frontend และ Backend ไดเ้รียนรู้ภาษาท่ีใช้ในการพฒันาเวบ็ไซต์เพิ่มมากข้ึน และยงัเพิ่มทกัษะใน
การท างานท่ีสามารถท างานไดจ้ริง ดา้นความอดทนในการท างานจริง และในการท างานนั้นจะตอ้ง
หาความรู้ แกปั้ญหาดว้ยตวัเอง และตอ้งรู้จกัการท างานเป็นทีมกบัผูอ่ื้นในท่ีท างาน 
 

5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
  ในช่วงแรก ๆ ของการท าโครงงาน เน่ืองจากระบบหน้าบา้นพฒันาด้วย  Vue.js 
Framework หลงับา้นพฒันาดว้ย Yii2 Framework จึงท าให้ระบบเป็นคนละโดเมนกนั ระบบจึงเกิด
ขอ้ผิดพลาดในการส่งขอ้มูลขา้มโดเมน ผูจ้ดัท าจึงตอ้งใชเ้วลาศึกษา CORS (Cross-Origin Resource 
Sharing) เพื่อท่ีจะก าหนดวิธีการท่ีเวบ็เบราวเ์ซอร์และเซิร์ฟเวอร์สามารถโตต้อบเพื่อก าหนดวา่จะให้
อนุญาตในการขอขอ้มูลขา้มโดเมนหรือไม่ 
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5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 
 ค ว ร ศึ ก ษ า ก า ร เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม เ ชิ ง ว ัต ถุ  (Object-Oriented-Programing) 

สถาปัตยกรรมการเขียนโปรแกรมแบบ MVC (Model View Control), Framework PHP Yii2 เพื่อ
ช่วยให้งานเสร็จเร็วและมีความปลอดภยั Git และ Bitbucket เพื่อช่วยให้ท างานเป็นทีมไดดี้ ภาษาท่ี
ตอ้งรู้เบ้ืองตน้ PHP, SQL, JavaScript, HTML, CSS  
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