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บทคัดย่ อ
คณะผูจ้ ดั ท าไปฝึ กงานสหกิ จบริ ษทั แอ๊บโซลู ท เมเนจเม้นท์ โซลู ชั่นส์ จากัด ตาแหน่ ง
โปรแกรมเมอร์ ในช่ วงที่ บริ ษทั มี โครงการพัฒนาเว็บไซต์นาเสนองานอี เว้นท์ มุ่งเน้นผูใ้ ช้งานที่
ต้องการหาข้อมูลงานการแสดงต่างๆ โดยมี การเก็บความต้องการของพนักงานที่ เกี่ ยวข้อง ผ่าน
ทางการทาแบบสอบถาม เว็บไซต์อีเว้นท์ที่พฒั นาขึ้ นสามารถเลื อกประเภทของการแสดงแต่ละ
ประเภทได้และยังสามารถดู โปรโมชั่นของแต่ละการแสดงในเว็บ ไซต์ไ ด้ เว็บไซต์ยงั มี ฟั ง ก์ชัน
Google map ที่สามารถบอกตาแหน่งของสถานที่งานแสดงได้ ช่วยให้สะดวกต่อการเดินทางไปยัง
สถานที่อีเว้นท์น้ นั ได้ดีมากขึ้นและยังเป็ นช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีเว้นท์เพิ่มขึ้นอีกช่องทาง
หนึ่ ง โดยเว็บไซต์ดงั กล่าวพัฒนาด้วยภาษา HTML,CSS,JavaScript,Keystone และมีความคืบหน้า
60% ขณะนี้บริ ษทั ได้นาไปใช้ไว้เป็ นต้นแบบในการพัฒนาต่อไป

คาสาคัญ : อีเว้นท์, ประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์
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บทที่ 1
บทนำ
1.1

1.2

1.3

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ในปั จจุบนั เว็บไซต์ได้กลายเป็ นสื่ อที่มีความสาคัญ ซึ่ งมีบทบาทอย่างมากในเรื่ อง
ของการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ยงั สะดวกสาหรับผูใ้ ช้ที่ตอ้ งการหาว่าในแต่ละเดือนหรื อแต่ละ
วันมี งานอี เว้นท์และมี โปรโมชั่นอี เว้นท์อะไรบ้างและยังสะดวกตรงที่ ว่าไม่ ว่าเราจะอยู่
ตรงไหนสามารถใช้มือถือค้นหางานอีเว้นท์ในเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลาและเว็บไซต์
อี เว้น ท์ข องเรายังมี ต ัว Google Map น าทางไปยังสถานที่ งานอี เว้น ท์ด้วยช่ วยให้ ส ะดวก
สาหรับการเดินทางมากๆ ด้วยข้อดีดงั กล่าว บริ ษทั ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆหรื อ
แม้แต่บุคคลทัว่ ไป ต่างก็มีความต้องการที่จะมาประชาสัมพันธ์งานอีเว้นท์บนเว็บไซต์ของ
เราเพื่อเป็ นช่องทางการประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ ขอ้ มูล ที่
มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นอย่างมากในการสนองภารกิ จดังกล่าว ซึ่ งทางบริ ษทั แอ๊บโซลูท เมเนจ
เม้นท์ โซลูชนั่ จากัด ได้ให้โอกาสนักศึกษาสหกิ จศึกษาได้พฒั นาเว็บไซต์ดงั กล่าวและให้
การสนับสนุนทางด้านความรู ้เป็ นอย่างดี
ในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ ดัง กล่ า วได้พ ัฒ นาด้ว ย Keystone ในการจัด การข้อ มู ล
ออกแบบและสร้างหน้าเว็บด้วย Adobe Photoshop CC, Indigo Studio เครื่ องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาเว็บไซต์ Visual Studio Code และจัดการฐานข้อมูลด้วย Mongo DB
วัตถุประสงค์ ของโครงงำน
1. เพื่อสะดวกต่อผูท้ ี่ตอ้ งการค้นหาเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับงานอีเว้นท์ง่ายขึ้น
2. เพื่อให้คนที่สนใจสามารถมาลงประกาศหรื อโฆษณางานอีเว้นท์ได้เข้ามาโพสต์ใน
เว็บของเราได้
3. เพื่อศึกษาการออกแบบเว็บไซต์และสร้างหน้าเว็บไซต์
4. นาเสนอผลงานผ่านเว็บไซต์ได้
ขอบเขตของโครงงำน
1.3.1 ประเภทของระบบที่พฒั นาขึ้นมาเป็ นเว็บไซต์ออนไลน์
1.3.2 กลุ่มผูใ้ ช้แบ่งออกเป็ นสองกลุ่มหลัก คือ
 ผูด้ ูแลระบบ
o สามารถปรับปรุ งข้อมูล ระบบหมวดหมู่ เพื่อให้ขอ้ มูลมีความทันสมัย
 ผูใ้ ช้
o สามารถเลือกดูหมวดหมู่การแสดง เช่น งานนิทรรศการ งานกีฬา งาน
ท่องเที่ยว งานคอนเสิ ร์ต

2
1.4

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1.4.1 ใช้งานเว็บไซต์ได้ทุกสถานที่
1.4.2 นาเสนองานงานอีเว้นท์ได้ตลอดเวลา
1.4.3 ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์งานอีเว้นท์

1.5

ขั้นตอนและวิธีดำเนินงำน
1.5.1 รวบรวมความต้องการและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
รวบรวมความต้องการและศึ ก ษาโดยศึ ก ษาจุ ด เด่ น แต่ ล ะเว็บ ไซต์แ ละ
เปรี ย บเที ย บข้อ ดี -ข้อ เสี ย ของเว็บ ไซต์อื่ น แล้ว น ามาเป็ นแนวทางในการสร้ า ง
เว็บไซต์นอกจากนี้ได้ศึกษาเทคโนโลยีและเครื่ องมือที่ใช้ในการพัฒนา
1.5.2 วิเคราะห์ระบบงาน
จากข้อ มู ล ที่ ไ ด้ศึ ก ษาและรวบรวมได้น ามาวิเคราะห์ แ ละวางแผนการ
ปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ แสดงฟั ง ก์ ชั่น การท างานของเว็บ ไซต์เพื่ อ จ าลองรู ป แบบของ
เว็บไซต์เป็ นแนวทางในการออกแบบและทาการปรึ กษาพนักงานที่ ปรึ ก ษาเพื่ อ
วางแผนในการทาเว็บไซต์ก่อนที่จะเริ่ มต้นพัฒนาเว็บไซต์
1.5.3 ออกแบบระบบงาน
ในหน้า Html จะมี ก ารเขี ย นโค้ดเรี ย กใช้ค ลาสต่ างๆขึ้ นไปบนหน้าเว็บ
CSS จะเป็ นการกาหนดว่าคลาสนี้ มีรูปแบบอย่างไรและในหน้าจะมีการกาหนด
ฟั งก์ชนั่ ต่างของหน้าเว็บไซต์ให้ดูมีลูกเล่ นมาขึ้ นและยังมี ตวั Mongo DB เป็ นตัว
เก็บฐานข้อมูลต่างๆ
1.5.4 จัดทาหรื อพัฒนาระบบ
พัฒ นาเว็บ ไซต์ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code และ ตัว โปรแกรม
Keystone เป็ นโปรแกรมสาเร็ จรู ปที่ มีส่วนของหลังบ้านที่ สามารถเรี ยกใช้งานได้
เลยโดยไม่ตอ้ งเขียนขึ้นเอง
1.5.5 ทดสอบและสรุ ปผล
ทดสอบว่าหน้ า เว็บ ไซต์ข องเราในแต่ ล ะหน้ า มี ห น้ ามี ส่ ว นไหนบ้า งที่
ออกแบบไม่เหมือนกับแบบที่วางไว้และดูวา่ มีฟังก์ชนั่ ครบตามที่กาหนดไว้หรื อไม่
1.5.6 จัดทาเอกสาร
จัดทาเอกสารประกอบโครงงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนาเสนอต่อ
พนักงานที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ที่ปรึ กษาและสหกิจศึกษา
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1.5.7 ระยะเวลาในการดาเนินงาน
ตารางที่ 1.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการดาเนินโครงงาน
1.
2.
3.
4.
5.

1.6

ขั้นตอนการดาเนิ นงาน
วิเคราะห์ความต้องการ
ออกแบบระบบหน้าเว็บไซต์
สร้างหน้าเว็บไซต์
พัฒนาระบบ
จัดทาเอกสาร

พ.ค. 62

มิ.ย. 62

อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
1.6.1 ฮำร์ ดแวร์
1.6.1.1 เครื่ องคอมพิวเตอร์ DELL 8300H.
หน่วยความจา 4 GB.
ความเร็ วในการประมวลผล 2.30 GHz.
1.6.2 ซอฟต์ แวร์
1.6.2.1 โปรแกรม Visual Studio Code
1.6.2.2 โปรแกรม Keystone
1.6.2.3 โปรแกรม Adobe Photoshop cc 2018
1.6.2.4 โปรแกรม Indigo Studio

ก.ค. 62

ส.ค. 62

บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
ในการจัดทาโครงงานสหกิ จศึ กษานี้ ผูจ้ ดั ทา/คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการศึกษาค้นคว้าแนวคิด
ทฤษฎี เทคโนโลยี และเครื่ องมือต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วย
2.1 ทฤษฎี Keystone
Keystone เป็ นระบบจัดการเนื้ อหา Node.js ที่มีประสิ ทธิ ภาพและเฟรมเวิร์กแอพที่
สร้ า งขึ้ น บนกรอบเว็บ Express และ Mongoose ODM Mongoose เป็ น Object-Document
Mapper (ODM) ซึ่ งมี วิธีก ารแก้ปั ญหา schema-based สาหรับการสร้างแบบจาลองข้อมูล
และความสัมพันธ์ สาหรั บเอกสารที่ เก็บไว้ในเซิ ร์ฟ เวอร์ ฐานข้อมูล MongoDB Keystone
ขยายแบบจาลองที่อิงกับ schema ของ Mongoose ด้วยแนวคิดของ Keystone List ที่ช่วยให้
คุณสร้าง UI ของผูด้ ูแลระบบที่สวยงามด้วยประเภทฟิ ลด์อจั ฉริ ยะ

รู ปที่ 2.1 Keystone
2.2 ทฤษฎี Mongo DB
เป็ น open-source document database โดยเป็ นฐานข้อ มู ล แบบ NoSQL คื อ ไม่ มี
relation ของตารางแบบ SQL ทัว่ ๆไป แต่จะเก็บข้อมูลเป็ นแบบ JSON (JavaScript Object
Notation) แทน การบันทึ กข้อมูล ทุก ๆ record ใน MongoDB เราจะเรี ยกมันว่า Document
ซึ่ งจะเก็บค่าเป็ น key จะเห็นว่ามันก็คือ JSON
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2.3 ทฤษฎี HTML5
HTML5 ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language, Version 5 คื อภาษามาร์ กอัพ ที่
ใช้สาหรับเขียน Website ต่างๆ ซึ่ งข้อดีของ HTML5 คือสามารถรองรับอุปกรณ์ รุ่นใหม่ๆที่
ออกมา ไม่วา่ จะเป็ น คอมพิวเตอร์ , โน๊ตบุ๊ค, สมาร์ ทโฟนหรื อแท็บเล็ต ก็ได้มีการรองรับ
HTML5 สามารถที่จะแสดงภาพและเสี ยง และอนิ เมชัน่ ต่างๆ โดยที่ไม่ตอ้ งมีซอฟแวร์ อื่นๆ
มาช่วย และทาให้ผทู ้ ี่พฒั นาโปรแกรมต่างๆ พัฒนาได้ง่ายขึ้นเพราะการพัฒนาจะเหมือนกับ
การโปรแกรมต่ างๆ ที่ ใช้ง านกัน อยู่ท ว่ั ไป และยัง เป็ นภาษาที่ ถู ก พัฒ นาต่ อมาจากภาษา
HTML รุ่ นก่อนๆและพัฒนา Feature ใหม่ๆ ของ HTML5 ดังนี้
2.3.1 Semantic Markup การเพิ่ม Element ที่ อ่านง่ายมากขึ้น และช่ วยให้ เราทา
SEO ได้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2.3.2 Form Enhancements เพิ่ ม ความสามารถของ Form ต่ า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ น
Input type, Attribute หรื อ แม้แต่ Element
2.3.3 Audio / Video รองรับการอ่านไฟล์ Audio และ Video โดยไม่จาเป็ นต้อง
ใช้ Embed Code ของ Third Party
2.3.4 Canvas ใช้ในการวาดรู ป โดยจาเป็ นต้องใช้ JavaScript ช่วย
2.3.5 Content Editable สามารถแก้ไข Content ได้โดยตรงผ่านทางหน้าเว็บ
2.3.6 Drag and Drop ลากวางObject ได้ เพื่อเพิ่มการ ตอบสนองระหว่างระบบ
กับผูใ้ ช้
2.3.7 Persistent Data Storage มี ก ารจัดการที่ ดีข้ ึ น โดยเก็ บ ข้อมู ล ลงบนเครื่ อง
ของผูใ้ ช้
2.4 ทฤษฎี CSS
CSS คือภาษาที่จดั รู ปแบบการแสดงผลของ HTML ให้ดูสวยงามและเหมาะสม โดยที่
CSS จะกาหนดในการระบุรูปแบบ ของรายละเอียดเอกสาร เช่น สี ของข้อความ สี พ้ืนหลัง
ลักษณะตัวอักษร และการจัดวางตาแหน่ งข้อความ ซึ่ งการกาหนดรู ป แบบนี้ ใช้หลักการ
สร้าง Class แยกใน CSS ให้กบั เนื้อหาเอกสาร HTML ออกจากคาสั่งที่ใช้ในการจัดรู ปแบบ
การแสดงผล เพื่อให้ง่ายต่อการจัดรู ปแบบการแสดงผลของเอกสาร HTML ส่ วนข้อดีของ
CSS มีดงั ต่อไปนี้
2.4.1 CSS มี คุณสมบัติมากกว่า tag ของ html เช่ น การกาหนดกรอบให้ขอ้ ความ
รวมทั้งสี รู ปแบบของข้อความที่กล่าวมาแล้ว
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2.4.2 CSS นั้นกาหนดที่ตน้ ของไฟล์ html หรื อตาแหน่ งอื่น ๆ ก็ได้ และสามารถมี
ผล กับเอกสารทั้งหมด หมายถึงกาหนด ครั้งเดียวจุดเดียวก็มีผลกับการแสดงผลทั้งหมด ทา
ให้เวลาแก้ไขหรื อปรับปรุ งทาได้สะดวก ไม่ตอ้ งไล่ตามแก้ tag ต่างๆ ทัว่ ทั้งเอกสาร
2.4.3 CSS สามารถก าหนด Class แยกไว้ต่ า งหากจาก ไฟล์เอกสาร html และ
สามารถนามาใช้ร่วม กับเอกสารหลายไฟล์ได้ การแก้ไขเพี ยงจุ ดเดี ยวก็ มีผลกับ เอกสาร
ทั้งหมด

รู ปที่ 2.2 CSS
2.5 ทฤษฎี Java Script
JavaScript คื อ ภาษาคอมพิ ว เตอร์ สา หรั บ การเขี ย นโปรแกรมบนระบบ
อินเทอร์ เน็ต ที่ กาลังได้รับความนิ ยมอย่างสู ง Java JavaScript เป็ นภาษาสคริ ปต์เชิ งวัตถุ ที่
เรี ย กว่า script ซึ่ งมี วิธี ก ารท างานในลัก ษณะ "แปลความและดาเนิ น งานไปที ล ะค าสั่ ง "
(interpret) ห รื อ เรี ยก ว่ า Object Oriented Programming (OOP) ที่ มี เป้ าห ม ายใน ก าร
ออกแบบและพัฒ นาโปรแกรมในระบบอิ น เทอร์ เน็ ต ส าหรั บ ผูเ้ ขี ย นด้วยภาษา HTML
สามารถทา งานข้ามแพลตฟอร์ มได้โดยทางานร่ วมกับภาษา HTML และภาษา Java ได้ท้ งั
ทางฝั่ง Client และ Server ลักษณะที่สาคัญของจาวาสคริ ปต์ มีดงั นี้
2.5.1 เป็ นภาษาประเภท Scripting Language
2.5.2 ไม่ตอ้ งอาศัยความรู ้ในการเขียนโปรแกรมในระดับสู งนัก
2.5.3 จาวาสคริ ปต์จะช่วยในส่ วนของความเป็ น Interactive ต่อผูใ้ ช้
2.5.4 เป็ นภาษาที่ทางานโดยอาศัยการแปลคาสั่ง (Interpret) ดังนั้นจึงไม่ตอ้ งทา
การ คอมไพล์ (compile) ชุดคาสั่งแต่อย่างใด
2.5.5 ทางานที่ฝั่งไคลเอนต์ (Client Side)
2.5.6 นักพัฒนาสามารถใช้ JavaScript ได้ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าลิขสิ ทธิ์ (License)
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2.6

Event pop
เป็ นเว็บไซต์ตวั อย่างที่ใช้ในการอ้างอิงในการพัฒนาเว็บไซต์เวิลด์อีเว้นท์ข้ ึนโดยใช้
เป็ นแนวทางในการทาเว็บไซต์ให้แตกต่างขึ้น

รู ปที่ 2.3 Event pop
2.7

Amazing ไทยเท่
เป็ นเว็บไซต์ตวั อย่างที่ใช้ในการอ้างอิงในการพัฒนาเว็บไซต์เวิลด์อีเว้นท์ข้ ึนโดยใช้
เป็ นแนวทางในการทาเว็บไซต์ให้แตกต่างขึ้น

รู ปที่ 2.4 Amazing ไทยเท่

บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัติงาน
3.1

ชื่อและทีต่ ้งั สถานประกอบการ
ชื่อบริ ษทั
: บริ ษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชนั่ ส์ จำกัด
ที่ต้ งั
: 22 ซ.เพชรเกษม 47/2 เขต บำงแค กทม. 10160
อีเมล
: support@absolute.co.th
โทรศัพท์
: 02-026-3200

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั บริ ษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชนั่ ส์ จำกัด
3.2

ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
บริ ษทั แอ๊บโซลู ท เมเนจเม้นท์ โซลู ช่นั ส์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ฯใน
เดื อนธันวำคม 2552 ด้วยอุดมกำรณ์ ว่ำคลำวด์จะเป็ นเทคโนโลยีที่เปิ ดโอกำสให้ SMEs
สำมำรถมี ระบบบริ หำรจัดกำรธุ รกิ จ
(ERP)
ที่ดีได้จึงเป็ นจุ ดกำเนิ ดของ
ระบบ ABSOLUTE SOLUTIONS ที่ถือเป็ นระบบบริ หำรจัดกำรธุ รกิ จออนไลน์บน 8
คลำวด์รำยแรกของไทย โดยระบบ ABSOLUTE SOLUTIONS ให้บริ กำรด้ำน ระบบ
คลังสิ นค้ำ และ ระบบขำยปลี ก มีกลุ่ มเป้ ำหมำยอยู่ที่เจ้ำของร้ ำน/ธุ รกิ จ ขนำดเล็ก/กลำง
ที่ ขำยสิ นค้ำปลี กทัว่ ไป อำทิ เช่ น ร้ ำนขำยของชำ ร้ำนขำยยำ ร้ ำนขำยเสื้ อผ้ำ รองเท้ำ
กระเป๋ ำ ของแฟชั่น ฯลฯ
ในปี พ.ศ. 2554 พัฒนำและเปิ ดให้บริ กำร SOLUTIONS สำหรับ ธุ รกิ จซื้ อมำขำยไป ครบทั้งวงจรซึ่ งมี ระบบจัดซื้ อ ระบบขำยส่ ง ระบบกำรเงิ น เพื่อให้รองรับต่อ
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ควำมต้องกำรของ กลุ่มธุ รกิ จซื้ อมำ-ขำยไป แบบครบวงจร ตั้งแต่กำร ซื้ อสิ นค้ำเข้ำ
สต็อก (หรื อกระจำยสิ นค้ำ) ขำยสิ นค้ำออก โดยระบบสำมำรถรองรั บทั้งในส่ วนของ
กำร ขำยเงิ นเชื่ อ กำหนดวงเงิ นเครดิ ต สิ นค้ำฝำกขำย ระบบสะสมแต้ม ระบบ
โปรโมชั่นและอื่ น ๆ อีกมำกมำย ฯลฯ ทำให้สำมำรถตอบโจทย์กลุ่มลู กค้ำธุ รกิ จ ซื้ อมำขำยไป ได้อย่ำงสมบูรณ์
กันยำยน 2554 บริ ษทั ฯ ชนะเลิ ศรำงวัล True Cloud Winner Project ซึ่ งได้รับ
กำรรับรองจำก Software Park (Thailand) ว่ำเป็ น ERP on Cloud รำยแรกของไทย
โดยผ่ำนกำรประกวดจำกโครง กำร "True Cloud Winner Project" ซึ่ งถื อเป็ นโครงกำร
ประกวด Cloud Software ที่จดั ขึ้นเป็ นครั้ งแรกของประเทศไทย โดยได้รับ รำงวัล
ชนะเลิศ
ปลำยปี พ.ศ. 2554 บริ ษทั ฯ จัดตั้งที ม Customer Support เพื่อเพิ่มคุ ณภำพกำร
ให้บริ กำร ด้วยฐำนลู กค้ำที่เติ บโตขึ้ นกว่ำเท่ำตัว Absolute จึ งจัดตั้งทีมงำน Customer
Support เพื่อให้บริ กำร ช่ วยเหลื อและตอบคำถำม ในกำรใช้งำนระบบ ให้กบั ลูกค้ำทุก
รำย โดยเป็ นครั้งแรกที่ Absolute มี ระบบกำรตรวจสอบปั ญหำกำรใช้งำนระบบให้กบั
ลูกค้ำแบบ Real-time (Real-time Error Monitoring System) ทำให้ทนั ทีท่ี ผูใ้ ช้งำน
พบปั ญหำกำรใช้ร ะบบ ทำงทีมงำนจะตรวจพบ "กำรแจ้งเตือน" และติ ดต่อเข้ำไปหำ
ผูใ้ ช้งำน เพื่อแก้ไขปั ญหำได้ในทันที
ในปี พ.ศ. 2555 บริ ษทั ฯ ได้พฒั นำ ระบบบริ หำรงำนก่ อสร้ ำง และ ระบบ
บริ หำรงำนขำยก่ อสร้ ำง เป็ นเนื่ องจำกกลุ่ม ธุ รกิ จรับเหมำธุ รกิ จที่ตอ้ งใช้เงิ นลงทุ น
ค่อนข้ำงสู ง และมี ปัจจัยที่สำคัญในกำรอยู่รอดคื อ กำรควบคุ ม ต้นทุน , คุณภำพ และ
เวลำทำงบริ ษทั ฯ จึ งเล็งเห็ นโอกำสในกำรเจำะตลำดกลุ่ มธุ รกิ จนี้ และได้พฒั นำ ระบบ
บริ หำรงำนก่ อสร้ ำง เพื่อใช้จดั กำรต่ำง ๆ ปั จจัยเหล่ำนั้น
ปี พ.ศ. 2556 บริ ษทั ฯ ได้พฒั นำ ระบบขำยอสังหำริ มทรัพย์ สำหรับบริ ห ำร
จัดกำรงำนขำย บ้ำน คอนโด โดยรองรั บตั้งแต่กำร ออกใบเสนอรำคำ ใบจอง สัญญำ
ไปจนถึ งกำรโอนกรรมสิ ทธิ์ และกำรรั บประกันบ้ำน
ปี พ.ศ. 2557 บริ ษทั ฯ เริ่ มคิ ดใหม่ ทำใหม่ เพื่อปรั บปรุ งสิ นค้ำเก่ำ และพัฒนำ
สิ นค้ำใหม่ ๆ ออกสู่ ตลำด โดยบริ ษทั ฯ เริ่ มจัดตั้งทีม Design และ Artwork ขึ้น สำหรั บ
ออกแบบสิ นค้ำ และบริ กำรให้ดีย่ิงขึ้น ตลอดจนเป็ นทีมงำนในกำรสร้ ำงสรรค์ สื่ อต่ำง
ๆ เพื่อใช้ในกำรสื่ อสำรกับลูกค้ำ เช่ น เว็บไซต์ใหม่, วิดีโอแนะนำบริ ษทั ฯ ฯลฯ เป็ นต้น
โดยบริ ษทั ฯ มี โครงกำรต่ำง ๆ ที่ได้ริเริ่ มขึ้นใหม่เป็ นจำนวนมำก อำทิ เช่ น PhloxUI [UI
Framework], MagpieOS, Smartphone Application ฯลฯ เป็ นต้น
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3.3

รู ปแบบการจัดองค์ กรและการบริ หารงานขององค์ กร

รู ปที่ 3.3 โครงสร้ำงกำรบริ หำรงำนของบริ ษทั
3.4

ตาแหน่ งงานและลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
นำงสำว เกวรี จำดแหยม ตำแหน่งงำนที่ได้รับจำกมอบหมำยคือ Artwork เป็ น
ตำแหน่งที่ทำหน้ำที่ ออกแบบและแต่งรู ปภำพตำมคอนเทนด์ เช่น รู ปโฆษณำสำหรับอี
เว้นท์เป็ นต้นโดยส่ วนใหญ่ใช้ Adobe Photoshop CC ในกำรทำงำนและตำแหน่งงำนที่ได้
อีกคือ UI Developer ทำหน้ำที่ออกแบบหน้ำเว็บไซต์ให้มีควำมสวยงำมใช้งำนง่ำย เพื่อให้
เหมำะกับเว็บไซต์ในยุคปั จจุบนั โดยใช้โปรแกรม Indigo Studio และตำแหน่งงำนที่ได้อีก
คือ Back-end Developer ทำหน้ำที่ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูล
นำงสำว ปุญญำภัส ดุจศรี สกุล ตำแหน่งงำนที่ได้รับจำกมอบหมำยคือ Artwork
เป็ นตำแหน่งที่ทำหน้ำที่ ออกแบบและแต่งรู ปภำพตำมคอนเทนด์ เช่น รู ปโฆษณำสำหรับ
อีเว้นท์ เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่ใช้ Adobe Photoshop CC ในกำรทำงำนและตำแหน่งงำนที่
ได้อีกคือ UI Developer ทำหน้ำที่ออกแบบหน้ำเว็บไซต์ให้มีควำมสวยงำมใช้งำนง่ำย
เพื่อให้เหมำะกับเว็บไซต์ในยุคปั จจุบนั โดยใช้โปรแกรม Indigo Studio และตำแหน่งงำนที่
ได้อีกคือ Back-end Developer ทำหน้ำที่ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูล
นำงสำว อรนุช กลิ่นถือศีล ตำแหน่งงำนที่ได้รับจำกมอบหมำยคือ Artwork เป็ น
ตำแหน่งที่ทำหน้ำที่ ออกแบบและแต่งรู ปภำพตำมคอนเทนด์ เช่น รู ปโฆษณำสำหรับอี
เว้นท์ เป็ นต้น โดยส่ วนใหญ่ใช้ Adobe Photoshop CC ในกำรทำงำนและตำแหน่งงำนที่ได้
อีกคือ UI Developer ทำหน้ำที่ออกแบบหน้ำเว็บไซต์ให้มีควำมสวยงำมใช้งำนง่ำย เพื่อให้
เหมำะกับเว็บไซต์ในยุคปั จจุบนั โดยใช้โปรแกรม Indigo Studio และตำแหน่งงำนที่ได้อีก
คือ Back-end Developer ทำหน้ำที่ในกำรสร้ำงฐำนข้อมูล
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3.5
3.6

ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
คุณ จันทร์ สุดำ ศิริไกรวัฒน์ ตำแหน่ง R&D Manager แผนก Manager Programmer
ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เข้ำมำปฏิบตั ิงำนที่ บริ ษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชนั ส์ จำกัด ตั้งแต่วนั ที่ 14
พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 สิ งหำคม พ.ศ. 2562 รวมเป็ นระยะเวลำ 4 เดือน

บทที่ 4
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน
4.1

รายละเอียดของโครงงาน
การพัฒ นาเว็ บ ไซต์เป็ นกระบวนการท างานและพัฒ นาเว็บ ไซต์ World event โดยใช้
Keystone มาช่ ว ยในการพัฒ นาเว็บ ไซต์ ซึ่ งในการพัฒ นาโปรแกรมนี้ จะท าให้ เข้าใจถึ ง วิ ธี ก าร
กระบวนการทางานโดยรวม และในกาหนดรายละเอียดต่างๆ ในการพัฒนาเว็บไซต์ในอนาคตได้
ส่วนมากจะใช้ css , html, bootstrap เขียนหน้าเว็บ ส่วนดาต้าเบส ใช้ Mongo db
4.2

การทางานของระบบ
4.2.1 การวิเคราะห์ ระบบ
Use Case Diagram

รู ปที่ 4.2 Use Case Diagram ของเว็บไซต์ World event
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Entity Relationship Diagram

รู ปที่ 4.2 Use Relationship Diagram ของเว็บไซต์ World event
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Use Case Description
ตารางที่ 4.1 รายละเอียดของ Use Case : Login
Login
Use Case Name
1
Use Case ID
เข้าสู่ระบบโดยใช้ email และ password
Brief Description
User
Primary Actors
Secondary Actors
จะต้องทาการ Verify email
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้เข้าสู่ระบบ login
2. ระบบทาการแสดงข้อมูลหน้าเว็บ login ให้ผใู ้ ช้กรอก email และ password
3. ระบบทาการเข้าสู่ login
3.1 ถ้าผูใ้ ช้กรอก email และ password ไม่ถูกต้อง
3.1.1 ระบบทาการแสดงข้อความเตือน
3.2 ถ้าผูใ้ ช้กรอก email และ password ถูกต้อง
3.2.1 ระบบทาการแสดงหน้าเว็บหลัก
Post conditions
Alternative

เข้าสู่เว็บหลักในการใช้งาน
-

15
ตารางที่ 4.2 รายละเอียดของ Use Case : Search
Search
Use Case Name
2
Use Case ID
ค้นหาอีเว้นท์ที่ตอ้ งการ
Brief Description
User , Admin
Primary Actors
Secondary Actors
1. จะต้องทาการ Verify email
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูด้ ูแลระบบและผูใ้ ช้คน้ หาอีเว้นท์ที่ตอ้ งการ
Post conditions
Alternative

เข้าสู่เว็บหลักในการใช้งาน
-
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ตารางที่ 4.3 รายละเอียดของ Use Case : Add Event
Add Event
Use Case Name
3
Use Case ID
ผูด้ ูแลระบบเพิ่มอีเว้นท์ให้กบั ผูใ้ ช้
Brief Description
Admin
Primary Actors
Secondary Actors
จะต้องทาการ Login เข้าสู่ ระบบก่อน
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ขอลงอีเว้นท์
2. ผูใ้ ช้กรอกรายละเอียดของสิ นค้า
3. แอดมินจะตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบหรื อไม่
3.1 ถ้าผูใ้ ช้กรอกข้อมูลครบ
3.1.1 แอดมินทาการเพิ่มอีเว้นท์
3.2 ถ้าผูใ้ ช้กรอกข้อมูลไม่ครบหรื อไม่สามารถลงอีเว้นท์น้ นั ได้
3.2.1 แอดมินจะทาการแจ้งกลับไป
Post conditions
Alternative

ผูใ้ ช้ลงอีเว้นท์สาเร็จ จะแสดงข้อมูลอีเว้นท์บนหน้าเว็บ
-
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ตารางที่ 4.4 รายละเอียดของ Use Case : Edit Event
Edit Event
Use Case Name
4
Use Case ID
ผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขอีเว้นท์ให้กบั ผูใ้ ช้
Brief Description
Admin
Primary Actors
Secondary Actors
จะต้องเป็ นอีเว้นที่มีการลงไว้อยู่แล้ว
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้แจ้งขอ Edit อีเว้นท์ของตน
2. ผูด้ ูแลระบบจะทาการแก้ไขตามที่ระบุ
Post conditions
Alternative

ข้อมูลชุดใหม่เข้าแทนที่ขอ้ มูลชุดเก่า
-
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ตารางที่ 4.5 รายละเอียดของ Use Case : Delete Event
Delete Event
Use Case Name
5
Use Case ID
ผูด้ ูแลระบบสามารถลบอีเว้นท์ได้
Brief Description
Admin
Primary Actors
Secondary Actors
ต้องเป็ นอีเว้นที่มีการลงไว้อยู่แล้ว
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ขอลบอีเว้นท์ของตนเอง
2. แอดมินจะทาการลบอีเว้นท์ที่ถูกเลือก
Post conditions
Alternative

-
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ตารางที่ 4.6 รายละเอียดของ Use Case : Add Promotion
Add Promotion
Use Case Name
6
Use Case ID
ผูด้ ูแลระบบเพิ่มโปรโมชัน่ ให้กบั ผูใ้ ช้
Brief Description
Admin
Primary Actors
Secondary Actors
จะต้องทาการ Login เข้าสู่ ระบบก่อน
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ขอลงโปรโมชัน่
2. ผูใ้ ช้กรอกรายละเอียดของโปรโมชัน่
3. แอดมินจะตรวจสอบว่ากรอกข้อมูลครบหรื อไม่
3.1 ถ้าผูใ้ ช้กรอกข้อมูลครบ
3.1.1 แอดมินทาการเพิ่มโปรโมชัน่
3.2 ถ้าผูใ้ ช้กรอกข้อมูลไม่ครบหรื อไม่สามารถลงโปรโมชัน่ นั้นได้
3.2.1 แอดมินจะทาการแจ้งกลับไป
Post conditions
Alternative

ผูใ้ ช้ลงอีเว้นท์สาเร็จ จะแสดงข้อมูลโปรโมชัน่ บนหน้าเว็บ
-
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ตารางที่ 4.7 รายละเอียดของ Use Case : Edit Promotion
Edit Promotion
Use Case Name
7
Use Case ID
ผูด้ ูแลระบบสามารถแก้ไขโปรโมชัน่ ให้กบั ผูใ้ ช้
Brief Description
Admin
Primary Actors
Secondary Actors
จะต้องเป็ นโปรโมชัน่ ที่มีการลงไว้อยูแ่ ล้ว
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้แจ้งขอแก้ไขโปรโมชัน่ ของตน
2. ผูด้ ูแลระบบจะทาการแก้ไขตามที่ระบุ
Post conditions
Alternative

ข้อมูลชุดใหม่เข้าแทนที่ขอ้ มูลชุดเก่า
-
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ตารางที่ 4.8 รายละเอียดของ Use Case : Delete Promotion
Delete Promotion
Use Case Name
8
Use Case ID
ผูด้ ูแลระบบสามารถลบอีเว้นท์ได้
Brief Description
Admin
Primary Actors
Secondary Actors
ต้องเป็ นโปรโมชัน่ ที่มีการลงไว้อยูแ่ ล้ว
Preconditions
Main Flow :
1. ยูสเคสจะเกิดขึ้นเมื่อผูใ้ ช้ขอลบโปรโมชัน่ ของตนเอง
2. แอดมินจะทาการลบโปรโมชัน่ ที่ถูกเลือก
Post conditions
Alternative

-
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4.2.2 การออกแบบส่ วนติดต่ อกับผู้ใช้

รู ปที่ 4.3 หน้าลงชื่อเข้าใช้
จากรู ปที่ 4.3 หน้าลงชื่อเข้าใช้ ประกอบด้วย 2 ส่ วน ส่ วนแรกคือเทมเพลตหลัก ซึ่งมีแบน
เนอร์ ที่สามารถกดเข้าหน้าหลักได้โดยไม่ตอ้ งลงชื่อเข้าใช้ส่วนที่สองคือกล่องสาหรับลงชื่อเข้าใช้
ประกอบไปด้วยช่องกรอกอีเมลและรหัสผ่าน ช่องจดจารหัสผ่าน ปุ่ ม Login ที่จะเข้าไปหน้าหลัก
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รู ปที่ 4.4 หน้าแรก
จากรู ปที่ 4.4 หน้าแรก ประกอบด้วย 3 ส่ วน ส่ วนแรกคือส่ วนแถบประเภทอีเว้นท์ ส่ วนที่
สอง คือ รู ปแสดงอีเว้นท์ในรู ปแบบสไลด์และแบบภาพนิ่ง ส่ วนที่สาม คือ ส่ วนแสดงอีเว้นท์ตามวัน
ซึ่งแต่ละชิ้นผูใ้ ช้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดของอีเว้นท์ได้

24

รู ปที่ 4.5 หน้ารายละเอียดอีเว้นท์
จากรู ป ที่ 4.5 หน้ารายละเอี ยดอี เว้นท์ ประกอบด้วย 4 ส่ วน ส่ วนแรกคือรู ปอี เว้น ท์และ
รายละเอียดของอีเว้นนั้นๆ ส่ วนที่สอง คือ สามารถกดเข้าไปดูโปรโมชัน่ ของอีเว้นท์น้ นั ได้ ส่ วนที่
สาม คือ สามารถเปิ ด GPS เพื่อนาทางไปอีเว้นท์ได้ทนั ที ส่ วนที่สี่คือ สามารถเปิ ดอีเว้นท์ที่ใกล้เคียง
จากด้านล่างได้
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รู ปที่ 4.6 หน้าอีเว้นท์
จากรู ปที่ 4.6 หน้าอีเว้นท์ ประกอบด้วย เวลา รู ปอีเว้นท์ เนื้อหา และสถานที่
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รู ปที่ 4.7 หน้าโปรโมชัน่
จากรู ปที่ 4.7 หน้าโปรโมชัน่ ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนแถบประเภทอีเว้นท์
แถบเลือกจังหวัด และ เดือน ส่ วนที่สอง คือ รู ปแสดงโปรโมชัน่ ในรู ปแบบสไลด์และแบบภาพนิ่ง
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รู ปที่ 4.8 หน้ารายละเอียดโปรโมชัน่
จากรู ปที่ 4.8 หน้ารายละเอียดโปรโมชัน่ ประกอบด้วย 3 ส่ วน ส่ วนแรกคือรู ปโปรโมชัน่
ของอีเว้นท์และรายละเอียดของโปรโมชัน่ นั้นๆ ส่ วนที่สอง คือ สามารถเปิ ด GPS เพื่อนาทางไปอี
เว้นท์ได้ทนั ที ส่ วนที่สามคือ สามารถเลือกดูโปรโมชัน่ ที่ใกล้เคียงได้

บทที่ 5
สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลโครงงาน
การพัฒนาเว็บอีเว้นท์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Keystone เข้ามาพัฒนาระบบทาให้
สะดวกกับผูใ้ ช้งาน เจ้าของอีเว้นท์สามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอลงอีเว้นท์โดยผูด้ ูแลระบบจะเป็ น
ผูอ้ นุมตั ิในการลงอีเว้นท์และแก้ไขหรื อลบอีเว้นท์น้ นั ได้ การขึ้นหน้าเว็บได้ 60% แต่เหลือบาง
ฟังก์ชนั ที่ไม่สามารถทาได้
5.1.1 ข้อจากัดของโครงงาน
5.1.1.1 ไม่มีระบบสมัครสมาชิก
5.1.1.2 เจ้าของอีเว้นท์ยงั ไม่สามารถเพิ่มอีเว้นท์กบั โปรโมชัน่ เองได้
5.1.1.3 การศึกษา Keystone.js ภายในระยะเวลา 4 เดือนยังถือว่าเป็ นเรื่ องใหม่และ
ยากสาหรับการทาโครงงาน
5.1.2 ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น ควรให้เจ้าของอีเว้นท์สามารถเพิ่ม แก้ไขอีเว้นท์เองได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ผดู ้ ูแลระบบเป็ นคนเพิ่มให้
5.2

สรุปผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
5.2.1 ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ได้ทกั ษะในด้านกระบวนการแนวคิด การวางแผนการทางานเป็ นทีม เช่น การ
วางขอบเขตโครงงาน การศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์ และแนวทางการทางานรู ปแบบทาง
ธุ รกิจซึ่ งนามาประยุกต์ใช้เข้ากับ โครงงาน ประสบการณ์การทางานจากพนักงานที่ปรึ กษาและ
อาจารย์ที่ปรึ กษาที่ช่วยให้คาแนะนาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการทางาน ด้านความรับผิดชอบต่อ
การทางานส่วนรวม
5.2.2 ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
ประสบการณ์ในการพัฒนาชุดคาสั่งยังไม่เพียงพอต่อการทางานจึงทาให้
เว็บไซต์ไม่เป็ นไปตามที่ตอ้ งการ
5.2.3 ข้อเสนอแนะ
ควรศึ ก ษาการเขีย นโปรแกรม MVC (Model-View-Controller), ORM Map
และภาษาที่จะใช้ในการพัฒนา JavaScript, Keystone, HTML, CSS, Bootstrap เพื่อนาไป
ทางานต่อ และในการทาเว็บไซต์อีเว้นท์น้ ี โดยการที่เราได้สอบถามความต้องจากพนักงาน
ในบริ ษทั ก่อนนามาปฏิบตั ิงานเพื่อให้ทราบความต้องการของผูใ้ ช้ที่จะเข้ามาใช้งาน
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รู ปภาพขณะปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

รู ปที่ ก.1 บรรยากาศการทางานในบริ ษทั
จากรู ปที่ ก.1 เป็ นบรรยากาศการทางานในบริ ษทั เป็ นช่วงการทางานของ Website world event
ส่ วนของ Font-end ที่จดั เนื้ อตามรู ปแบบที่ได้

รู ปที่ ก.2 บรรยากาศการทางานในบริ ษทั
จากรู ปที่ ก.2 เป็ นบรรยากาศการทางานในบริ ษทั เป็ นช่วงการทางานของ Website world event
ส่ วนของ Font-end ที่จดั เนื้ อตามรู ปแบบที่ได้

รู ปที่ ก.3บรรยากาศการทางานในบริ ษทั
จากรู ปที่ ก.3 เป็ นบรรยากาศการทางานในบริ ษทั เป็ นช่วงการทางานของ Website world event
ส่ วนของ Font-end ที่จดั เนื้ อตามรู ปแบบที่ได้
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