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บทคัดย่ อ
บริ ษ ทั ปู นซิ เมนต์ไ ทย จากัด (มหาชน) สาขา แก่ ง คอย สระบุ รี (TCSB) ดาเนิ น ธุ รกิ จที่
เกี่ ย วกับ แพคเกจจิ้ง ผลิ ตบรรจุ ภณ
ั ฑ์ กล่ องใส่ สิ่ งของต่า งๆ โดยในการจัดพิมพ์ใบแท็ก สิ นค้าจะ
ดาเนินการโดยพนักงานเป็ นผูค้ านวณจานวนใบแท็กสิ นค้าด้วยตนเอง ทาให้จดั พิมพ์ใบแท็คเกินกว่า
ความต้องการ และไม่ได้มีการทาลายทิ้ง ทาให้มีการติดแท็กสิ นค้าผิด เนื่องจากนาใบแท็กของสิ นค้า
เก่ามาใช้ และเทมเพลตใบแท็คสิ นค้าจะใช้พนักงานจากฝ่ ายบริ การลู กค้าหรื อผูร้ ่ วมธุ รกิ จเป็ นคน
แก้ไขผ่านโปรแกรมเอ็กเซล ซึ่ งทาให้เกิ ดความผิดพลาดได้สูง ทางบริ ษทั จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบส าหรั บ การบริ ห ารจัด การแท็ ก สิ น ค้า ผ่า นเว็บ แอปพลิ เ คชัน เพื่ อ แก้ไ ขปั ญ หาที่ ก ล่ า วมา
ระบบงานใหม่จะทาการคานวณจานวนใบแท็กสิ นค้าจากการสั่งซื้ อของลูกค้า ซึ่ งทาให้การคานวณ
มี ค วามถู ก ต้อ ง และสามารถปรั บ แต่ ง เทมเพลตใบแท็ ก สิ น ค้า ได้ต ามต้อ งการ โดยพัฒ นาด้ว ย
Microsoft Visual Studio 2019 จัดการฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server จากการทดสอบการใช้
งานโดยผูใ้ ช้ ระบบสามารถทางานได้ตามวัตถุ ประสงค์ ช่ วยให้การดาเนิ นงานมีความถู กต้องและ
รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
คาสาคัญ : แท็กสิ นค้า, เว็บแอปพลิเคชัน,เอ็กซ์เซล
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นธุ รกิ จซี เมนต์และผลิ ตภัณฑ์ก่อสร้ ำง รำยแรก
ของไทย เริ่ มต้นจำกซี เมนต์และผลิ ตภัณฑ์ก่อสร้ ำง (Cement-Building Materials) เพื่อรองรับกำร
ลงทุนของภำครัฐ รวมถึ งกำรบริ โภคภำยในประเทศและกำรค้ำขำยระหว่ำงประเทศ ธุ รกิ จเคมิ
คอลส์ (Chemicals) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูก ค้ำ เพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและ
พร้ อมรั บ มือ กับทุ ก กำรเปลี่ ยนแปลง ธุ รกิ จแพคเกจจิ้ ง (Packaging) ตอบสนองต่อกำรใช้ง ำนที่
หลำกหลำย เพื่อมุ่งสู่ กำรเป็ นผูผ้ ลิตบรรจุภณั ฑ์ครบวงจร
จำกกำรไปปฏิบตั ิงำนสหกิจศึกษำ ณ สำขำแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และได้รับมอบหมำยให้
ทำกำรพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรแท็กสิ นค้ำผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน่ เพื่อแก้ปัญหำของกำรทำงำนเดิม
จำกกำรศึกษำข้อมูลพบว่ำระบบงำนในปั จจุบนั ของบริ ษทั ในส่ วนของโรงงำนนั้นมีปัญหำเกี่ ยวกับ
กำรติด Tag สิ นค้ำที่ผดิ พลำด ทำให้ทำงโรงงำนส่ งสิ นค้ำผิดประเภทให้กบั ทำงลูกค้ำ ซึ่งส่ งผลเสี ยต่อ
บริ ษ ทั เป็ นอย่ำงมำก ซึ่ ง ปั ญหำนั้นเกิ ดจำกกำรพิมพ์ใบ Tag เกิ นเป็ นจำนวนมำกและเมื่ อติ ด Tag
สิ นค้ำ ชนิ ดนั้นครบแล้ว พนักงำนไม่ได้นำใบ Tag ที่ เหลื อไปทิ้ง และเมื่ อมี กำรพิมพ์ใบ Tag ของ
สิ นค้ำชนิ ดใหม่ทำให้ใ บ Tag ของเดิ มและใบ Tag ของใหม่อยู่ด้วยกัน ก่ อให้เกิ ดกำรสับสนและ
ผิดพลำดในกำรนำไปใช้งำน
ดังนั้นผูจ้ ดั ทำจึงได้พฒั นำระบบบริ หำรจัดกำรแท็กสิ นค้ำผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน่ เพื่แก้ปัญหำ
ข้ำงต้น โดยพัฒนำเป็ นเว็บแอปพลิ เคชัน เนื่ องจำกสำมำรถใช้งำนจำกที่ใดก็ได้ กำรติดตั้งและกำร
ดูแลบำรุ งรักษำทำได้ง่ำยจำกแหล่งเดียว และจัดเก็บข้อมูลลงฐำนข้อมูลและมีกำรเชื่อมโยงกับข้อมูล
เดิมที่มีอยูแ่ ล้ว ระบบใหม่ประกอบด้วยฟังก์ชนั่ กำรทำงำนดังนี้
1. กำรพิมพ์ Tag สิ นค้ำแบบ Standard
2. กำรปรับแก้ Tag สิ นค้ำก่อนสัง่ พิมพ์
3. เรี ยกดูขอ้ มูลจำกเลขใบสั่งซื้ อสิ นค้ำของลูกค้ำ
ระบบพัฒนำด้วยภำษำ C#, JavaScript, SQL, HTML และ CSS เครื่ องมือที่ใช้ในกำรพัฒนำ ได้แก่
Microsoft Visual Studio 2019 และ Microsoft SQL Server 2012 สำหรับจัดกำรกับฐำนข้อมูล
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
เพื่อพัฒนำระบบบริ หำรจัดกำรแท็กสิ นค้ำผ่ำนเว็บแอปพลิเคชัน
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1.3 ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ระบบบริ หำรจัดกำรแท็กสิ นค้ำ เป็ นระบบที่มีสถำปัตยกรรมแบบไคลเอนท์/เซิ ร์ฟเวอร์ ที่
เป็ นแพลตฟอร์มของเว็บแอปพลิเคชัน
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้จะประกอบด้วย
1.3.2.1 ฝ่ ำยบริ กำรลูกค้ำ
1.3.2.2 ผูร้ ่ วมธุ รกิจ
1.3.3 กำรทำงำนในส่ วนของผูใ้ ช้
1.3.3.1 สำมำรถเรี ยกดูขอ้ มูลจำกใบสั่งซื้ อสิ นค้ำของลูกค้ำได้
1.3.3.2 สำมำรถปรับแก้ใบ Tag สิ นค้ำก่อนสั่งพิมพ์ได้
1.3.3.3 สำมำรถสั่งพิมพ์ Tag Standard ได้
1.3.3.4 สำมำรถคำนวณจำนวน Tag สิ นค้ำได้อย่ำงแม่นยำ
1.4 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ช่วยลดควำมผิดพลำดของเจ้ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบข้อมูลได้
1.4.2 ช่วยลดขั้นตอนและเวลำกำรทำงำนของเจ้ำหน้ำที่ได้
1.4.3 ช่วยลดควำมผิดพลำดจำกกำรคำนวณใบ Tag สิ นค้ำของพนักงำน
1.5 ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมควำมต้ องกำรและศึกษำข้ อมูลของโครงงำน
รวบรวมควำมต้องกำรโดยกำรศึกษำขั้นตอนกำรทำงำนกับพนักงำนที่ทำหน้ำที่ในกำรพิมพ์
ใบ Tag สิ นค้ำโดยตรงและมีกำรสอบถำมเพิ่มเติมกับพนักงำนที่ปรึ กษำเกี่ ยวกับควำมต้องกำรผูใ้ ช้
ต้องกำรให้ระบบใหม่สำมำรถทำงำนอะไรได้บำ้ ง ต้องกำรให้มีขอบเขตกำรทำงำนอย่ำงไร ทำกำร
เตรี ยมข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนำเป็ นแพลตฟอร์ ม ในกำรสร้ ำงเว็บ และรวบรวมปั ญหำที่ได้จำกกำร
ปฏิบตั ิงำนเพื่อนำไปแก้ไขและปรับปรุ งให้ระบบมีประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนมำกที่สุด
1.5.2 วิเครำะห์ ระบบงำน
นำข้อมูลต่ำงๆ ที่ได้รวบรวมมำวิเครำะห์และวำงแผนกำรปฏิบตั ิง ำนเพื่อทำกำรออกแบบ
เว็บแอปพลิเคชันให้ตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้อย่ำงสมบูรณ์ครบถ้วน โดยวิเครำะห์จำกควำม
ต้องกำรและปัญหำที่ได้รวบรวมศึกษำมำ
1.5.3 ออกแบบระบบงำน
ในขั้นตอนนี้ จะทำกำรออกแบบระบบที่จะนำมำใช้จริ ง เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำเว็บ
แอปพลิเคชันที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผูใ้ ช้มำกที่สุด
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1.5.3.1 ออกแบบกำรทำงำนของระบบ ให้มีควำมแม่นยำและสำมำรถแก้ไขปรับปรุ งได้
ง่ำย
1.5.3.2 ออกแบบหน้ำจอส่ วนติดต่อผูใ้ ช้ โดยให้ดูใช้งำนง่ำย ไม่ยงุ่ ยำกจนเกินไป
1.5.3.3 จัด เตรี ย มข้อ มู ล จำกฐำนข้อ มู ล ที่ จ ะท ำกำรแสดงในเว็บ แอปพลิ เ คชัน โดยให้
สำมำรถดึงข้อมูลจำกฐำนข้อมูลได้ถูกต้องและตรงกับควำมต้องกำรของผูใ้ ช้
1.5.4 พัฒนำระบบ
ขั้นตอนในกำรพัฒนำระบบเป็ นกำรนำข้อมู ล ทั้ง หมดที่ ไ ด้วิเครำะห์ และออกแบบไว้มำ
สร้ ำ งและเขี ย นชุ ด ค ำสั่ ง ด้ว ยโปรแกรม Microsoft Visual studio 2019 ส ำหรั บ ใช้ใ นกำรเขี ย น
ชุ ดค ำสั่ง ที่ จะติ ดต่ อกับ เครื่ องแม่ข่ำ ย (Server) และบริ หำรจัดกำรฐำนข้อมู ลด้วย Microsoft SQL
Server 2012
1.5.5 ทดสอบระบบ
ผูจ้ ดั ท ำได้ท ำกำรทดสอบระบบไปพร้ อม ๆ กับ ขั้นตอนกำรพัฒนำเพื่ อตรวจสอบควำม
ผิดพลำดในกำรแสดงผลและกำรทำงำนของฟั งก์ชนั่ รวมทั้งข้อมู ลต่ำง ๆ ภำยในระบบว่ำมีควำม
ผิดพลำดในกำรทำงำนในขั้นตอนใดบ้ำง ถ้ำพบข้อผิดพลำดจะทำกำรแก้ไขให้ถูกต้อง และทำกำร
ทดสอบอีกครั้งหลังจำกพัฒนำเว็บแอปพลิเคชันเสร็ จสิ้ นเรี ยบร้อยแล้ว โดยได้ให้พนักงำนที่ปรึ กษำ
และผูใ้ ช้ได้ทดสอบกำรใช้งำนระบบด้วย
1.5.6 จัดทำเอกสำร
เป็ นกำรจัด ท ำเอกสำรประกอบโครงงำน แนวทำงในกำรจัด ท ำโครงงำน วิธี ก ำรและ
ขั้นตอนกำรดำเนินโครงงำน เพื่อเสนอรำยงำนต่ออำจำรย์ที่ปรึ กษำ
1.5.7 ระยะเวลำในกำรดำเนินงำน
ตำรำงที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรดำเนินโครงงำน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. รวบรวมควำมต้องกำร
2. วิเครำะห์ระบบ
3. ออกแบบระบบ
4. พัฒนำระบบ
5. ทดสอบระบบ
6. จัดทำเอกสำร

มิ.ย. 62

ก.ค. 62

ส.ค. 62
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1.6 อุปกรณ์ และเครื่ องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์
Processor Intel® Core™ i5-2410M CPU @ 2.30 GHz 2.30 GHz
RAM 8.00 GB
System type 64-bit Operating System, x64-based processor
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 ระบบปฎิบตั ิกำร Microsoft Windows 10
1.6.2.2 โปแกรม Microsoft SQL Server 2012
1.6.2.3 โปรแกรม Google Slides
1.6.2.4 โปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019
1.6.2.5 โปรแกรม Google Chrome

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานสหกิจศึกษานี้ ผูจ้ ดั ทา/คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎี เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 ASP.NET Core1
2.1.1 ทีม่ าของ ASP.NET Core
ASP.NET Core เป็ นเทคโนโลยีจากค่ายไมโครซอฟต์ (Microsoft) เพื่อใช้สาหรับการพัฒนา
เว็บไซต์ ทั้งนี้ ASP.NET Core สามารถพัฒนาได้ท้ งั ระบบปฎิ บตั ิ การ Windows, Linux, Mac โดย
ภาษา C# และ Razor หรื อจะเรี ยกว่าตัว ASP.NET Core คือโอเพ่นซอร์ ส (Open Source) ของค่าย
ไมโครซอฟต์การเขียนโปรแกรมดังกล่าวใช้แนวคิดการเขียนโปรแกรมแบบ MVC (Model, View ,
Controller) ที่ช่วยให้ง่ายต่อการออกแบบ วิเคราะห์ และบารุ งรักษาเว็บแอปพลิเคชัน
2.1.2 คุณสมบัติของ .NET Core
- Cross-platform โปรแกรมที่เขียนด้วย .NET Core สามารถใช้งานบน Windows, Linux
และ macOS ได้
- Unified มี .NET Core SDK ให้กบั ทุ กแพลตฟอร์ มทาให้การเขียนชุ ดคาสั่งมี การเขียน
แบบเดี ย วกันได้หรื อเรี ยกว่า unified นอกจากที่ ยงั มี Visual Studio CODE ซึ่ งเป็ นตัว
แปลภาษา (Editor) ที่รองรับทุกแพลตฟอร์ม
- Fast ทาให้เร็ วขึ้นมีการเปรี ยบเทียบกับ Node.js
- Lightweight เฟรมเวิร์คมีขนาดเล็กลง และถู กพัฒนาขึ้นใหม่ในวงการของโอเพ่นซอร์
สมีการแยกออกเป็ นโมดูลทั้งสองจากกัน
- Modern ตัวภาษาทันสมัยมีให้เลือกตั้งแต่ C#, VB, F#
- Open Source ทั้ง Runtime, Libraries, Compiler, และอื่นๆ เป็ นโอเพ่นซอร์ สทั้งหมด มี
Repository บน GitHub ทาให้การพัฒนาต่อๆ ไปเป็ นไปได้ง่าย

1

อ้างอิงจาก : https://pkorawit.wordpress.com/2017/03/06/last-stop-asp-net-core/
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รู ปที่ 2.1 แสดง .NET Block Diagram
2.2 AJAX2
AJAX ย่ อ มาจาก Asynchronous JavaScript And XML เป็ นการท างานร่ วมกั น ของ
JavaScript และ XML โดยจะเป็ นการทางานที่ไม่ตอ้ งรอคอย ซึ่ งในระบบบริ หารจัดการแท็กสิ นค้า
ผ่านเว็บแอปพลิ เคชัน่ นั้นได้ใช้ AJAX ในส่ วนของหน้าล็อคอิน เมื่อเบราว์เซอร์ (Browser) ร้องขอ
ข้อมูลไปยังเครื่ องแม่ข่าย (Server) บราวเซอร์ จะไปทางานคาสั่งถัดไปทันที โดยที่ ไม่ตอ้ ง รอการ
ตอบกลับจาก เครื่ องแม่ข่ายก่อน ทาให้การตอบสนองต่อผูใ้ ช้ (User) ดูรวดเร็ วขึ้น นอกจากนี้ ยังใช้
AJAX ในการร้องขอข้อมูลจากเครื่ องแม่ข่าย โดยที่ไม่จาเป็ นต้องทาการโหลดหน้านั้นใหม่ท้ งั หมด
เพื่อจัดการแสดงผลใหม่ และใช้จาวาสคริ ปท์ เพื่อควบคุมการแสดงผลเพียงบางส่ วนที่เปลี่ยนแปลง
ทาให้ก ารแสดงผลดู นุ่ม นวล และรวดเร็ วยิ่ง ขึ้ น AJAX สามารถทางานร่ วมกับ JavaScript XML
DHML CSS และ DOM ได้อีก เพื่อเสริ ม ประสิ ทธิภาพในการใช้งาน ให้เป็ นระเบียบ และดูเรี ยบร้อย
ขึ้นได้ดว้ ย

2

อ้างอิงจาก : https://www.goragod.com/knowledge/บทที่_1_ajax_เบื้องต้น.html
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รู ปที่ 2.2 เปรี ยบเทียบการทางานระหว่างเว็บแอปพลิเคชันแบบเดิมกับ AJAX
บนเว็บเพจทัว่ ๆ ไป การทางานจะเริ่ มต้นเมื่อเบราว์เซอร์ ร้องขอข้อมูลเว็บเพจไปยังเครื่ อง
แม่ ข่ าย ซึ่ ง เครื่ องแม่ข่ า ยจะท าการประมวลผลค าสั่ ง จนเสร็ จ แล้วส่ ง เอกสารทั้งหน้ากลับมายัง
เบราว์เ ซอร์ เพื่ อ แสดงผลอี ก ที จากขั้นตอนต่ า งๆ จะเห็ น ได้ว่า จะต้อ งรอคอยให้ เ ครื่ อ งแม่ ข่ า ย
ประมวลผลเสร็ จ รวมถึงรอคอยให้ เครื่ องแม่ข่ายส่ งข้อมูลกลับมาจนครบถ้วน จึงจะแสดงผลได้ ซึ่ ง
ถ้าเอกสารมีขนาดใหญ่ ก็จะทาให้การแสดงผลล่าช้าจนผูใ้ ช้ไม่รอ
AJAX ได้เข้ามาแก้ปัญหานี้ ให้ โดยการแบ่งข้อมูลออกเป็ นกลุ่มย่อยๆ ตามความจาเป็ น โดย
เมื่อเรี ยกเพจครั้งแรกเบราว์เซอร์ อาจจะร้องขอข้อมูลเพียงบางส่ วนก่อน เช่นอาจเรี ยกส่ วนที่เป็ น พื้น
หลังโลโก้ หรื อ ตารางหลักต่างๆ ออกมาก่อน ซึ งจะทาให้ขอ้ มูลที่เครื่ องแม่ข่ายต้องตอบกลับมา มี
ขนาดน้อยลง ใช้เวลาโหลดและแสดงผลเร็ วขึ้น ในขณะเดียวกัน AJAX จะทาหน้าที่ ร้องขอข้อมูล
ในส่ วนที่เป็ น ข้อมูล จากเครื่ องแม่ข่ายพร้อมๆ กับการจัดการแสดงผลในส่ วนแรก (Asynchronous)
ซึ่ งเมื่อเครื่ องแม่ข่ายประมวลผลเสร็ จเรี ยบร้อยเครื่ องแม่ข่ายจะส่ งข้อมูลกลับมายังเบราว์เซอร์ อีกที
และใช้จาวาสคริ ปท์ จัดการแสดงผลในส่ วนที่เหลืออีกที
จะเห็นได้วา่ การแสดงผลจะดูรวดเร็ วขึ้น ในมุมมองของผูใ้ ช้เพราะเบราว์เซอร์ จะไม่ตอ้ งรอ
คอยให้การส่ งข้อมู ลครบถ้วนก่ อนถึ งจะแสดงผลได้ ส่ งผลดี ต่อความรู ้ สึกของผูใ้ ช้ที่มีต่อเว็บเพจ
ยิง่ ขึ้น
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รู ปที่ 2.3 เปรี ยบเทียบการติดต่อสื่ อสาร ระหว่างเว็บแอปพลิเคชันแบบดังเดิมกับ AJAX
จากการที่แบ่งการแสดงผลเป็ นส่ วนๆ ทาให้การโหลดข้อมูลในหน้าต่อๆ ไป ไม่จาเป็ นต้อง
โหลดข้อมูลทั้งหน้าขึ้นมาอีก จะโหลดเฉพาะในส่ วนของข้อมูลที่ตอ้ งการเท่านั้นมา ทาให้การโหลด
หน้าต่อๆ ไป รวดเร็ วขึ้นมากเพราะไม่ตอ้ งโหลดใหม่ท้ งั หน้า
ผลดีของการแยกการโหลดออกเป็ นส่ วนๆ นอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งคือ การ
แบ่งการแสดงผลออกเป็ นส่ วนๆ ทาให้การเปลี่ ยนแปลงข้อมู ลดู นุ่มนวลขึ้ น เพราะสามารถใช้จา
วาสคริ ปท์ในการควบคุมการแสดงผลเป็ นส่ วนๆ ได้ลดการโหลด และกระพริ บของหน้าจอ และยัง
สามารถ แสดงผลในแบบ Real Time ได้โดยการโหลดข้อมูล เฉพาะที่ มีการเปลี่ ยนแปลงเท่านั้น
ออกมาแสดง (Auto Refresh)
2.3 JSON3
2.3.1 JSON คือ
JSON (JavaScript Object Notation) คือ รู ปแบบของข้อมูลที่ใช้สาหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
มีขนาดเล็ก ซึ่ งคนสามารถทาความเข้าใจได้ง่าย และสามารถถูกสร้างและอ่านโดยเครื่ องได้ง่าย ถูก
กาหนดภายใต้ภาษาจาวาสคริ ปท์ (JavaScript Programming Language, Standard ECMA-262 3rd.
Edition – December 1999.) JSON เป็ นรู ปแบบข้อมูลตัวอักษรที่มีความเป็ นอิสระอย่างสมบูรณ์ แต่
จะมีหลักการการเขียนที่คุน้ เคยกับนักเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ ได้ ไม่วา่ จะเป็ น ภาษา C, C++, C#,
Java, JavaScript, Perl, Python และอื่นๆ คุณสมบัติเหล่านี้ทาให้ JSON เป็ นภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลที่
มีสมบูรณ์แบบ โดยระบบบริ หารจัดการแท็กสิ นค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน่ ได้นา JSON มาประยุกต์ใช้
ในส่ วนของการล็อคอิน
3

อ้างอิงจาก : http://www.boxsingle.com/?page=Blog.ShowBlogDetail&blogID=13
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มาตรฐานของรู ป แบบ JSON คื อ RFC 4627 มี Internet media type เป็ น application/json
และมีนามสกุลของไฟล์เป็ น .json
ปั จจุ บ นั JSON นิ ย มใช้ใ นเว็บ แอปพลิ เคชัน โดยเฉพาะ AJAX โดย JSON เป็ นรู ป แบบ
ทางเลือกในการส่ งข้อมูล นอกเหนือไปจาก XML ซึ่ งนิยมใช้กนั อยูแ่ ต่เดิม สาเหตุที่ JSON เริ่ มได้รับ
ความนิยมเป็ นเพราะกระชับและเข้าใจง่ายกว่า XML
2.3.2 รู ปแบบการสร้ าง JSON
JSON ถูกสร้างขึ้นจากชุดข้อมูลของ Literal Object Notation ในจาวาสคริ ปท์ JSON จะใช้
[] แทน array และใช้ {} แทน hash (หรื อ Associate Array) แต่ละสมาชิกคัน่ ด้วย comma (,) และแต่
ละ ชื่อสมาชิกคัน่ ด้วย colon (:)
- การจัดเก็บในชุ ดข้อมูลที่มีชื่อข้อมูลและข้อมูลคู่กนั ในภาษาต่างๆ ข้อมูลจะจัดอยูใ่ น
รู ปแบบของ Object, record, struct, dictionary, hash table, keyed list หรื อ Associative
Array
- ลาดับของค่าข้อมูล ในภาษาโปรแกรมส่ วนใหญ่ จะจัดอยูใ่ นรู ปแบบของ Array, Vector,
List หรื อ Sequence
2.3.3 JSON Format

รู ปที่ 2.4 แสดงรู ปแบบ Object
ออบเจ็กต์ (Object) นั้นเป็ นชุ ดของข้อมูลที่มีชื่อข้อมูลและค่าของข้อมูลนั้นคู่กนั ซึ่ งจะถูก
เริ่ มต้นด้วยเครื่ องหมาย { และจะปิ ดท้ายข้อมูลด้วยเครื่ องหมาย } ข้อมูลแต่ละค่าจะมีเครื่ องหมาย :
กากับระหว่างชื่อข้อมูลกับค่าของข้อมูล และแต่ละข้อมูลจะมีเครื่ องหมาย , คัน่
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รู ปที่ 2.5 แสดงรู ปแบบ Array
อาร์ เรย์ (Array) เป็ นลาดับของข้อมูล ซึ่ งจะถูกเริ่ มต้นด้วยเครื่ องหมาย [ และจะจบด้วย
เครื่ องหมาย ] แต่ละค่าของข้อมูลจะถูกคัน่ ด้วยเครื่ องหมาย ,

รู ปที่ 2.6 แสดงรู ปแบบ Value
ค่า (Value) เป็ นข้อความ (String) ที่อยูใ่ นเครื่ องหมาย “” หรื อตัวเลข หรื อค่าทาง
ตรรกศาสตร์ true, false หรื อค่าว่าง (Null) หรื อออบเจ็กต์หรื ออาร์เรย์ซ่ ึงโครงสร้างสามารถวางซ้อน
กันได้
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รู ปที่ 2.7 แสดงรู ปแบบ String
ข้อความ (String) เป็ นลาดับของตัวอักษรตั้งแต่ 0 ตัวอักษรหรื อมากกว่า ซึ่ งอยูภ่ ายใต้
เครื่ องหมาย “” และจะใช้เครื่ องหมาย ในการใส่ เครื่ องหมายกากับต่างๆ ซึ่ งจะมีลกั ษณะคล้ายกับ
ข้อความในภาษาซี หรื อภาษาจาวา

รู ปที่ 2.8 แสดงรู ปแบบ Number
ตัวเลข (Number) นั้นมีความคล้ายคลึงกับตัวเลข ในภาษาซีหรื อภาษาจาวาอย่างมาก แต่จะ
ไม่สามารถใช้เลขฐาน 8 กับเลขฐาน 16 ได้
2.3.3 โครงสร้ างของ JSON
JSON นั้นใช้ลกั ษณะภาษาของจาวาสคริ ปท์ แต่ไม่ถูกมองว่าเป็ นภาษาโปรแกรม แต่ถูกมอง
ว่าเป็ นภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลมากกว่า ในปั จจุบนั มีไลบรารี ของภาษาโปรแกรมอื่นๆ ที่ใช้
ประมวลผลข้อมูลในรู ปแบบ JSON มากมาย ตัวอย่างของ JSON
[
{"firstname":"name","lastname":"name"},
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{"firstname":"name1", "lastname":"name2"}
]
JSON นั้นยังสามารถจัดเก็บข้อมูลที่เป็ น ลักษณะของ Master - Detail ได้อีกด้วย ตัวอย่าง
การจัดเก็บข้อมูล
[
{"firstname" : "name",
"lastname": "name",
"address" : [
{
"address1" : "adress",
"province" : "bangkok",
"country" : "Thailand"
}
]
}
]

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1

ชื่ อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) สำขำแก่งคอย สระบุรี (TCSB)
101 หมู่ 1 ถนนสุ ดบรรทัด ตำบลตำลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
เบอร์โทรศัพท์ +66 3625-1724-30

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั ของบริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ แก่งคอย สระบุรี (TCSB)
3.2

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
3.2.1 ธุ รกิจเคมิคอลส์
พัฒนำเทคโนโลยีดำ้ นกำรผลิตพอลิเมอร์ ข้ ึนใหม่ จนสำมำรถผลิตเม็ดพลำสติกพอ
ลิเอทิลีนเกรดพิเศษ (NewPE) ที่แข็งแรงมำกขึ้นทำให้สำมำรถขึ้นรู ปผลิตภัณฑ์พลำสติกให้
บำงลงแต่ยงั คงควำมแข็งแรงไว้ได้โดยไม่กระทบต่อกระบวนกำรผลิตเดิม สำมำรถ
นำไปใช้ในกำรผลิตได้หลำกหลำยผลิตภัณฑ์ เช่น ฟิ ล์มชนิ ดบำงพิเศษท่อส่ งน้ ำขนำดใหญ่
ฝำขวดน้ ำอัดลมชนิดบำงพิเศษ
3.2.2 ธุ รกิจแพคเกจจิ้ง
- คิดค้นและพัฒนำดิจิทลั แพลตฟอร์ม (E-Store) ที่ช่วยรองรับกำรบริ หำรจัดกำร
อะไหล่เครื่ องจักร (Spare Part) สำมำรถแสดงรำยกำรและจำนวนอะไหล่
เครื่ องจักรระหว่ำงโรงงำน ทำให้เกิดกำรบริ หำรจัดกำรร่ วมกันอย่ำงมี
ประสิ ทธิ ภำพ ลดจำนวนและค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดเก็บ
- พัฒนำบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกสำหรับบรรจุผกั ผลไม้สดเพื่อกำรส่ งออก (OptiBreath)
และขยำยตลำดไปยังธุ รกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) พร้อมพัฒนำบริ กำร
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ให้ครบวงจรด้วยกำรเพิ่มบริ กำรออกแบบ (Design Customization) เพื่อตอบสนอง
ลูกค้ำที่ตอ้ งกำรบรรจุภณั ฑ์ที่หลำกหลำยและเหมำะสมกับสิ นค้ำมำกขึ้น
- พัฒนำบรรจุภณ
ั ฑ์พลำสติกสำหรับของเหลวพร้อมฝำเกลียวสำหรับสิ นค้ำประเภท
เครื่ องดื่มและสิ นค้ำชนิดเติม (Spout Pouch) เพิม่ ควำมน่ำสนใจด้วยกำรออกแบบ
ให้ถุงบรรจุภณั ฑ์สำมำรถตั้งได้ เหมำะสำหรับลูกค้ำที่ตอ้ งกำรควำมสะดวกในกำร
ใช้งำน
- พัฒนำบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดอ่อนตัว (Retort Pouch) ที่สำมำรถทนต่อควำมร้อนและ
ควำมดันสู ง เหมำะสำหรับบรรจุอำหำรที่ตอ้ งผ่ำนกำรฆ่ำเชื้อ สำมำรถเก็บรักษำ
คุณภำพของอำหำรได้นำนและพร้อมรับประทำน ช่วยให้ผบู ้ ริ โภคได้รับควำม
สะดวกสบำย ลดเวลำในกำรเตรี ยมอำหำร
- พัฒนำช่องทำงกำรขำยสำหรับบรรจุภณั ฑ์อำรปลอดภัยแบรนด์ “เฟสท์” ผ่ำนร้ำน
ขำยปลีกแบบสมัยใหม่และร้ำนขำยแบบดั้งเดิมที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ตอบโจทย์
ลูกค้ำธุ รกิจด้วยกำรเพิ่มบริ กำรออกแบบบรรจุภณั ฑ์ สร้ำงมูลค่ำให้กบั บรรจุภณ
ั ฑ์
ของลูกค้ำธุ รกิจ
- พัฒนำช่องทำงกำรขำยสำหรับบรรจุภณั ฑ์อำรปลอดภัยแบรนด์ “เฟสท์” ผ่ำนร้ำน
ขำยปลีกแบบสมัยใหม่และร้ำนขำยแบบดั้งเดิมที่ครอบคลุมทัว่ ประเทศ ตอบโจทย์
ลูกค้ำธุ รกิจด้วยกำรเพิ่มบริ กำรออกแบบบรรจุภณั ฑ์ สร้ำงมูลค่ำให้กบั บรรจุภณ
ั ฑ์
ของลูกค้ำธุ รกิจ
- พัฒนำบรรจุภณ
ั ฑ์กระดำษลูกฟูกสำหรับงำนพัสดุต่ำงๆ ตอบโจทย์กำรบริ กำรแบบ
ครบวงจร ด้วยบริ กำรออกแบบบรรจุภณั ฑ์ บริ กำรส่ งสิ นค้ำ และกำรสั่งซื้ อบรรจุ
ภัณฑ์ผำ่ นระบบ e-commerce ที่เพิ่มควำมสะดวกสบำยสำหรับลูกค้ำที่ตอ้ งกำร
สร้ำงควำมแตกต่ำงให้กบั บรรจุภณั ฑ์ของธุ รกิจ
- พัฒนำกระดำษรังผึ้ง (Honeycomb) ที่ช่วยทดแทนกำรใช้ไม้ โดยกระดำษรังผึ้งมี
ควำมแข็งแรง ทนทำน แต่น้ ำหนักเบำ จึงเหมำะสำหรับอุตสำหกรรมเฟอร์ นิเจอร์
สำมำรถนำไปผลิตเป็ นโต๊ะหรื อชั้นวำงของ รวมถึงงำนประเภทขนส่ ง
3.2.3 ธุ รกิจกำรลงทุน
ธุ รกิจกำรลงทุน ดูแลด้ำนกำรลงทุนในกิจกำรต่ำงๆ ของเอสซี จี ซึ่ งบริ ษทั ส่ วนใหญ่
ในกลุ่มนี้เป็ น บริ ษทั ร่ วมทุนกับบริ ษทั ชั้นนำในต่ำงประเทศ อำทิ Kubota, Yamato Kogyo,
Aisin Takaoka Group, Nippon Steel, Toyota Motor เป็ นต้น นอกจำกนี้ยงั ดูแลธุ รกิจที่ดิน
อุตสำหกรรมร่ วมกับ Hemaraj Development

15
3.3

รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริหารงานขององค์ กร
Management Director

Programmer

Customer Support

Sale

Engineer

รู ปที่ 3.2 โครงสร้ำงกำรบริ หำรจัดกำรขององค์กร
3.4

ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ได้ไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษำ ณ บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) สำขำแก่งคอย สระบุรี
(TCSB) ในตำแหน่ ง Programmer Analyst เป็ นตำแหน่ งที่ทำหน้ำที่ในกำรออกแบบและพัฒนำเว็บ
แอปพลิ เคชันให้กบั บริ ษทั ตกแต่งและแก้ไขรู ปแบบเว็บแอปพลิ เคชัน ทั้งในส่ วนของระบบกำร
ทำงำน รู ปแบบของแอปพลิเคชันและเนื้ อหำต่ำง ๆ ในแอปพลิเคชัน ออกแบบ ปรับปรุ งแก้ไขและ
ตกแต่ง User Interface เขียนโปรแกรมเพื่อควบคุ มกำรทำงำนของระบบ วิเครำะห์ ออกแบบกำร
ทำงำนของระบบ
3.5

3.6

ชื่ อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ ยุทธชัย กระเดำ
หัวหน้ำแผนก QA

ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ได้มำปฏิบตั ิงำนที่ บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จำกัด (มหำชน) สำขำ แก่งคอย สระบุรี (TCSB)
ตั้งแต่วนั ที่ 3 มิถุนำยน พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 2 สิ งหำคม พ.ศ.2562

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1 รายละเอียดของโครงงาน
ระบบงานเดิมในปั จจุบนั ของบริ ษทั ในส่ วนของโรงงานนั้นยังคงให้พนักงานใช้โปรแกรม
Excel ในการทาใบติด Tag สิ นค้าต่างๆ ทาให้เกิดปั ญหาเกี่ยวกับการติด Tag สิ นค้าที่ผิดพลาด ทาให้
ทางโรงงานส่ งสิ นค้าผิดประเภทให้กบั ทางลูกค้า ซึ่ งส่ งผลเสี ยต่อบริ ษทั เป็ นอย่างมาก โดยปั ญหานั้น
เกิ ดจากการพิ มพ์ใ บ Tag เกิ นเป็ นจานวนมากและเมื่ อติ ด Tag สิ นค้า ชนิ ดนั้นครบแล้ว พนัก งาน
ไม่ได้นาใบ Tag ที่เหลือไปทิง้ และเมื่อมีการพิมพ์ใบ Tag ของสิ นค้าชนิดใหม่ทาให้ใบ Tag ของเดิม
และใบ Tag ของใหม่อยูด่ ว้ ยกัน ก่อให้เกิดการสับสนและผิดพลาดในการนาไปใช้งาน ระบบบริ หาร
จัดการแท็กสิ นค้าผ่า นเว็บ แอปพลิ เคชัน เป็ นแอปพลิ เคชัน ที่ ถู กเขี ย นขึ้ นมาเพื่ อเป็ นเบราว์เซอร์
ส าหรั บ การใช้ง านในการตรวจสอบความถู ก ต้อ งของข้อ มู ล จากใบสั่ ง ซื้ อ (Master Order) และ
สามารถสั่งพิมพ์ใบติด Tag สิ นค้าได้ทนั ที โดยให้คอมพิวเตอร์ เป็ นตัวคานวณให้และจะได้ตรงตาม
จานวนที่ตอ้ งการ โดยไม่ตอ้ งให้ฝ่ายบริ การลูกค้าคานวณจากัดใบติด Tag เอง สามารถแก้ไขใบติด
Tag สิ นค้าที่ตอ้ งการเปลี่ยน Template ได้ผ่านหน้า Page Customize ช่ วยให้การทางานง่ายขึ้นและ
สะดวกมากขึ้น
4.2 การทางานของระบบ
Server

Login

Report

Search

Client
View

Customize
Print

Standard
Print

รู ปที่ 4.1 โครงสร้างสถาปัตยกรรมของระบบ

Database
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การทางานจะแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
1. Client จะเป็ นส่ วนของเว็บแอปพลิ เคชัน จะทาการร้ องขอบริ การและรับบริ การ
อย่างใดอย่างหนึ่งจาก Server
2. Server เป็ นส่ วนที่ใช้ติดต่อกับฐานข้อมูลเพื่อให้บริ การสิ่ งที่ Client ร้องขอมา และ
ส่ งกลับไปยัง Client
3. Database เป็ นส่ วนที่เก็บข้อมูลต่างๆ ของระบบ
4.3 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้

รู ปที่ 4.2 แสดงหน้าแรกของเว็บแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 4.2 เมื่อเริ่ มเปิ ดเว็บแอปพลิเคชันหน้าแรก จะมีหน้าต่าง Login สาหรับฝ่ ายบริ การ
ลูกค้าหรื อผูร้ ่ วมธุ รกิจที่มี Username อยูแ่ ล้ว ทาการ Login เพื่อเข้าสู่ หน้าต่อไป
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รู ปที่ 4.3 แสดงหน้าจอเมื่อล็อคอินเข้าสู่ เว็บแอปพลิเคชัน
จากรู ปที่ 4.3 หน้าจอ Home page สาหรับฝ่ ายบริ การลูกค้าหรื อผูร้ ่ วมธุ รกิจใส่ รหัสใบสั่งซื้ อ
สิ นค้าที่ ตอ้ งการในช่ อง Search เพื่อเรี ยกดู ใบสั่งสิ นค้าและตรวจสอบความถู กต้องของข้อมู ลใน
ใบสั่งซื้ อสิ นค้า

รู ปที่ 4.4 แสดงหน้าจอข้อมูลใบสั่งซื้ อหลังจากคลิกปุ่ ม Search
จากรู ปที่ 4.4 เมื่อคลิกปุ่ ม Search แล้วหน้าจอ Home Page จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดของ
ใบสั่งซื้ อ (Master Order) ที่ฝ่ายบริ การลูกค้าหรื อผูร้ ่ วมธุ รกิจต้องการตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะ
สั่งพิมพ์ Tag สิ นค้านั้นๆ
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รู ปที่ 4.5 แสดงหน้าจอข้อมูลใบ Tag สิ นค้าหลังจากคลิก Standard Print
จากรู ปที่ 4.5 เมื่อคลิกปุ่ ม Standard Print จะเข้าสู่ หน้าจอแสดงรายละเอียดใบ Tag สิ นค้าที่
เป็ น Template พื้นฐานของสิ นค้าในใบสั่งซื้ อนั้นๆ ซึ่ งสิ นค้าแต่ละชนิ ดจะมี Template ใบติด Tag ที่
แตกต่างกัน

รู ปที่ 4.6 แสดงหน้าจอสาหรับฝ่ ายบริ การลูกค้าหรื อผูร้ ่ วมธุ รกิจที่ตอ้ งการปรับแต่ง Tag สิ นค้า
จากรู ป ที่ 4.6 เมื่ อฝ่ ายบริ ก ารลู ก ค้า หรื อ ผูร้ ่ วมธุ รกิ จคลิ ก เลื อ ก Customize Print จะเข้า สู่
หน้า จอนี้ เพื่ อให้ผูใ้ ช้ได้กาหนดว่าต้องการให้ใ บติ ด Tag แสดงข้อมูล ใดบ้าง โดยสามารถเลื อก
ลักษณะของใบ Tag สิ นค้าได้ว่าจะติดพาเลทหรื อติดห่ อ และสามารถยกเลิ กได้ถา้ ผูใ้ ช้ไม่ตอ้ งการ
กาหนดด้วยตนเองแล้ว

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุ ปผลโครงงาน
5.1.1 สรุ ปผลโครงงาน
การพัฒนาระบบบริ หารจัดการแท็กสิ นค้าผ่านเว็บแอปพลิเคชัน สามารถใช้งานได้จริ งและ
สะดวกต่ อผูใ้ ช้งาน เป็ นประโยชน์ ต่อสถานประกอบการ ข้อมู ล ต่า ง ๆ ที่ ใ ช้ใ นแสดงผลมี ความ
ถูกต้อง ประสิ ทธิ ภาพในการทางานมีความรวดเร็ ว เว็บแอปพลิเคชันมีความทันสมัย ทาให้ ใช้งาน
ง่ายและสามารถทางานได้รวดเร็ วมากขึ้น
5.1.2

ข้ อจากัดของโครงงาน

5.1.2.1 ระบบยังไม่สามารถใช้งานในส่ วนฟังก์ชนั่ Report ได้
5.1.2.2 ระบบยังไม่สามารถใช้งานในส่ วนฟังก์ชนั่ Add Customer ได้
5.1.2.3 ถ้าต้องการเพิม่ ข้อมูลใน Template จะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับ Template นั้น จึง
จะสามารถเพิ่ม Template ใหม่ๆ ได้
5.1.2.4 ระบบยังไม่สามารถบันทึก Template ที่เกิดจากการ Customize ล่าสุ ดได้
5.1.3 ข้ อเสนอแนะ
เว็บแอปพลิเคชันสามารถเพิ่มฟังก์ชนั่ การใช้งานในส่ วนอื่นๆ ได้อีก เช่น ฟังก์ชนั่
Report ที่ช่วยรายงานปั ญหาของตัวเครื่ องจักร การเพิ่ม Template Tag สิ นค้าของลูกค้าราย
ใหม่ เป็ นต้น เพื่อให้สมบูรณ์แบบหากมีการพัฒนาต่อจะทาให้ลดภาระการทางานและเพิ่ม
ความสะดวกรวดเร็ วได้มากยิง่ ขึ้น
5.2 สรุ ปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้ อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ในการไปปฏิ บตั ิงานสกิจศึกษานั้น ทาให้ได้ความรู ้จากการทางานจริ งทั้งในเรื่ อง
ของระบบโรงงาน ระบบธุ รกิ จ และภาษาที่ใช้ในการเขียนระบบ ต้องศึกษาหาความรู ้เอง
และต้องสอบถามพนักงานที่ปรึ กษาบ้าง จึงได้ความรู ้ในการพัฒนาระบบค่อนข้างมากและ
รู ้ จกั ขวนขวายและกระตื อรื อร้ นอี กทั้งยังฝึ กความอดทนในการทางานเพื่อให้งานสาเร็ จ
ลุล่วงตามเป้ าหมายในเวลาที่จากัด
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5.2.2 ปัญหาทีพ่ บของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
การปฏิบตั ิงานต้องศึกษาภาษาใหม่ เก็บความต้องการของผูใ้ ช้ตา่ งๆ จากพนักงาน
ของโรงงานและปฏิบตั ิไปด้วยทาให้ระยะเวลาในพัฒนาระบบให้เสร็ จสมบูรณ์ค่อนข้างมี
ความล่าช้า รวมทั้งกับระยะเวลาการฝึ กงานที่น้อยเกิ นไป จึงทาให้ฟังก์ชนั่ บางอย่างยังไม่
เสร็ จสมบูรณ์
5.2.3 ข้ อเสนอแนะ
ศึก ษาข้อมู ล และการท างานของโปรแกรมที่ ใ ช้ใ นการพัฒนาระบบ และศึ ก ษา
วิธีการที่ใช้ในการสร้ างระบบเบื้ องต้นก่ อนเริ่ มปฏิ บตั ิ งานจริ ง เพื่อไม่ให้เสี ยเวลาในการ
ทางาน เพราะจะต้องศึกษาไปพร้อมกับปฏิบตั ิงานไปด้วยทาให้เสี ยเวลาไปมาก
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