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บทคดัย่อ 

 
คณะผูจ้ดัท าไปฝึกงานสหกิจบริษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเม้นท์ โซลูชั่นส์ จ  ากัด ต าแหน่ง 

โปรแกรมเมอร์ ในช่วงท่ีบริษทัมีโครงการพฒันาเว็บไซต์น าเสนองานอีเวน้ท์ มุ่งเน้นผูใ้ช้งานท่ี

ตอ้งการหาขอ้มูลงานการแสดงต่างๆ โดยมีการเก็บความตอ้งการของพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง ผ่าน

ทางการท าแบบสอบถาม เว็บไซต์อีเวน้ท์ท่ีพฒันาข้ึนสามารถเลือกประเภทของการแสดงแต่ละ

ประเภทได้และยงัสามารถดูโปรโมชั่นของแต่ละการแสดงในเว็บไซต์ได้ เว็บไซต์ยงัมีฟังก์ชัน 

Google map ท่ีสามารถบอกต าแหน่งของสถานท่ีงานแสดงได ้ช่วยให้สะดวกต่อการเดินทางไปยงั

สถานท่ีอีเวน้ทน์ั้นไดดี้มากข้ึนและยงัเป็นช่องทางในการประชาสัมพนัธ์อีเวน้ทเ์พิ่มข้ึนอีกช่องทาง

หน่ึง โดยเวบ็ไซต์ดงักล่าวพฒันาดว้ยภาษา HTML,CSS,JavaScript,Keystone และมีความคืบหน้า 

60% ขณะน้ีบริษทัไดน้ าไปใชไ้วเ้ป็นตน้แบบในการพฒันาต่อไป 

 

ค าส าคญั : อีเวน้ท,์ ประชาสัมพนัธ์, เวบ็ไซต ์
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ในปัจจุบนัเวบ็ไซต์ไดก้ลายเป็นส่ือท่ีมีความส าคญั ซ่ึงมีบทบาทอยา่งมากในเร่ือง

ของการประชาสัมพนัธ์ ทั้งน้ียงัสะดวกส าหรับผูใ้ชท่ี้ตอ้งการหาวา่ในแต่ละเดือนหรือแต่ละ
วนัมีงานอีเวน้ท์และมีโปรโมชั่นอีเวน้ท์อะไรบ้างและยงัสะดวกตรงท่ีว่าไม่ว่าเราจะอยู่
ตรงไหนสามารถใช้มือถือคน้หางานอีเวน้ท์ในเวบ็ไซต์ของเราไดต้ลอดเวลาและเวบ็ไซต์   
อีเวน้ท์ของเรายงัมีตัว Google Map น าทางไปยงัสถานท่ีงานอีเวน้ท์ด้วยช่วยให้สะดวก
ส าหรับการเดินทางมากๆ ดว้ยขอ้ดีดงักล่าว บริษทั ห้างร้าน สถานประกอบการต่างๆหรือ
แมแ้ต่บุคคลทัว่ไป ต่างก็มีความตอ้งการท่ีจะมาประชาสัมพนัธ์งานอีเวน้ทบ์นเวบ็ไซตข์อง
เราเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพนัธ์รูปแบบใหม่ เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ขอ้มูล ท่ี
มีประสิทธิภาพเป็นอยา่งมากในการสนองภารกิจดงักล่าว ซ่ึงทางบริษทั แอ๊บโซลูท เมเนจ
เมน้ท ์โซลูชัน่ จ  ากดั ไดใ้ห้โอกาสนกัศึกษาสหกิจศึกษาไดพ้ฒันาเวบ็ไซตด์งักล่าวและให้
การสนบัสนุนทางดา้นความรู้เป็นอยา่งดี 

ในการพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าวได้พัฒนาด้วย Keystone ในการจัดการข้อมูล 
ออกแบบและสร้างหนา้เวบ็ดว้ย Adobe Photoshop CC, Indigo Studio เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
พฒันาเวบ็ไซต ์Visual Studio Code และจดัการฐานขอ้มูลดว้ย Mongo DB  
 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 
1. เพื่อสะดวกต่อผูท่ี้ตอ้งการคน้หาเวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบังานอีเวน้ทง่์ายข้ึน 
2. เพื่อใหค้นท่ีสนใจสามารถมาลงประกาศหรือโฆษณางานอีเวน้ทไ์ดเ้ขา้มาโพสตใ์น

เวบ็ของเราได ้ 
3. เพื่อศึกษาการออกแบบเวบ็ไซตแ์ละสร้างหนา้เวบ็ไซต์ 

4. น าเสนอผลงานผา่นเวบ็ไซตไ์ด ้
 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 
1.3.1 ประเภทของระบบท่ีพฒันาข้ึนมาเป็นเวบ็ไซตอ์อนไลน์ 
1.3.2 กลุ่มผูใ้ชแ้บ่งออกเป็นสองกลุ่มหลกั คือ 

 ผูดู้แลระบบ 
o สามารถปรับปรุงขอ้มูล ระบบหมวดหมู่ เพื่อใหข้อ้มูลมีความทนัสมยั 

 ผูใ้ช ้
o สามารถเลือกดูหมวดหมูก่ารแสดง เช่น งานนิทรรศการ งานกีฬา งาน

ท่องเท่ียว งานคอนเสิร์ต 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.4.1 ใชง้านเวบ็ไซตไ์ดทุ้กสถานท่ี 
1.4.2 น าเสนองานงานอีเวน้ทไ์ดต้ลอดเวลา 
1.4.3 ไดโ้ฆษณาประชาสัมพนัธ์งานอีเวน้ท ์
 

1.5 ขั้นตอนและวธีิด ำเนินงำน 
1.5.1 รวบรวมความตอ้งการและศึกษาขอ้มูลของโครงงาน  

รวบรวมความต้องการและศึกษาโดยศึกษาจุดเด่นแต่ละเว็บไซต์และ
เปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของเว็บไซต์อ่ืนแล้วน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
เวบ็ไซตน์อกจากน้ีไดศึ้กษาเทคโนโลยแีละเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการพฒันา 

1.5.2 วเิคราะห์ระบบงาน 
จากข้อมูลท่ีได้ศึกษาและรวบรวมได้น ามาวิเคราะห์และวางแผนการ

ปฏิบัติงานเพื่อแสดงฟังก์ชั่นการท างานของเว็บไซต์เพื่อจ าลองรูปแบบของ
เว็บไซต์เป็นแนวทางในการออกแบบและท าการปรึกษาพนักงานท่ีปรึกษาเพื่อ
วางแผนในการท าเวบ็ไซตก่์อนท่ีจะเร่ิมตน้พฒันาเวบ็ไซต ์

1.5.3 ออกแบบระบบงาน 
ในหน้า Html จะมีการเขียนโค้ดเรียกใช้คลาสต่างๆข้ึนไปบนหน้าเว็บ 

CSS จะเป็นการก าหนดว่าคลาสน้ีมีรูปแบบอย่างไรและในหน้าจะมีการก าหนด
ฟังก์ชัน่ต่างของหน้าเว็บไซต์ให้ดูมีลูกเล่นมาข้ึนและยงัมีตวั Mongo DB เป็นตวั
เก็บฐานขอ้มูลต่างๆ 

1.5.4 จดัท าหรือพฒันาระบบ 
พัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม  Visual Studio Code และ ตัวโปรแกรม 

Keystone เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีมีส่วนของหลงับา้นท่ีสามารถเรียกใช้งานได้
เลยโดยไม่ตอ้งเขียนข้ึนเอง 

1.5.5 ทดสอบและสรุปผล 
ทดสอบว่าหน้าเว็บไซต์ของเราในแต่ละหน้ามีหน้ามีส่วนไหนบ้างท่ี

ออกแบบไม่เหมือนกบัแบบท่ีวางไวแ้ละดูวา่มีฟังกช์ัน่ครบตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
1.5.6 จดัท าเอกสาร 

จดัท าเอกสารประกอบโครงงานท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อน าเสนอต่อ
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง อาจารยท่ี์ปรึกษาและสหกิจศึกษา 
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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. วเิคราะห์ความตอ้งการ 
2. ออกแบบระบบหนา้เวบ็ไซต์ 
3. สร้างหนา้เวบ็ไซต์ 
4. พฒันาระบบ 
5. จดัท าเอกสาร 

    

 
  

1.6 อุปกรณ์และเคร่ืองมือทีใ่ช้ 
1.6.1 ฮำร์ดแวร์  

1.6.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ DELL 8300H. 

หน่วยความจ า 4 GB. 
ความเร็วในการประมวลผล 2.30 GHz. 

1.6.2 ซอฟต์แวร์  
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 



บทที ่2 
การทบทวนวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาน้ี ผูจ้ดัท า/คณะผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้แนวคิด 
ทฤษฎี เทคโนโลย ีและเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาโครงงาน ประกอบดว้ย 
 

2.1 ทฤษฎ ีKeystone 
Keystone เป็นระบบจดัการเน้ือหา Node.js ท่ีมีประสิทธิภาพและเฟรมเวิร์กแอพท่ี

สร้างข้ึนบนกรอบเว็บ Express และ Mongoose ODM Mongoose เป็น Object-Document 
Mapper (ODM) ซ่ึงมีวิธีการแก้ปัญหา schema-based ส าหรับการสร้างแบบจ าลองขอ้มูล
และความสัมพนัธ์ส าหรับเอกสารท่ีเก็บไวใ้นเซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล MongoDB Keystone 
ขยายแบบจ าลองท่ีอิงกบั schema ของ Mongoose ดว้ยแนวคิดของ Keystone List ท่ีช่วยให้
คุณสร้าง UI ของผูดู้แลระบบท่ีสวยงามดว้ยประเภทฟิลดอ์จัฉริยะ 

 

      
รูปท่ี 2.1 Keystone 

 
2.2 ทฤษฎ ีMongo DB 

เป็น open-source document database โดยเป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL คือไม่มี 
relation ของตารางแบบ SQL ทัว่ๆไป แต่จะเก็บขอ้มูลเป็นแบบ JSON (JavaScript Object 
Notation) แทน การบนัทึกข้อมูลทุกๆ record ใน MongoDB เราจะเรียกมนัว่า Document 
ซ่ึงจะเก็บค่าเป็น key จะเห็นวา่มนัก็คือ JSON 
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2.3 ทฤษฎ ีHTML5 
HTML5 ย่อมาจาก Hyper Text Markup Language, Version 5 คือภาษามาร์กอพัท่ี

ใชส้ าหรับเขียน Website ต่างๆ ซ่ึงขอ้ดีของ HTML5 คือสามารถรองรับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆท่ี

ออกมา    ไม่วา่จะเป็น คอมพิวเตอร์, โน๊ตบุ๊ค, สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ก็ไดมี้การรองรับ 

HTML5 สามารถท่ีจะแสดงภาพและเสียง และอนิเมชัน่ต่างๆ โดยท่ีไม่ตอ้งมีซอฟแวร์อ่ืนๆ

มาช่วย และท าให้ผูท่ี้พฒันาโปรแกรมต่างๆ พฒันาไดง่้ายข้ึนเพราะการพฒันาจะเหมือนกบั

การโปรแกรมต่างๆ ท่ีใช้งานกันอยู่ทัว่ไป และยงัเป็นภาษาท่ีถูกพฒันาต่อมาจากภาษา 

HTML รุ่นก่อนๆและพฒันา Feature ใหม่ๆ ของ HTML5 ดงัน้ี 

2.3.1  Semantic Markup การเพิ่ม Element ท่ี อ่านง่ายมากข้ึน และช่วยให้ เราท า 
SEO ไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
2.3.2  Form Enhancements เพิ่มความสามารถของ Form ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
Input type, Attribute หรือ แมแ้ต่ Element 
2.3.3  Audio / Video รองรับการอ่านไฟล์ Audio และ Video โดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ใช ้Embed Code ของ Third Party 
2.3.4  Canvas ใชใ้นการวาดรูป โดยจ าเป็นตอ้งใช ้JavaScript ช่วย 
2.3.5  Content Editable สามารถแกไ้ข Content ไดโ้ดยตรงผา่นทางหนา้เวบ็ 
2.3.6  Drag and Drop ลากวางObject ได ้เพื่อเพิ่มการ ตอบสนองระหว่างระบบ
กบัผูใ้ช ้
2.3.7 Persistent Data Storage มีการจดัการท่ีดีข้ึน โดยเก็บข้อมูลลงบนเคร่ือง
ของผูใ้ช ้ 

2.4  ทฤษฎ ีCSS 
CSS คือภาษาท่ีจดัรูปแบบการแสดงผลของ HTML ให้ดูสวยงามและเหมาะสม โดยท่ี 

CSS จะก าหนดในการระบุรูปแบบ ของรายละเอียดเอกสาร เช่น สีของขอ้ความ สีพื้นหลงั 
ลกัษณะตวัอกัษร และการจดัวางต าแหน่งขอ้ความ ซ่ึงการก าหนดรูปแบบน้ีใช้หลกัการ
สร้าง Class แยกใน CSS ใหก้บัเน้ือหาเอกสาร HTML ออกจากค าสั่งท่ีใชใ้นการจดัรูปแบบ
การแสดงผล เพื่อให้ง่ายต่อการจดัรูปแบบการแสดงผลของเอกสาร HTML ส่วนขอ้ดีของ 
CSS มีดงัต่อไปน้ี 

2.4.1 CSS มีคุณสมบติัมากกว่า tag ของ html เช่น การก าหนดกรอบให้ขอ้ความ 
รวมทั้งสี รูปแบบของขอ้ความท่ีกล่าวมาแลว้ 
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2.4.2 CSS นั้นก าหนดท่ีตน้ของไฟล์ html หรือต าแหน่งอ่ืน ๆ ก็ได ้และสามารถมี
ผล กบัเอกสารทั้งหมด หมายถึงก าหนด คร้ังเดียวจุดเดียวก็มีผลกบัการแสดงผลทั้งหมด ท า
ใหเ้วลาแกไ้ขหรือปรับปรุงท าไดส้ะดวก ไม่ตอ้งไล่ตามแก ้tag ต่างๆ ทัว่ทั้งเอกสาร 

2.4.3 CSS สามารถก าหนด Class แยกไวต่้างหากจาก ไฟล์เอกสาร html และ
สามารถน ามาใช้ร่วม กับเอกสารหลายไฟล์ได้ การแก้ไขเพียงจุดเดียวก็มีผลกบัเอกสาร
ทั้งหมด 

 

          
รูปท่ี 2.2 CSS 

2.5  ทฤษฎ ีJava Script 
JavaScript คือ  ภาษ าคอมพิ วเตอ ร์สา ห รับการเขียนโปรแกรมบนระบบ

อินเทอร์เน็ต ท่ีก าลงัไดรั้บความนิยมอย่างสูง Java JavaScript เป็นภาษาสคริปต์เชิงวตัถุท่ี

เรียกว่า script ซ่ึงมีวิธีการท างานในลักษณะ "แปลความและด าเนินงานไปทีละค าสั่ง" 

(interpret)  ห รือ เรี ยก ว่ า  Object Oriented Programming (OOP)  ท่ี มี เป้ าห ม ายในก าร

ออกแบบและพฒันาโปรแกรมในระบบอินเทอร์เน็ตส าหรับผูเ้ขียนด้วยภาษา HTML 

สามารถทา งานขา้มแพลตฟอร์มไดโ้ดยท างานร่วมกบัภาษา HTML และภาษา Java ไดท้ั้ง

ทางฝ่ัง Client และ Server ลกัษณะท่ีส าคญัของจาวาสคริปต ์มีดงัน้ี  

2.5.1  เป็นภาษาประเภท Scripting Language 
 2.5.2  ไม่ตอ้งอาศยัความรู้ในการเขียนโปรแกรมในระดบัสูงนกั 
 2.5.3  จาวาสคริปตจ์ะช่วยในส่วนของความเป็น Interactive ต่อผูใ้ช ้
 2.5.4  เป็นภาษาท่ีท างานโดยอาศยัการแปลค าสั่ง (Interpret) ดงันั้นจึงไม่ตอ้งท า

การ คอมไพล ์(compile) ชุดค าสั่งแต่อยา่งใด 
2.5.5 ท างานท่ีฝ่ังไคลเอนต ์(Client Side)  
2.5.6 นกัพฒันาสามารถใช ้JavaScript ได ้โดยไม่ตอ้งเสียค่าลิขสิทธ์ิ (License) 
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2.6 Event pop 
เป็นเวบ็ไซตต์วัอยา่งท่ีใชใ้นการอา้งอิงในการพฒันาเวบ็ไซตเ์วลิดอี์เวน้ทข้ึ์นโดยใช้

เป็นแนวทางในการท าเวบ็ไซตใ์หแ้ตกต่างข้ึน 

รูปท่ี 2.3 Event pop 
 

2.7 Amazing ไทยเท่ 
เป็นเวบ็ไซตต์วัอยา่งท่ีใชใ้นการอา้งอิงในการพฒันาเวบ็ไซตเ์วลิดอี์เวน้ทข้ึ์นโดยใช้

เป็นแนวทางในการท าเวบ็ไซตใ์หแ้ตกต่างข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 2.4 Amazing ไทยเท่ 



 

บทที ่3 
รายละเอยีดการปฏบิัติงาน 

 
3.1 ช่ือและทีต่ั้งสถานประกอบการ 

ช่ือบริษทั : บริษทั แอบ๊โซลูท เมเนจเมน้ท ์โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 
ท่ีตั้ง  : 22 ซ.เพชรเกษม 47/2 เขต บำงแค กทม. 10160 
อีเมล  : support@absolute.co.th 
โทรศพัท ์ : 02-026-3200 
 

 
รูปท่ี 3.1 แผนท่ีตั้งบริษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเมน้ท ์โซลูชัน่ส์ จ  ำกดั 

3.2 ลกัษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั แอ๊บโซลูท เมเนจเมน้ท์ โซลูชั่นส์ จ  ำกดั จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัฯใน
เดือนธันวำคม 2552 ด้วยอุดมกำรณ์ว่ำคลำวด์จะเป็นเทคโนโลยีท่ีเปิดโอกำสให้ SMEs 
สำมำรถมีระบบบริหำรจดักำรธุรกิจ (ERP) ท่ีดีได้จึงเป็นจุดก ำเนิดของ
ระบบ ABSOLUTE SOLUTIONS ท่ีถือเป็นระบบบริหำรจดักำรธุรกิจออนไลน์บน 8
คลำวด์รำยแรกของไทย โดยระบบ ABSOLUTE SOLUTIONS ให้บริกำรดำ้น ระบบ
คลงัสินคำ้ และ ระบบขำยปลีก มีกลุ่มเป้ำหมำยอยู่ท่ีเจำ้ของร้ำน/ธุรกิจ ขนำดเล็ก/กลำง
ท่ีขำยสินคำ้ปลีกทัว่ไป อำทิเช่น ร้ำนขำยของช ำ ร้ำนขำยยำ ร้ำนขำยเส้ือผำ้ รองเทำ้ 
กระเป๋ำ ของแฟชั่น ฯลฯ  

ในปี พ.ศ. 2554 พฒันำและเปิดให้บริกำร  SOLUTIONS ส ำหรับ ธุรกิจซ้ือมำ-
ขำยไป ครบทั้งวงจรซ่ึงมี ระบบจดัซ้ือ ระบบขำยส่ง ระบบกำรเงิน เพื่อให้รองรับต่อ
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ควำมตอ้งกำรของ กลุ่มธุรกิจซ้ือมำ-ขำยไป แบบครบวงจร ตั้งแต่กำร ซ้ือสินคำ้เขำ้ 
สต็อก (หรือกระจำยสินคำ้) ขำยสินคำ้ออก โดยระบบสำมำรถรองรับทั้งในส่วนของ
กำร ขำยเงินเช่ือ ก ำหนดวงเงินเครดิต สินคำ้ฝำกขำย ระบบสะสมแตม้ ระบบ
โปรโมชั่นและอ่ืน ๆ อีกมำกมำย ฯลฯ ท ำให้สำมำรถตอบโจทยก์ลุ่มลูกคำ้ธุรกิจ ซ้ือมำ-
ขำยไป ได้อย่ำงสมบูรณ์ 

กนัยำยน 2554 บริษทัฯ ชนะเลิศรำงวลั True Cloud Winner Project ซ่ึงได้รับ
กำรรับรองจำก Software Park (Thailand) ว่ำเป็น ERP on Cloud รำยแรกของไทย 
โดยผ่ำนกำรประกวดจำกโครง กำร "True Cloud Winner Project" ซ่ึงถือเป็นโครงกำร
ประกวด Cloud Software ท่ีจดัข้ึนเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย โดยได้รับ รำงวลั
ชนะเลิศ 

ปลำยปี พ.ศ. 2554 บริษทัฯ จดัตั้งทีม Customer Support เพื่อเพิ่มคุณภำพกำร
ให้บริกำร ด้วยฐำนลูกคำ้ท่ีเติบโตข้ึนกว่ำเท่ำตวั Absolute จึงจดัตั้งทีมงำน Customer 
Support เพื่อให้บริกำร ช่วยเหลือและตอบค ำถำม ในกำรใช้งำนระบบ ให้กบัลูกคำ้ทุก
รำย โดยเป็นคร้ังแรกท่ี Absolute มี ระบบกำรตรวจสอบปัญหำกำรใช้งำนระบบให้กบั
ลูกคำ้แบบ Real-time (Real-time Error Monitoring System) ท ำให้ทนัทีท่ี ผูใ้ช้งำน 
พบปัญหำกำรใช้ระบบ ทำงทีมงำนจะตรวจพบ "กำรแจง้เตือน"  และติดต่อเขำ้ไปหำ 
ผูใ้ช้งำน เพื่อแก้ไขปัญหำได้ในทนัที 

ในปี พ.ศ. 2555 บริษทัฯ ได้พฒันำ ระบบบริหำรงำนก่อสร้ำง และ ระบบ
บริหำรงำนขำยก่อสร้ำง เป็นเน่ืองจำกกลุ่ม ธุรกิจรับเหมำธุรกิจท่ีตอ้งใช้เงินลงทุน
ค่อนขำ้งสูง และมีปัจจยัท่ีส ำคญัในกำรอยู่รอดคือ กำรควบคุม ตน้ทุน, คุณภำพ และ
เวลำทำงบริษทัฯ จึงเล็งเห็นโอกำสในกำรเจำะตลำดกลุ่มธุรกิจน้ี และไดพ้ฒันำ ระบบ
บริหำรงำนก่อสร้ำง เพื่อใช้จดักำรต่ำง ๆ ปัจจยัเหล่ำนั้น 

ปี พ.ศ. 2556 บริษทัฯ ได้พฒันำ ระบบขำยอสังหำริมทรัพย ์ ส ำหรับบริหำร
จดักำรงำนขำย บำ้น คอนโด โดยรองรับตั้งแต่กำร ออกใบเสนอรำคำ ใบจอง สัญญำ 
ไปจนถึงกำรโอนกรรมสิทธ์ิ และกำรรับประกนับำ้น 

ปี พ.ศ. 2557 บริษทัฯ เร่ิมคิดใหม่ ท ำใหม่ เพื่อปรับปรุงสินคำ้เก่ำ และพฒันำ
สินคำ้ใหม่ ๆ ออกสู่ตลำด โดยบริษทัฯ เร่ิมจดัตั้งทีม Design และ Artwork ข้ึน ส ำหรับ
ออกแบบสินคำ้ และบริกำรให้ดียิ่งข้ึน ตลอดจนเป็นทีมงำนในกำรสร้ำงสรรค์ ส่ือต่ำง 
ๆ เพื่อใช้ในกำรส่ือสำรกบัลูกคำ้ เช่น เวบ็ไซต์ใหม่, วิดีโอแนะน ำบริษทัฯ ฯลฯ เป็นตน้ 
โดยบริษทัฯ มีโครงกำรต่ำง ๆ ท่ีได้ริเร่ิมข้ึนใหม่เป็นจ ำนวนมำก อำทิเช่น PhloxUI [UI 
Framework], MagpieOS, Smartphone Application ฯลฯ เป็นตน้ 
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3.3 รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 

 

 
รูปท่ี 3.3 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของบริษทั 

 
3.4 ต าแหน่งงานและลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

นำงสำว เกวรี  จำดแหยม ต ำแหน่งงำนท่ีไดรั้บจำกมอบหมำยคือ Artwork เป็น
ต ำแหน่งท่ีท ำหนำ้ท่ี ออกแบบและแต่งรูปภำพตำมคอนเทนด ์ เช่น รูปโฆษณำส ำหรับอี
เวน้ทเ์ป็นตน้โดยส่วนใหญ่ใช ้ Adobe Photoshop CC ในกำรท ำงำนและต ำแหน่งงำนท่ีได้
อีกคือ UI Developer ท ำหนำ้ท่ีออกแบบหนำ้เวบ็ไซตใ์ห้มีควำมสวยงำมใชง้ำนง่ำย เพื่อให้
เหมำะกบัเวบ็ไซตใ์นยคุปัจจุบนั โดยใชโ้ปรแกรม Indigo Studio และต ำแหน่งงำนท่ีไดอี้ก
คือ Back-end Developer ท ำหนำ้ท่ีในกำรสร้ำงฐำนขอ้มูล 

นำงสำว ปุญญำภสั  ดุจศรีสกุล ต ำแหน่งงำนท่ีไดรั้บจำกมอบหมำยคือ Artwork 
เป็นต ำแหน่งท่ีท ำหนำ้ท่ี ออกแบบและแต่งรูปภำพตำมคอนเทนด ์  เช่น รูปโฆษณำส ำหรับ
อีเวน้ท ์ เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ใช ้Adobe Photoshop CC ในกำรท ำงำนและต ำแหน่งงำนท่ี
ไดอี้กคือ UI Developer ท ำหนำ้ท่ีออกแบบหนำ้เวบ็ไซตใ์หมี้ควำมสวยงำมใชง้ำนง่ำย 
เพื่อใหเ้หมำะกบัเวบ็ไซตใ์นยุคปัจจุบนั โดยใชโ้ปรแกรม Indigo Studio และต ำแหน่งงำนท่ี
ไดอี้กคือ Back-end Developer ท ำหนำ้ท่ีในกำรสร้ำงฐำนขอ้มูล 

นำงสำว อรนุช  กล่ินถือศีล ต ำแหน่งงำนท่ีไดรั้บจำกมอบหมำยคือ Artwork เป็น

ต ำแหน่งท่ีท ำหนำ้ท่ี ออกแบบและแต่งรูปภำพตำมคอนเทนด ์ เช่น รูปโฆษณำส ำหรับอี

เวน้ท ์เป็นตน้ โดยส่วนใหญ่ใช ้Adobe Photoshop CC ในกำรท ำงำนและต ำแหน่งงำนท่ีได้

อีกคือ UI Developer ท ำหนำ้ท่ีออกแบบหนำ้เวบ็ไซตใ์ห้มีควำมสวยงำมใชง้ำนง่ำย เพื่อให้

เหมำะกบัเวบ็ไซตใ์นยคุปัจจุบนั โดยใชโ้ปรแกรม Indigo Studio และต ำแหน่งงำนท่ีไดอี้ก

คือ Back-end Developer ท ำหนำ้ท่ีในกำรสร้ำงฐำนขอ้มูล 
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3.5 ช่ือและต าแหน่งงานของพนักงานทีป่รึกษา 

คุณ จนัทร์สุดำ  ศิริไกรวฒัน์  ต ำแหน่ง R&D Manager แผนก Manager Programmer 
3.6 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

เขำ้มำปฏิบติังำนท่ี บริษทั แอบ๊โซลูท เมเนจเมน้ท ์ โซลูชนัส์ จ  ำกดั  ตั้งแต่วนัท่ี 14 

พฤษภำคม พ.ศ. 2562 ถึงวนัท่ี 30 สิงหำคม พ.ศ. 2562  รวมเป็นระยะเวลำ 4 เดือน 

 



บทที่ 4 
ผลการปฏิบัติงานตามโครงงาน 

 
4.1 รายละเอยีดของโครงงาน 

การพัฒนาเว็บไซต์เป็นกระบวนการท างานและพัฒนาเว็บไซต์ World event โดยใช ้
Keystone มาช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ ซ่ึงในการพัฒนาโปรแกรมน้ีจะท าให้เข้าใจถึงวิธีการ 
กระบวนการท างานโดยรวม และในก าหนดรายละเอียดต่างๆ ในการพฒันาเว็บไซต์ในอนาคตได้ 
ส่วนมากจะใช ้css , html, bootstrap เขียนหนา้เวบ็ ส่วนดาตา้เบส ใช ้Mongo db 

 
4.2 การท างานของระบบ 

4.2.1 การวิเคราะห์ระบบ 
Use Case Diagram 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4.2 Use Case Diagram ของเวบ็ไซต ์World event 
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Entity Relationship Diagram 

รูปท่ี 4.2 Use Relationship Diagram ของเวบ็ไซต ์World event 

 



14 
 

Use Case Description 
 

ตารางท่ี 4.1 รายละเอียดของ Use Case : Login 
 

Use Case Name Login 
Use Case ID 1 
Brief Description เขา้สู่ระบบโดยใช ้email และ password 

Primary Actors User 
Secondary Actors - 
Preconditions จะตอ้งท าการ Verify email 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบและผูใ้ชเ้ขา้สู่ระบบ login 

2. ระบบท าการแสดงขอ้มูลหนา้เวบ็ login ใหผู้ใ้ชก้รอก email และ password 

3. ระบบท าการเขา้สู่ login 

3.1 ถา้ผูใ้ชก้รอก email และ password ไม่ถูกตอ้ง 

3.1.1 ระบบท าการแสดงขอ้ความเตือน 

3.2 ถา้ผูใ้ชก้รอก email และ password ถูกตอ้ง 
3.2.1 ระบบท าการแสดงหนา้เวบ็หลกั 

 
Post conditions เขา้สู่เวบ็หลกัในการใชง้าน 
Alternative - 
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ตารางท่ี 4.2 รายละเอียดของ Use Case : Search 
 

Use Case Name Search 
Use Case ID 2 
Brief Description คน้หาอีเวน้ทท่ี์ตอ้งการ 
Primary Actors User , Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions 1. จะตอ้งท าการ Verify email 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูดู้แลระบบและผูใ้ชค้น้หาอีเวน้ทท่ี์ตอ้งการ 

Post conditions เขา้สู่เวบ็หลกัในการใชง้าน 
Alternative - 
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ตารางท่ี 4.3 รายละเอียดของ Use Case : Add Event 
 

Use Case Name Add Event 
Use Case ID 3 
Brief Description ผูดู้แลระบบเพิ่มอีเวน้ทใ์หก้บัผูใ้ช ้
Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions จะตอ้งท าการ Login เขา้สู่ระบบก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชข้อลงอีเวน้ท ์

2. ผูใ้ชก้รอกรายละเอียดของสินคา้ 

3. แอดมินจะตรวจสอบวา่กรอกขอ้มูลครบหรือไม่ 

3.1 ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลครบ 

3.1.1 แอดมินท าการเพิ่มอีเวน้ท ์

3.2 ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลไม่ครบหรือไม่สามารถลงอีเวน้ทน์ั้นได ้
3.2.1 แอดมินจะท าการแจง้กลบัไป 

 
Post conditions ผูใ้ชล้งอีเวน้ทส์ าเร็จ จะแสดงขอ้มูลอีเวน้ทบ์นหนา้เวบ็ 
Alternative - 
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ตารางท่ี 4.4 รายละเอียดของ Use Case : Edit Event 
 

Use Case Name Edit Event 
Use Case ID 4 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขอีเวน้ทใ์หก้บัผูใ้ช้ 
Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions จะตอ้งเป็นอีเวน้ท่ีมีการลงไวอ้ยู่แลว้ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชแ้จง้ขอ Edit อีเวน้ทข์องตน 

2. ผูดู้แลระบบจะท าการแกไ้ขตามท่ีระบุ 

Post conditions ขอ้มูลชุดใหม่เขา้แทนท่ีขอ้มูลชุดเก่า 
Alternative - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
ตารางท่ี 4.5 รายละเอียดของ Use Case : Delete Event 

 
Use Case Name Delete Event 
Use Case ID 5 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถลบอีเวน้ทไ์ด ้
Primary Actors Admin 

Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งเป็นอีเวน้ท่ีมีการลงไวอ้ยู่แลว้ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชข้อลบอีเวน้ทข์องตนเอง 

2. แอดมินจะท าการลบอีเวน้ทท่ี์ถูกเลือก 

Post conditions - 
Alternative - 
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ตารางท่ี 4.6 รายละเอียดของ Use Case : Add Promotion 
 

Use Case Name Add Promotion 
Use Case ID 6 
Brief Description ผูดู้แลระบบเพิ่มโปรโมชัน่ใหก้บัผูใ้ช ้

Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions จะตอ้งท าการ Login เขา้สู่ระบบก่อน 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชข้อลงโปรโมชัน่ 

2. ผูใ้ชก้รอกรายละเอียดของโปรโมชัน่ 

3. แอดมินจะตรวจสอบวา่กรอกขอ้มูลครบหรือไม่ 

3.1 ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลครบ 

3.1.1 แอดมินท าการเพิ่มโปรโมชัน่ 

3.2 ถา้ผูใ้ชก้รอกขอ้มูลไม่ครบหรือไม่สามารถลงโปรโมชัน่นั้นได ้
3.2.1 แอดมินจะท าการแจง้กลบัไป 

 
Post conditions ผูใ้ชล้งอีเวน้ทส์ าเร็จ จะแสดงขอ้มูลโปรโมชัน่บนหนา้เวบ็ 
Alternative - 
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ตารางท่ี 4.7 รายละเอียดของ Use Case : Edit Promotion 
 

Use Case Name Edit Promotion 
Use Case ID 7 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขโปรโมชัน่ใหก้บัผูใ้ช ้

Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions จะตอ้งเป็นโปรโมชัน่ท่ีมีการลงไวอ้ยูแ่ลว้ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชแ้จง้ขอแกไ้ขโปรโมชัน่ของตน 
2. ผูดู้แลระบบจะท าการแกไ้ขตามท่ีระบุ 

Post conditions ขอ้มูลชุดใหม่เขา้แทนท่ีขอ้มูลชุดเก่า 
Alternative - 
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ตารางท่ี 4.8 รายละเอียดของ Use Case : Delete Promotion 
 

Use Case Name Delete Promotion 
Use Case ID 8 
Brief Description ผูดู้แลระบบสามารถลบอีเวน้ทไ์ด ้

Primary Actors Admin 
Secondary Actors - 
Preconditions ตอ้งเป็นโปรโมชัน่ท่ีมีการลงไวอ้ยูแ่ลว้ 
Main Flow : 

1. ยสูเคสจะเกิดขึ้นเม่ือผูใ้ชข้อลบโปรโมชัน่ของตนเอง 

2. แอดมินจะท าการลบโปรโมชัน่ท่ีถูกเลือก 

Post conditions - 
Alternative - 
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4.2.2 การออกแบบส่วนติดต่อกบัผู้ใช้ 

รูปท่ี 4.3 หนา้ลงช่ือเขา้ใช ้
 
จากรูปท่ี 4.3  หน้าลงช่ือเขา้ใช้  ประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนแรกคือเทมเพลตหลกั ซ่ึงมีแบน

เนอร์ท่ีสามารถกดเขา้หน้าหลกัไดโ้ดยไม่ตอ้งลงช่ือเขา้ใช้ส่วนท่ีสองคือกล่องส าหรับลงช่ือเขา้ใช ้
ประกอบไปดว้ยช่องกรอกอีเมลและรหสัผา่น ช่องจดจ ารหสัผา่น ปุ่ ม Login ท่ีจะเขา้ไปหนา้หลกั 
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รูปท่ี 4.4 หนา้แรก 
 
จากรูปท่ี 4.4  หนา้แรก ประกอบดว้ย 3 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนแถบประเภทอีเวน้ท์ ส่วนท่ี

สอง คือ รูปแสดงอีเวน้ทใ์นรูปแบบสไลดแ์ละแบบภาพน่ิง ส่วนท่ีสาม คือ ส่วนแสดงอีเวน้ทต์ามวนั 
ซ่ึงแต่ละช้ินผูใ้ชส้ามารถเขา้ไปดูรายละเอียดของอีเวน้ทไ์ด ้
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รูปท่ี 4.5 หนา้รายละเอียดอีเวน้ท ์
 

จากรูปท่ี 4.5  หน้ารายละเอียดอีเวน้ท์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ส่วนแรกคือรูปอีเวน้ท์และ
รายละเอียดของอีเวน้นั้นๆ ส่วนท่ีสอง คือ สามารถกดเขา้ไปดูโปรโมชัน่ของอีเวน้ท์นั้นได ้ส่วนท่ี
สาม คือ สามารถเปิด GPS เพื่อน าทางไปอีเวน้ท์ไดท้นัที ส่วนท่ีส่ีคือ สามารถเปิดอีเวน้ทท่ี์ใกลเ้คียง
จากดา้นล่างได ้
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รูปท่ี 4.6 หนา้อีเวน้ท ์
 

จากรูปท่ี 4.6  หนา้อีเวน้ท ์ประกอบดว้ย  เวลา รูปอีเวน้ท ์เน้ือหา และสถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
รูปท่ี 4.7 หนา้โปรโมชัน่ 

 
จากรูปท่ี 4.7 หนา้โปรโมชัน่ ประกอบดว้ย 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนแถบประเภทอีเวน้ท์  

แถบเลือกจงัหวดั และ เดือน ส่วนท่ีสอง คือ รูปแสดงโปรโมชัน่ในรูปแบบสไลดแ์ละแบบภาพน่ิง  
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รูปท่ี 4.8 หนา้รายละเอียดโปรโมชัน่ 
 
จากรูปท่ี 4.8  หน้ารายละเอียดโปรโมชัน่ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ส่วนแรกคือรูปโปรโมชัน่

ของอีเวน้ท์และรายละเอียดของโปรโมชัน่นั้นๆ ส่วนท่ีสอง คือ สามารถเปิด GPS เพื่อน าทางไปอี
เวน้ทไ์ดท้นัที  ส่วนท่ีสามคือ สามารถเลือกดูโปรโมชัน่ท่ีใกลเ้คียงได ้

 



บทที่ 5 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลโครงงาน 

การพฒันาเวบ็อีเวน้ท ์ โดยประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลย ี Keystone เขา้มาพฒันาระบบท าให้
สะดวกกบัผูใ้ชง้าน เจา้ของอีเวน้ทส์ามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อขอลงอีเวน้ทโ์ดยผูดู้แลระบบจะเป็น
ผูอ้นุมติัในการลงอีเวน้ทแ์ละแกไ้ขหรือลบอีเวน้ทน์ั้นได ้ การขึ้นหนา้เวบ็ได ้ 60% แต่เหลือบาง
ฟังกช์นัท่ีไม่สามารถท าได ้

5.1.1  ข้อจ ากดัของโครงงาน 
5.1.1.1 ไม่มีระบบสมคัรสมาชิก 
5.1.1.2 เจา้ของอีเวน้ทย์งัไม่สามารถเพิ่มอีเวน้ทก์บัโปรโมชัน่เองได ้
5.1.1.3 การศึกษา Keystone.js ภายในระยะเวลา 4 เดือนยงัถือว่าเป็นเร่ืองใหม่และ

ยากส าหรับการท าโครงงาน 
5.1.2  ข้อเสนอแนะ 

ในการพฒันาระบบใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น ควรใหเ้จา้ของอีเวน้ทส์ามารถเพิ่ม -
แกไ้ขอีเวน้ทเ์องไดโ้ดยไม่ตอ้งรอใหผู้ดู้แลระบบเป็นคนเพิ่มให ้
 

5.2         สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
5.2.1  ข้อดีของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
                  ไดท้กัษะในดา้นกระบวนการแนวคิด การวางแผนการท างานเป็นทีม เช่น การ

วางขอบเขตโครงงาน การศึกษาหาขอ้มูลต่าง ๆ จากเว็บไซต์ และแนวทางการท างานรูปแบบทาง
ธุรกิจซ่ึงน ามาประยุกต์ใช้เขา้กับโครงงาน ประสบการณ์การท างานจากพนักงานท่ีปรึกษาและ
อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีช่วยให้ค  าแนะน าแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ในการท างาน ดา้นความรับผิดชอบต่อ
การท างานส่วนรวม 

5.2.2  ปัญหาที่พบของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
                     ประสบการณ์ในการพฒันาชุดค าสั่งยงัไม่เพียงพอต่อการท างานจึงท าให้
เวบ็ไซตไ์ม่เป็นไปตามท่ีตอ้งการ   
5.2.3  ข้อเสนอแนะ 

ควรศึกษาการเขียนโปรแกรม MVC (Model-View-Controller), ORM Map
และภาษาท่ีจะใช้ในการพฒันา JavaScript, Keystone, HTML, CSS, Bootstrap เพื่อน าไป
ท างานต่อ และในการท าเวบ็ไซตอี์เวน้ทน้ี์โดยการท่ีเราไดส้อบถามความตอ้งจากพนกังาน
ในบริษทัก่อนน ามาปฏิบติังานเพื่อใหท้ราบความตอ้งการของผูใ้ชท่ี้จะเขา้มาใชง้าน 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ก 

รูปภาพขณะปฏบัิติงานสหกจิศึกษา 

 
รูปท่ี ก.1 บรรยากาศการท างานในบริษทั 

จากรูปท่ี ก.1 เป็นบรรยากาศการท างานในบริษทั เป็นช่วงการท างานของ Website world event 

ส่วนของ Font-end ท่ีจดัเน้ือตามรูปแบบท่ีได ้

 

 

 

 



 
รูปท่ี ก.2 บรรยากาศการท างานในบริษทั 

จากรูปท่ี ก.2 เป็นบรรยากาศการท างานในบริษทั เป็นช่วงการท างานของ Website world event 

ส่วนของ Font-end ท่ีจดัเน้ือตามรูปแบบท่ีได ้

 

 

 

 

 



 
รูปท่ี ก.3บรรยากาศการท างานในบริษทั 

จากรูปท่ี ก.3 เป็นบรรยากาศการท างานในบริษทั เป็นช่วงการท างานของ Website world event 

ส่วนของ Font-end ท่ีจดัเน้ือตามรูปแบบท่ีได ้
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