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บทคัดย่อ 
 

 บริษทั แอพแมน จ ากดั เป็นบริษทัท่ีมีส่วนส าคญัท่ีช่วยลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัประกนัชั้นน า
ของประเทศ เปล่ียนรูปแบบการท างาน จากกระดาษเป็นการใชอุ้ปกรณ์ดิจิตอลในการท างานแทน 
ซ่ึงส่งผลดีทั้งต่อกลุ่มธุรกิจและผูบ้ริโภค และเน่ืองจากทางบริษทัมีฐานลูกคา้ค่อนขา้งมาก ในส่วน
เร่ืองของการใหบ้ริการหลงัการขาย จึงควรมีความรวดเร็วและถูกตอ้ง ซ่ึงทางบริษทั แอพแมน จ ากดั 
จึงไดม้อบหมายให้ผูจ้ดัท า ท าการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการขอ้มูลส าหรับ MTL ขึ้นมา 
โดยระบบสามารถช่วยใหพ้นกังานฝ่าย IT Support จดัการปัญหาเบ้ืองตน้ท่ีทางลูกคา้แจง้เขา้มา โดย
สืบคน้ผ่านหนา้เวบ็แอปพลิเคชนัว่าเกิดปัญหาส่วนไหนกบัขอ้มูลของลูกคา้คนนั้น โดยท่ีไม่ตอ้งไป
สืบคน้ขอ้มูลจากท่ีผูข้ายโดยตรง โดยท าการพฒันาด้วยโปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 
โดยใช้ภาษา C# และพัฒนารูปแบบ MVC โดยใช้ Web Application  และใช้ฐานข้อมูลจาก 
Microsoft SQL Server  โดยเวบ็ไซตส์ามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่พนกังาน และสามารถช่วย
ในการส่ือสารและติดต่อประสานงานไดอ้ยา่งรวดเร็วขึ้น 
 
ค าส าคัญ : บริษทั แอพแมน จ ากดั, เวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการขอ้มูลส าหรับ MTL,  
      เวบ็แอปพลิเคชนั 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บริษทั แอพแมน จ ำกดั ผูผ้ลิตและพฒันำ AGENTMATE ผลิตภณัฑข์องบริษทัมีส่วนส ำคญั
ท่ีช่วยลูกคำ้ซ่ึงเป็นบริษทัประกนัชั้นน ำของประเทศ ท ำ Digital Transformation เปล่ียนรูปแบบกำร
ท ำงำน (Disrupt Process) จำกกระดำษเป็นกำรใช้อุปกรณ์ดิจิตอลในกำรท ำงำนแทน ซ่ึงช่วย
แกปั้ญหำเร่ืองกำรใชก้ระดำษในกำรท ำงำน และท ำให้ขั้นตอนกำรท ำงำนของลูกคำ้สะดวก รวดเร็ว 
และมีควำมแม่นย  ำ ซ่ึงส่งผลดีทั้งต่อกลุ่มธุรกิจและผูบ้ริโภค และเน่ืองจำก ทำงบริษทัมีฐำนลูกคำ้
ค่อนขำ้งมำก ในส่วนของกำรให้บริกำรหลงักำรขำย จะตอ้งรวดเร็วและถูกตอ้ง และหำทำงแกไ้ข
ปัญหำไดท้นัที เม่ือลูกคำ้พบปัญหำ   

จำกท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ทำงบริษทั แอพแมน จ ำกดั จึงมอบหมำยให้ผูจ้ดัท ำพฒันำเว็บแอป
พลิเคชนับริหำรจดักำรขอ้มูลส ำหรับเมืองไทย เพื่อเป็นกำรเพิ่มควำมสะดวกในกำรใช้ขอ้มูลจำก
ฐำนขอ้มูลและเขำ้ใจง่ำยให้แก่พนักงำนฝ่ำย IT Support ในกำรจดักำรกำรแกปั้ญหำเบ้ืองตน้ และ
สำมำรถสืบคน้ขอ้มูลปัญหำท่ีทำงลูกคำ้แจง้เขำ้มำไดจ้ำกทำงหน้ำเว็บแอปพลิเคชนั เพื่อเพิ่มควำม
สะดวกสบำยในกำรใชง้ำน และสำมำรถช่วยในกำรส่ือสำรและติดต่อประสำนงำนไดอ้ย่ำงรวดเร็ว
ขึ้น  

 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงำน 

เพื่อพฒันำเวบ็แอปพลิเคชนับริหำรจดักำรขอ้มูลส ำหรับ MTL 
  

1.3 ขอบเขตของโครงงำน  
 1.3.1 สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำรพฒันำโครงงำนเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ 
 1.3.2 แพลทฟอร์มท่ีใชใ้นกำรพฒันำโครงงำนเป็นแบบ เวบ็แอปพลิเคชนั 
 1.3.3 กำรท ำงำนของระบบจะแบ่งเป็น 
  1.3.3.1 ส ำหรับพนกังำน (Staff) ประกอบดว้ยฟังกช์นั 
   1.3.3.1.1 Logging 

 ฟังกช์นักำรดู Log ต่ำงๆ เพื่อหำขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นกบัลูกคำ้วำ่เกิด
  ปัญหำตรงส่วนใด 

 
 



2 
 

   1.3.3.1.2 Application 
 ฟังกช์นักำรดูขอ้มูลของลูกคำ้ทั้งหมด สำมำรถเช็คสถำนะต่ำง ๆ 
 ท่ีเกิดขึ้น สำมำรถดู PDF ท่ีลูกคำ้กรอกขอ้มูลมำได้ สำมำรถดู

  สถำนะกำรจ่ำยเงินได ้ 
   1.3.3.1.3 PDF 

 สำมำรถ Gen xml Gen Pdf และสำมำรถน ำ PDF ไปเขำ้ Encrypt 
  CA ได ้

   1.3.3.1.4 Master Data 
     สำมำรถเพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลใน ฐำนขอ้มูลได ้
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1.4.1 ช่วยใหก้ำรด ำเนินงำนภำยในบริษทัรวดเร็วและง่ำยขึ้น 
1.4.2 ช่วยลดขั้นตอนกำรท ำงำนของ นกัพฒันำ ท่ีตอ้งหำปัญหำในกำรแกไ้ขตั้งแต่ตน้ 
1.4.3 ช่วยฝ่ำย IT Support สำมำรถจดักำร กำรแกไ้ขปัญหำเบ้ืองตน้ได ้

 
1.5 ขั้นตอนและวิธีด ำเนินงำน 

1.5.1  รวบรวมควำมตอ้งกำรและศึกษำขอ้มูลของโครงงำน  
 รวบรวมควำมตอ้งกำร โดยกำรประชุมร่วมกบักบัพนักงำนท่ีปรึกษำและหัวหนำ้

ฝ่ำย IT Support  ถึงขอบเขตกำรท ำงำนของระบบวำ่ประกอบดว้ยอะไรบำ้ง และรวบรวมปัญหำท่ีได้
เพื่อน ำไปแกไ้ขและปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภำพมำกท่ีสุด 

1.5.2  วิเครำะห์ระบบงำน 
 น ำขอ้มูลต่ำง ๆ ท่ีไดร้วบรวม น ำมำวิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบติังำนเพื่อท ำกำร

ออกแบบเว็บแอปพลิเคชนัให้ตอบสนองควำมตอ้งกำรของทำงบริษทัอย่ำงสมบูรณ์ครบถว้น โดย
วิเครำะห์จำกควำมตอ้งกำรท่ีทำงบริษทัเสนอมำ ขอบเขตกำรท ำงำน ฟังกช์นักำรท ำงำนท่ีตอ้งมี แลว้
น ำเสนอดว้ยแผนภำพต่อไปน้ี Use Case Diagram และ Sequence Diagram  

1.5.3  ออกแบบระบบงำน  
 ในขั้นตอนน้ีจะท ำกำรออกแบบระบบท่ีจะน ำมำใช้จริง เพื่อเป็นแนวทำงในกำร

พฒันำเวบ็แอปพลิเคชนัท่ีตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชม้ำกท่ีสุด  
1.5.3.1 ออกแบบสถำปัตยกรรม (Architectural Design) สถำปัตยกรรมท่ีใชใ้นกำร 
              พฒันำโครงงำนเป็นแบบไคลเอนท/์ เซิร์ฟเวอร์ ( Client/ Server    

Architecture) 
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 1.5.3.2 ออกแบบหนำ้จอส่วนติดต่อผูใ้ช ้(User Interface & Design) โดยเลือกใช ้ 
             ธีมท่ีบริษทัเลือก และใช ้Bootstrap ในกำรออกแบบและพฒันำ 

 1.5.3.3 ก ำหนดเคร่ืองมือในกำรพฒันำระบบ ไดแ้ก่ Microsoft SQL Server ,  
                           Microsoft Visual Studio 2017 

1.5.4  จดัท ำหรือพฒันำระบบ 
 ขั้นตอนในกำรพฒันำระบบเป็นกำรน ำขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดว้ิเครำะห์และออกแบบ

ไวม้ำพฒันำและเขียนชุดค ำสั่ง ดว้ยโปรแกรม Microsoft Visual Studio โดยกำรพฒันำซอฟต์แวร์
ตำมหลักกำร  MVC (Model View Controller) ด้วยภำษำ  HTML, C#, Razor, Json, JavaScript, 
ASP.NET Core และบริหำรจดักำรฐำนขอ้มูลดว้ย Microsoft SQL Server 

1.5.5  ทดสอบและสรุปผล 
   ผูจ้ัดท ำได้ท ำกำรทดสอบระบบไปพร้อม ๆ กับกำรพัฒนำโปรแกรม โดยใช้ 
Google Chrome ในกำรทดสอบเว็บไซต์ และตรวจสอบปัญหำ พร้อมทั้งแกไ้ขเม่ือพบขอ้ผิดพลำด 
นอกจำกน้ียงัมีกำรทดสอบร่วมกบัพนกังำนท่ีปรึกษำ เพื่อหำขอ้ผิดพลำด และท่ำทำงกำรปรับปรุง
แกไ้ขใหถู้กตอ้งมำกท่ีสุด 

1.5.6  จดัท ำเอกสำร 
 เป็นกำรจดัท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจดัท ำโครงงำน วิธีกำร

และขั้นตอนกำรด ำเนินโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรยท่ี์ปรึกษำและคู่มือกำรใชง้ำนส ำหรับ
สถำนประกอบกำรใชอ้ำ้งอิงต่อไปในอนำคต 

1.5.7  ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
ตำรำงท่ี 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรด ำเนินโครงงำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 
1. รวบรวมควำมตอ้งกำร 
2. วิเครำะห์ระบบ 
3. ออกแบบระบบ 
4. พฒันำระบบ 
5. ทดสอบระบบ 
6. จดัท ำเอกสำร 
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1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 
1.6.1 ฮำร์ดแวร์  

1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค รุ่น ThinkPad Lenovo Intel® Core™ i5-7500    

                                       Ram 8 GB 

1.6.1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค รุ่น pavilion14 HP Intel® Core™ i7-7500U  

            Ram 4 GB 

 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
 1.6.2.1 ระบบปฏิบติักำร Microsoft windows 10  

 1.6.3.2 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2017 

 1.6.3.3 โปรแกรม Microsoft SQL Server 

 1.6.3.4 โปรแกรม Draw.io 
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานเว็บแอปพลิเคชันบริหารจดัการขอ้มูลส าหรับ MTL น้ี ผูจ้ดัท าได้
ท าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยี และเคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
พฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 
2.1 การเขียนโปรแกรมแบบ MVC1 
 MVC  คือสถาปัตยกรรมซอฟตแ์วร์ชนิดหน่ึง ซ่ึงปัจจุบนัมี Frameworks ส าหรับสร้าง Web 
Apps จ านวนมาก แต่เกือบทั้งหมดมีโครงสร้างแบบ MVC ซ่ึงแต่ละ Web Apps จะถูกแบ่งออกเป็น
สามส่วน คือ 
 Model  คือส่วนท่ีใชใ้นการติดต่อกบัฐานขอ้มูล ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการดึงขอ้มูลขึ้นมาจาก 
ฐานขอ้มูลขึ้นมา และท าการจดัการขอ้มูลต่างๆไวใ้นรูปแบบท่ีเหมาะสม 
 View คือส่วนท่ีจะน าขอ้มูลจาก Model ไปใชแ้สดงผลใหผู้ใ้ชเ้ห็นผลลพัธ์ออกมา 
ใน User Interface  
 Controller คือส่วนท่ีจะคอยรับ Input จาก Client เขา้มาแลว้น าค าสั่งไประมวลผล  
เพื่อสั่งงาน View และ Model ใหป้ระมวลผลออกมาเป็นอยา่งไร 
 

 
 

รูปท่ี 2.1 อธิบายขั้นตอนการท างานของ MVC 

 

 
1 https://docs.microsoft.com/en-us/aspnet/mvc/mvc5 
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1. เร่ิมจาก Client ส่ง Request ไปท่ี Web App ซ่ึงจะถูกส่งต่อให ้Controller ท าการ   
     ตรวจสอบขอ้มูลท่ีมาให ้(Request Method, Request Parameters) 

2. แลว้ Controller จะเรียก Method ใหท้ างานเพื่อจดัการ Request นั้น 
3. Model จะท าการค านวณและอาจจะติดต่อกบั Database เพื่อจดัการกบั Request นั้นแลว้

     ส่งผลลพัธ์กลบัไปท่ี Controller 
4. เม่ือ Controller ไดผ้ลลพัธ์จาก Model แลว้ก็ใชผ้ลลพัธ์นั้นส่งต่อให ้View ท างาน 
5. View จะสร้าง Page ส าหรับแสดงผลลพัธ์นั้น แลว้ส่ง Page กลบัไปท่ี Controller 
6. Controller ส่ง Page นั้น (เป็น Response) กลบัไปยงั Client 
 

2.2 HTML2  
 เป็นภาษาหลกัท่ีใชใ้นการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั โดยใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล 
HTML ยอ่มาจากค าวา่ Hypertext Markup Language โดย Hypertext หมายถึง ขอ้ความท่ีเช่ือมต่อกนั
ผ่านลิงค์ (Hyperlink) Markup language หมายถึงภาษาท่ีใช้ Tag ในการก าหนดการแสดงผลส่ิง     
ต่าง ๆ ท่ีแสดงอยู่บนเวบ็เพจ ดงันั้น HTML จึงหมายถึง ภาษาท่ีใช ้Tag ในการก าหนดการแสดงผล
เว็บเพจท่ีต่างก็เช่ือมถึงกนัใน Hyperspace ผ่าน Hyperlink และน ามาใช้ร่วมกบัภาษา PHP โดยใช้ 
Tag ภาษา html เขา้มาร่วมเน่ืองจากเป็น Tag ท่ีคนส่วนใหญ่นิยมใช้และเขา้ใจไดง้่าย สามารถปรับ
ใชร่้วมกนัไดอ้ยา่งหลากหลาย 
 
2.3 CSS3 
 เป็นภาษาท่ีมีรูปแบบการเขียน Syntax ท่ีเฉพาะ และถูกก าหนดมาตรฐานโดย W3C (World 
Wide Web Consortium) เช่นเดียวกับ HTML และ XHTML ใช้ส าหรับตกแต่งเอกสาร HTML/ 
XHTML ใหมี้หนา้ตา สีสัน ตวัอกัษร เส้นขอบ พื้นหลงั ระยะห่าง ฯลฯ ตามตอ้งการ ดว้ยการก าหนด
คุณสมบัติให้กับ Element ต่างๆ ของ HTML เช่น <body>, <p>, <h1> เป็นต้น โดยผูจ้ัดท าได้น า 
CSS มาใช้ในการพฒันาเว็บแอปพลิเคชันเน่ืองจากเป็นมาตรฐานของ W3W และสามารถตกแต่ง
ความสวยงามทั้งหมดผา่น CSS จะท าใหก้ารพฒันาแอปพลิเคชนัดูสวยงามและเป็นสัดส่วนมากขึ้น 
 
 
 
 

 
2 http://www.codingbasic.com/html.html 
3 http://www.enjoyday.net/webtutorial/css/css_chapter01.html 
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2.4 Client/ Server Network4 
 ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server) คือการท่ีมีเคร่ืองผูใ้ห้บริการ (Server) และเคร่ือง
ผูใ้ชบ้ริการ (Client) เช่ือมต่อกนัอยู่ และเคร่ืองผูใ้ชบ้ริการไดมี้การติดต่อร้องขอบริการจากเคร่ืองผู ้
ให้บริการ เคร่ืองผูใ้ห้บริการก็จะจดัการตามท่ีเคร่ืองผูข้อใชบ้ริการร้องขอ แลว้ส่งขอ้มูลกลบัไปให้
เครือข่ายแบบ ไคลเอนต์/ เซิร์ฟเวอร์ เหมาะกบัระบบเครือข่ายท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัเคร่ืองลูกข่าย
จ านวนมาก โดยการรองรับจ านวนเคร่ืองลูกข่าย (Client) อาจเป็นหลกัสิบ หลกัร้อย หรือหลกัพนั 
เพราะฉะนั้นเคร่ืองท่ีจะน ามาท าหน้าท่ีให้บริการจะตอ้งเป็นเคร่ืองท่ีมีประสิทธิภาพสูง เน่ืองจาก
ถูกต้องออกแบบมาเพื่อทนทานต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance) และต้องคอยให้บริการ
ทรัพยากร  ให้กับเคร่ืองลูกข่ายตลอดเวลาโดยเคร่ืองท่ีจะน ามาท าเป็นเซิร์ฟเวอร์อาจเป็น
คอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ หรือไมโครคอมพิวเตอร์ก็ได ้โดยการน าเทคโนโลยีน้ี
มาพฒันาแอปพลิเคชนัการจดัการโครงการ เน่ืองจาก ง่ายต่อการบริหารจดัการหากเครือข่ายถูกขยาย
ขนาด รวมทั้งมีผูใ้ชง้านเพิ่มขึ้นก็ยงัสามารถใชง้านไดอ้ยา่งง่าย 

 

รูปท่ี 2.2 ไคลเอนต/์ เซิร์ฟเวอร์ (Client/ Server Network) 
 
 
 
 
 

 
4 https://sites.google.com/site/jesadawin/khil-xen-t-seirfwexr-client-server-network 
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2.5 Web application5 
 Web Application (เว็บแอปพลิเคชัน) คือ การพฒันาระบบงานบนเว็บ ซ่ึงมีระบบมีการ
ไหลเวียนในแบบ Online (ออนไลน์) ทั้งแบบ Local (โลคอล) ภายในวง LAN (แลน) และ Global 
(โกลบอล) ออกไปยงัเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าใหเ้หมาะส าหรับงานท่ีตอ้งการขอ้มูลแบบ Real Time 
(เรียลไทม)์  
 การท างานของ Web Application นั้ นโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน Rendering 
Engine (เร็นเดอริงเอนจิน) ซ่ึงตัว Rendering Engine จะท าหน้าท่ีหลักๆ คือน าเอาชุดค าสั่งหรือ
รูปแบบโครงสร้างข้อมูลท่ีใช้ในการแสดงผล  น ามาแสดงผลบนพื้นท่ีส่วนหน่ึงในจอภาพ 
โปรแกรมส่วนท่ีวางตวัอยู่บน Rendering Engine จะท าหนา้ท่ีหลกัๆ คือการเปล่ียนแปลงแกไ้ขส่ิงท่ี
แสดงผล จดัการตรวจสอบขอ้มูลท่ีรับเขา้มาเบ้ืองตน้และการประมวลบางส่วนแต่ส่วนการท างาน
หลักๆ จะวางตัวอยู่บนเซอร์เวอร์  ในลักษณะ Web Application แบบเบ้ืองต้น ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์จะ
ประกอบไปดว้ยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซ่ึงท าหน้าท่ีเช่ือมต่อกบัไคลเอนต์ตามโปรโตคอล HTTP/ HTTPS 
(เอช ที ที พี / เอช ที ที พี เอส) โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะท าหน้าท่ีส่งไฟล์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ
แสดงผลตามมาตรฐาน HTTP ตามปกติทัว่ไปแลว้ เวบ็เซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซ่ึงอาจจะเป็น
ตวัแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา PHP  หรืออาจจะมีการติดตั้ง .NET Framework (ดอท
เน็ต เฟรมเวิ ร์ก) ซ่ึงมีส่วนแปลภาษา CLR (ซี  แอล อาร์) ท่ีใช้แปลภาษา intermediate (อิน
เทอะมีดิอิท) จากโคด้ท่ีเขียนด้วย VB.NET (วี บี ดอทเน็ต) หรือ C#.NET (ซีฉาบ ดอทเน็ต) หรือ
อาจจะเป็น J2EE (เจ ทู อี อี) ท่ีมีส่วนแปลไบตโ์คด้ของคลาสท่ีไดจ้ากโปรแกรมภาษาจาวา เป็นตน้  
 สรุป Web Application คือการเขียนโปรแกรมท่ีให้ตอบสนองต่อผูใ้ชม้ากท่ีสุด โดยรูปแบบ
ของ Web Application จะอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ คือ สามารถใช้งานได้ทุกหน้าจอท่ีมีความ
แตกต่างของขนาดหนา้จอ เพราะสามาสรถยืดหยุน่และหดตวัไดต้ามสภาพของ UI (ยู ไอ) การท่ีน า
เว็บแอปพลิเคชนัเขา้มาใช้ในการพฒันาเน่ืองจากตอ้งการท่ีจะพฒันาเว็บแอปพลิเคชนัการจดัการ
โครงการมาแต่แรกอยู่แลว้ เม่ือน าเวบ็แอปพลิเคชนัเขา้มาร่วมก็จะง่าย สะดวกสบาย และเขา้ใจง่าย
แก่ผูใ้ชง้านและผูพ้ฒันา  
 

 
5 mindphp.com/คู่มือ/73-คืออะไร/3664-web-application-เวบ็-แอพพลิเคชนั-คืออะไร.html 
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รูปท่ี 2.3 สถาปัตยกรรม และการใชง้านเวบ็แอปพลิเคชนั (Web Application) 
 

2.6 Visual Studio 20176 
 คือ  เป็นโปรแกรมตัวหน่ึงท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยพัฒนาซอฟต์แวร์และระบบต่างๆ ซ่ึง
สามารถติดต่อส่ือสารพูดคุยกบัคอมพิวเตอร์ไดใ้นระดบัหน่ึงแลว้ แต่ยงัไม่สามารถพฒันาเป็นระบบ
เองได้ เหมาะสมส าหรับภาษา VB, VB.NET, C#, .Net Core เน่ืองจากไมโครซอฟต์ได้พัฒนา
โปรแกรมและภาษาขึ้นมาควบคู่กันเพื่อให้ใช้งานได้ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงนักโปรแกรมเมอร์จะน า
เคร่ืองมือมาใชใ้นการพฒันาต่อยอดใหเ้กิดเป็นระบบต่าง ๆ หรือเป็นเวบ็ไซต ์และแอปพลิเคชนั 

   

 

 
6
 https://sites.google.com/site/kachapot1150/1-1-microsoft-visual-studio-khux-

xari?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1 
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บทที่ 3 
รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

 
3.1 ช่ือและที่ตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือสถานประกอบการ : บริษทั แอพแมน จ ากดั (AppMan Co.,Ltd) 
ท่ีตั้ง : อาคารเลขท่ี 252 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

            10310 
เบอร์โทรศพัท ์: (+66)2 079 5477 
อีเมล : career@appman.co.th 
 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งของบริษทั แอพแมน จ ากดั 
 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 
 บริษัท แอพแมน จ ากัด  เป็นผู ้ผลิตและพัฒนา Core Products ช่ือว่า  AGENTMATE 
ผลิตภณัฑ์ของบริษทัมีส่วนส าคญัท่ีช่วยลูกคา้ซ่ึงเป็นบริษทัประกนัชั้นน าของประเทศ ท า Digital 
Transformation เปล่ียนรูปแบบการท างาน (Disrupt Process) จากกระดาษเป็นการใชอุ้ปกรณ์ดิจิตอล
ในการท างานแทน ซ่ึงช่วยแกปั้ญหาเร่ืองการใชก้ระดาษในการท างาน และท าใหข้ั้นตอนการท างาน
ของลูกคา้สะดวก รวดเร็ว และมีความแม่นย  า ซ่ึงส่งผลดีทั้งต่อกลุ่มธุรกิจและผูบ้ริโภค 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร   
 

 
 

รูปท่ี 3.2 รูปแบบการจดัองคก์ร 
 

3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานท่ีได้รับมอบหมาย 
              ต าแหน่งงานท่ีไดรั้บคือ Software Engineer ท าหนา้ท่ีในการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนัตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย โดยท าการออกแบบการท างานระบบต่าง ๆ ของเวบ็แอปพลิเคชนั 
 

3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานที่ปรึกษา 
 คุณ ธนดล แมน้พิบูล ์ ต าแหน่ง : Software Engineer 
 
3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 
 ไดเ้ขา้มาปฏิบติังานสหกิจศึกษาท่ี บริษทั แอพแมน จ ากดั ตั้งแต่วนัท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 
2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

ภาพรวมการพฒันาเวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อช่วยลดเวลาการท างานใหแ้ก่ฝ่าย IT Support เร่ือง
การจดัการกบัปัญหาท่ีเกิดขึ้นกบัลูกคา้ สามารถแจง้ลูกคา้ไดท้นัทีว่าเกิดปัญหาตรงส่วนไหนยงัไง 
และสามารถส่งต่อให ้ฝ่าย Developer แกไ้ขต่อไป ระบบเวบ็บริหารจดัการขอ้มูลส าหรับ MTL เป็น
เวบ็แอปพลิเคชนัท่ีพฒันาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่พนกังาน โดยจะช่วยประหยดัเวลาการ
ท างานในแต่ละฝ่ายขององคก์ร โดยมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

ระบบจะท าหน้าท่ีแสดง Log จากฐานขอ้มูล แสดงขอ้มูลขอลูกคา้แต่ละคนสามารถแกไ้ข
ขอ้มูลจาก Master data และสามารถ น าตวั XML ออกมา หรือน าตวั PDF เขา้ Encrypt CA ผา่นหนา้
เว็บไซต์ โดยท่ีไม่ตอ้งเขา้หน้าฐานขอ้มูลจริง หรือดึงขอ้มูลจากเซอร์วิสของบริษทั โดยมีการใช้
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ในการพฒันา ไดแ้ก่ Microsoft Visual Studio 2017 โดยใช้เว็บบราวเซอร์ในการ
แสดงขอ้มูลต่าง ๆ คือ  Google Chrome, Firefox และ Internet Explorer เป็นตน้  ภาษาท่ีใช้ในการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน คือ HTML,C#, razor, Json, JavaScript และ ASP.NET Core  และมีการ
จดัการฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Microsoft SQL Server 
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4.2 การท างานของระบบ 
4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 
  4.2.1.1 Use Case Diagram 
 

 

รูปท่ี 4.1 Use Case Diagram ของเวบ็แอปพลิเคชนับริหารจดัการขอ้มูลส าหรับ MTL 
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4.2.1.2 Use Case Description 
 

ตารางท่ี 4.1 Use Case : Login Admin 

Use Case No. UC001 

Use Case Name Login Administrator 

Actor(s) Administrator 

Description ลอ็กอินเพื่อเขา้สู่ระบบส าหรับพนกังาน (Administrator) เพื่อใชง้านฟังกช์นั
ทั้งหมด 

Pre-Conditions - 

Post-Conditions สามารถเขา้ใชง้านฟังกช์นัทั้งหมดได ้

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชง้านตอ้งการท่ีจะเขา้สู่ระบบ 
2. ผูใ้ชร้ะบบท าการกรอกขอ้มูล Username และ Password คลิกท่ีปุ่ ม

ลอ็กอิน 
3. ระบบท าการตรวจสอบ Username และ Password ถูกหรือไม่ 

3.1. ถา้ถูกก็จะท าการเขา้สู่ระบบ ไปยงัหนา้ Home 
3.2. ถา้ไม่ถูกก็จะท าการแจง้วา่ “เขา้สู่ระบบไม่ส าเร็จ กรุณา

ตรวจสอบช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผ่าน” แลว้ใหก้รอกขอ้มูลใหม่ 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.2 Use Case : Logging 

Use Case No. UC002 

Use Case Name Logging 

Actor(s) Administrator 

Description สามารถดู Log ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นกบัระบบได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงรายการ Log ทั้งหมด  

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือเลือกเมนู Log ท่ีตอ้งการจะดู 
2. ระบบจะแสดงรายการค าขอทั้งหมด 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.3 Use Case : Application 

Use Case No. UC003 

Use Case Name Application 

Actor(s) Administrator 

Description สามารถดูขอ้มูลทั้งหมดของลูกคา้ได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงขอ้มูลของลูกคา้ทั้งหมด 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือเลือกขอ้มูลของ Appno ท่ีตอ้งการจะดูขอ้มูล 
2. ระบบจะแสดงขอ้มูลของเลขนั้น ๆ 

2.1. ถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  Payment 
2.1.1.  ระบบจะแสดงรายการค าขอนั้น 

2.2. และถา้ผูใ้ชเ้ลือกเมนู Centerservice 
2.2.1. ระบบจะแสดงรายการค าขอนั้น 

2.3. และถา้ผูใ้ชเ้ลือกเมนู Doclist 
2.3.1. ระบบจะแสดงรายการค าขอนั้น 

2.4. และถา้ผูใ้ชเ้ลือกเมนู Phototype 
2.4.1. ระบบจะแสดงรายการค าขอนั้น 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.4 Use Case : Masterdata 

Use Case No. UC004 

Use Case Name Masterdata 

Actor(s) Administrator 

Description สามารถดู เพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลทั้งหมดของ Masterdataได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดงเพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลทั้งหมดของ Masterdata 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือเลือกเมนูของ Masterdata ท่ีตอ้งการจะดูขอ้มูล 
2. ระบบจะแสดงรายการค าขอนั้น 

2.1. ถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  Add 
2.1.1. ระบบจะใหผู้ใ้ชก้รอก ขอ้มูลท่ีตอ้งการเพิ่ม 

2.1.1.1.  เม่ือคลิกปุ่ ม Save ระบบจะรีเฟรชหนา้อีกคร้ัง 
2.2. และถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  Update 

2.2.1. ระบบจะใหผู้ใ้ชก้รอก ขอ้มูลท่ีตอ้งการแกไ้ข 
2.2.1.1.  เม่ือคลิกปุ่ ม Save ระบบจะรีเฟรชหนา้อีกคร้ัง 

2.3. และถา้ผูใ้ชค้ลิกเลือกเมนู  delete 
2.3.1. ระบบจะรีเฟรชหนา้อีกคร้ัง 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.5 Use Case : Getxml 

Use Case No. UC005 

Use Case Name Getxml 

Actor(s) Administrator 

Description ระบบจะสามารถออกขอ้มูลลูกคา้เป็น XML ได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดง XML 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชจ้ะท าการกรอกขอ้มูล Appno เพื่อคน้หา 
2. ระบบจะแสดงรายการค าขอ้ 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.6 Use Case : GetPdf 

Use Case No. UC006 

Use Case Name GenPdf 

Actor(s) Administrator 

Description ระบบจะสามารถออกขอ้มูลลูกคา้เป็น PDF ได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดง PDF 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชจ้ะท าการกรอกขอ้มูลเพื่อคน้หา 
2. ระบบจะแสดงรายการค าขอ้ 

Alternative Flows - 

Exceptions - 
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ตารางท่ี 4.7 Use Case : GetPdfEncrypt 

Use Case No. UC007 

Use Case Name GetPdfEncrypt 

Actor(s) Administrator 

Description ระบบจะสามารถน าขอ้มูลลูกคา้ออกมาเป็น PDF ท่ีมี License ได ้

Pre-Conditions - 

Post-Conditions ระบบจะแสดง PDF ท่ีมีการเขา้รหสัของผูข้าย 

Flow of Event 1. ยสูเคสจะเร่ิมเม่ือผูใ้ชจ้ะท าการเพิ่มไฟล ์PDF เพื่อน าไป Encrypt 
2. ระบบจะแสดง PDF ท่ีมีการเขา้รหสัของผูข้าย 

Alternative Flows - 

Exceptions - 

 

4.2.1.3 Sequence Diagram 

 

รูปท่ี 4.2 Sequence Diagram : Login Admin 
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 รูปท่ี 4.3 Sequence Diagram : Logging  

 

รูปท่ี 4.4 Sequence Diagram : Application 
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รูปท่ี 4.5 Sequence Diagram : Master Data 
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รูปท่ี 4.6 Sequence Diagram : Getxml 

 

รูปท่ี 4.7 Sequence Diagram : GetPdf 
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รูปท่ี 4.8 Sequence Diagram : GetEncryptCA 

 

4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 
 

 
รูปท่ี 4.9 แสดงหนา้ลอ็กอินเขา้สู่ระบบ 

 จากรูปท่ี 4.9 ลอ็กอินเขา้สู่ระบบพนกังานโดยใช ้ไอดี และ รหสัผา่น ท่ีบนัทึกไวใ้น Config 
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รูปท่ี 4.10 แสดงหนา้แรกของเวบ็แอปพลิเคชนั 

 จากรูปท่ี 4.10 แสดงหนา้เมนูทั้งหมดของเวบ็ไซต ์ประกอบดว้ยเมนู Logging, Application, 
PDF และ MasterData 
 

 
รูปท่ี 4.11 แสดงหนา้จอแสดงขอ้มูล Logging 

 จากรูปท่ี 4.11 เม่ือคลิกเมนู Logging จะแสดงขอ้มูล LogID , Request Time, Response 
Time และ Service Name เป็นตน้ 
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รูปท่ี 4.12 แสดงหนา้จอแสดงขอ้มูล Application 

 จากรูปท่ี 4.12 แสดงขอ้มูล ID, Application No, Status, Create Date และ  Plan Name    
เป็นตน้ 
 

 
รูปท่ี 4.13 แสดงหนา้จอแสดงขอ้มูล List Application 

 จากรูปท่ี 4.13 เม่ือคลิกเขา้ไปในแต่ละ Application No แสดงเมนูต่างๆ เช่น Payment , 
Centerservice , Doclist และ Phototype โดยอิงจากเลข Application No นั้น 
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รูปท่ี 4.14 แสดงหนา้จอแสดงขอ้มูล GenPDF 

 จากรูปท่ี 4.14 เม่ือคลิกเข้าไปสามารถกรอกข้อมูล Appno  เพื่อให้ระบบส่งข้อมูล PDF 
กลบัมา 
 

 
รูปท่ี 4.15 แสดงหนา้จอแสดงขอ้มูล Encrypt CA 

 จากรูปท่ี 4.15 เม่ือคลิกเขา้ไปสามารถน าไฟล ์Pdf เขา้ระบบ เพื่อใหร้ะบบส่งขอ้มูล PDF ท่ีมี
การเขา้รหสัของผูข้าย 
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รูปท่ี 4.16 แสดงหนา้จอแสดงขอ้มูล MasterData 

 จากรูปท่ี 4.16 เม่ือเข้าสู่หน้า MasterData จะแสดงข้อมูลทั้ งหมดของหน้านั้ น ๆ และ
สามารถเพิ่ม แกไ้ข ลบ ขอ้มูลได ้



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

5.1.1  สรุปผลโครงงาน 
 เว็บแอปพลิเคชนับริหารจดัการขอ้มูลส าหรับ MTL สามารถเพิ่มความสะดวกใน

การใชข้อ้มูลจากฐานขอ้มูลและสามารถสร้างความเขา้ใจไดง้่ายให้แก่พนกังานฝ่าย IT Support ใน
การจดัการการแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ และสามารถสืบคน้ขอ้มูลปัญหาท่ีทางลูกคา้แจง้เขา้มาไดจ้ากทาง
หนา้เวบ็แอปพลิเคชนั เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใชง้าน และสามารถช่วยในการส่ือสารและ
ติดต่อประสานงานไดอ้ยา่งรวดเร็วขึ้น 

5.1.2  ขอ้จ ากดัของโครงงาน 
  5.1.2.1 ขอ้มูลบางส่วนจ าเป็นตอ้งเรียกใชบ้ริการ Service ของบริษทั แตเ่น่ืองจาก
              การยนืยนัตวัตนยงัไม่เปล่ียนไปใชแ้บบท่ีบริษทัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
 
 
5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1  ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 จากท่ีได้มาปฏิบัติสหกิจทางผูจ้ ัดท าได้รับความรู้จากการปฏิบัติงานในด้าน 

Backend ได้เรียนรู้ภาษาท่ีใช้ในการพฒันาเว็บไซต์เพิ่มมากขึ้น และยงัเพิ่มทกัษะในการท างานท่ี
สามารถท างานไดจ้ริง ดา้นความอดทนในการท างานจริง และในการท างานนั้นเราจะตอ้งหาความรู้ 
แกปั้ญหาดว้ยตวัเอง และตอ้งรู้จกัการท างานเป็นทีมกบัผูอ่ื้นในท่ีท างาน 

5.2.2  ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 
 ปัญหาท่ีผูจ้ดัท าพบในการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย การส่ือสารกบัผูอ่ื้นให้เขา้ใจ

ตรงกนั ความไม่เขา้ใจในภาษาท่ีใชพ้ฒันาตอนแรกท าใหก้ารท างานล่าชา้ 
5.2.3  ขอ้เสนอแนะ 
 เน่ืองจากตอ้งศึกษา ภาษา และ เคร่ืองมือใหม่  ๆ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการ

ท างาน ควรตอ้งศึกษาการท างาน และ โปรแกรมท่ีใช ้เพื่อใหส้ามารถท างานไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น 
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