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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันการวิวฒันาการของเทคโนโลยีดาํเนินไปอย่างไม่ส้ินสุด และมีบทบาทต่อ

ชีวิตประจาํวนัเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะเทคโนโลยกีารส่ือสาร (Communication Technology)  เป็น

ส่ือท่ีช่วยในการถ่ายทอดสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสาร เพื่อแลกเปล่ียนสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเร็ว 

ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างมากในการดาํเนินธุรกิจ อาทิ การส่ือสารโดยใช้โทรศพัท์ เพื่อติดต่อกัน

ระหว่างองคก์ร ซ่ึงช่วยให้ติดต่อส่ือสารไดอ้ยา่งสะดวกยิ่งขึ้น ต่างจากสมยัก่อนท่ียงัไม่มีเทคโนโลยี

เข้ามาช่วยในการอาํนวยความสะดวก ในการส่ือสารแต่ละคร้ังต้องเขียนจดหมายเพื่อติดต่อ

ดาํเนินการทางธุรกิจ อาจจะตอ้งใชเ้วลานานพอสมควรจึงจะติดต่อธุรกิจไดเ้สร็จส้ิน จึงเป็นท่ีมาของ

การพฒันาเทคโนโลยขีึ้นมาเพื่ออาํนวยความสะดวกในการส่ือสารในปัจจุบนั 

จากการท่ีคณะนักศึกษาสหกิจศึกษาได้รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาขององค์กรภายใน 

บริษทั พาราวินเซอร์ จาํกดั  ไดเ้ห็นถึงปัญหา คือ ภายในองคก์รมีการติดต่อส่ือสารผา่นทางโทรศพัท์

เป็นจาํนวนมาก  ซ่ึงโทรศพัทภ์ายในองคก์รจะแสดงเพียงหมายเลขโทรศพัทเ์ท่านั้น ในกรณีท่ีมีการ

ติดต่อเขา้มาพร้อมกนัจะเป็นปัญหาในการตดัสินใจในการเลือกรับสาย เพราะไม่สามารถทราบไดว้่า

เบอร์โทรศพัทท่ี์ติดต่อเขา้มาภายในองคก์รนั้นเป็นบุคคลากรภายในองคก์ร หรือลูกคา้ ซ่ึงทาํให้การ

บริการแก่ลูกคา้และการทาํงานของพนกังานในองคก์รเป็นไปอยา่งล่าชา้  เน่ืองจากขาดขอ้มูลในการ

ตดัสินใจและใหบ้ริการ  

ดว้ยเหตุน้ีคณะนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาจึงได้พฒันา ระบบบริหารจดัการข้อมูล

ลูกค้า เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน ลดปัญหาการทาํงานท่ีล่าช้า  

สามารถแสดงขอ้มูลลูกคา้ ณ เวลาปัจจุบนัทนัที เม่ือมีการติดต่อเขา้มา และสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อ

ตดัสินใจในการเลือกรับสาย หากมีการติดต่อเขา้มาพร้อมกนั เพื่อประโยชน์และทาํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 

1. เพื่อคน้หาประวติัการโทรเขา้ของบุคคลท่ีติดต่อเขา้มาภายในองคก์รผ่านทางโทรศพัท์

ทั้งหมด 

2. เพื่อแสดงขอ้มูลของบุคคลขณะท่ีกาํลงัติดต่อเขา้มาภายในองคก์รผา่นทางโทรศพัท ์

3. เพื่อแสดงประวติัการซ้ือของลูกคา้หรือบุคคลภายในองคก์รแต่ละบุคคลได ้

4. เพื่อใหร้ะบบมีความพร้อมใชง้านสูง และใชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
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1.3 ขอบเขตของโครงงาน 

1. สามารถดูประวติัการโทรเขา้ของลูกคา้หรือบุคคลภายในองคก์ร 10 สายล่าสุดได ้

2. สามารถดูประวติัการโทรเขา้ของลูกคา้หรือบุคคลภายในองค์กรแต่ละบุคคลทั้งหมด

ได ้

3. สามารถค้นหาประวติัการโทรเข้าของลูกค้าหรือบุคคลภายในองค์กรแต่ละบุคคล

ทั้งหมดได ้

4. สามารถดูประวติัการซ้ือของลูกคา้หรือบุคคลภายในองคก์รแต่ละบุคคลได ้

 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. พนักงานสามารถทราบช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลขณะท่ีกาํลังติดต่อเข้ามา

ภายในองคก์ร 

2. พนักงานสามารถทราบประวติัการซ้ือของลูกค้าหรือบุคคลท่ีติดต่อเข้ามาภายใน

องคก์ร 

3. พนกังานสามารถคน้หาประวติัการโทรของแต่ละบุคคลได ้

4. กรณีท่ีมีปัญหาเกิดขึ้น พนักงานสามารถใช้งานระบบสํารองได้ทันที ทาํให้องค์กร

สามารถทาํงานไปไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 



บทที่ 2 

ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 

2.1 แนวความคิด 

 

รูปท่ี 2.1 โครงสร้างการทาํงานของระบบ 

โครงสร้างการทาํงานของระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือมีสายโทรเขา้

มาขอ้มูลถูกส่งเป็น Sip Protocol ไปท่ี Sniffer โปรแกรมท่ีเอาไวด้กัจบัขอ้มูล บนระบบ Network ท่ี

มี Scapy เคร่ืองท่ีจดัการ Packet และ Win cap ช่วยในการดกัจบั Packet นั้นขอ้มูลส่งในรูปแบบ Json 

ไปยงั MQTT Broker ตัวกลางมี Sniffer Sub ส่งข้อมูลในรูปแบบ Json ไปยงั Node-red จากนั้ น 

Node-red ส่ง log ไปยงั Mongo DB เพื่อเก็บ log ไว ้และ Node-red นําเบอร์ไปคน้หาท่ี Redis DB 

จากนั้น Redis DB จะส่งเบอร์ไปคน้หาช่ือท่ี API ซ่ึงคน้ใน DB เม่ือคน้หาช่ือไดแ้ลว้ ขอ้มูลทั้งหมด

จะถูกส่งกลบัมาท่ี Node-red และ Node-red ส่งขอ้มูลไปท่ี MQTT Broker ท่ี Employees Sub เพื่อส่ง

ขอ้มูลไปแสดงท่ี Windows Form และ Web Application 

ในส่วนของการทาํ High Availability จะทาํท่ี Node-red, Mongo DB และ Redis ซ่ึง Node-

red จะมีการทาํ Cluster ไวท้ั้งสองเคร่ือง เพื่อในกรณีเกิดปัญหาจะสามารถยา้ยไปใชเ้คร่ืองสํารองท่ี

รอ Standby โดยอตัโนมัติ ส่วน Mongo DB ทั้งสามเคร่ือง และ Redis ทั้งสองเคร่ือง จะมีการทาํ 

Replication data ซ่ึงจะทาํการทาํซํ้าของขอ้มูล โดยถา้หากมีการเพิ่มขอ้มูลไปยงัเคร่ืองหลกั(Primary) 

เคร่ืองสาํรอง(Secondary)ท่ีเหลือจะทาํการทาํซํ้าขอ้มูลโดยอตัโนมติั 
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2.2 ทฤษฎีท่ีเกีย่วข้อง 

 High Availability (HA) คือ การทาํให้ระบบพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากมีเหตุการณ์ไม่

ปกติเกิดขึ้นกบัระบบของเรา เป็นรูปแบบการทาํงานท่ีตอบโจทยเ์ร่ืองของ ระบบหยุดให้บริการโดย

ท่ีไม่ไดว้างแผนเอาไวล้่วงหนา้ (Unplanned Downtime) HA จะเขา้มาช่วยให ้Server ของเราสามารถ

ทําการ Restart ตัวเองไปยัง Server ตัวอ่ืนท่ีย ัง Active อยู่ได้ ในกรณีเกิดความเสียหายขึ้ นกับ 

Hardware หรือ Operating System  ในระบบ HA สามารถแบ่งรูปแบบการทาํงานไดเ้ป็น 2 รูปแบบ

คือ Active/Standby ท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการให้บริการอย่างน้อย 2 เคร่ือง โดยแบ่งเป็นเคร่ือง

คอมพิวเตอร์หลกั (Primary) 1 เคร่ือง และเคร่ืองคอมพวิเตอร์สาํรอง (Secondary) อยา่งนอ้ย 1 เคร่ือง 

โดยปกติเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลกัจะทาํหน้าท่ีให้บริการทั้งหมด แต่เม่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์หลกัไม่

สามารถให้บริการได ้เคร่ืองคอมพิวเตอร์สํารองจะถูกนาํมาใช้งานอตัโนมติั ในส่วนของรูปแบบ 

Active/ Active ท่ีมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการให้บริการอย่างน้อย 2 เคร่ือง ซ่ึงทุกเคร่ืองจะทาํงาน

พร้อมๆกนั หากเคร่ืองใดเคร่ืองหน่ึงไม่สามารถให้บริการได ้ผูใ้ชง้านยงัสามารถใชร้ะบบของเคร่ือง

อ่ืนไดต้ามปกติ (ธญัพล ษณะนาคินร์,2013) 

 วงจรการพัฒนาระบบ(System Development Life Cycle : SDLC) คือ เป็นการดาํเนินการ

ตามขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆท่ีกาํหนดเอาไวใ้นแผนพฒันาระบบสารสนเทศ เพื่อสร้าง

ระบบงานคอมพิวเตอร์ให้ทาํงานเป็นไปตามท่ีตอ้งการ แกปั้ญหาทางธุรกิจและตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน โดยภายในวงจรนั้นจะแบ่งกระบวนการพฒันาออกเป็นกลุ่มงานหลกั ๆ ดงัน้ี 

ดา้นการวางแผน (Planning Phase) ดา้นการวิเคราะห์ (Analysis Phase) ดา้นการออกแบบ (Design 

Phase) ดา้นการสร้างและพฒันา (Implementation Phase) (ครูโยธิน ศิริเอย้,2559) 

ขั้นตอนการพฒันาระบบประกอบดว้ย 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ 

1. การคน้หาและเลือกสรรโครงการ (Project Identification and Selection) เป็นขั้นตอน 

ในการค้นหาโครงการพฒันาระบบ ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนัของบริษทั 

สามารถแกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้น และใหผ้ลประโยชน์กบับริษทัมากท่ีสุด 

2. ก า ร เ ร่ิ ม ต้ น แ ล ะ ว า ง แ ผ น โ ค ร ง ก า ร  ( Project Initiating and Planning System  

Development) เป็นขั้นตอนในการเร่ิมตน้จดัทาํโครงการดว้ยการศึกษาความเป็นไปได้

ทางดา้นเทคนิค ดา้นการปฏิบติังาน ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินงาน ดา้นการเงิน การ

จดัตั้งทีมงาน กาํหนดตาํแหน่งหน้าท่ีให้กบัทีมงานแต่ละคนอย่างชดัเจน เพื่อร่วมกนั

สร้างแนวทางเลือกในการนาํระบบใหม่มาใชง้าน และเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
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3. การวิเคราะห์ (System Analysis)เป็นขั้นตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ถึงขั้นตอน 

การดาํเนินงานของระบบเดิม รวบรวมความตอ้งการในระบบใหม่จากผูใ้ช้ระบบ 

รวบรวมความตอ้งการในระบบใหม่จากผูใ้ชร้ะบบ  

4. การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) เป็นขั้นตอนในการออกแบบลกัษณะการ

ทาํงานของระบบตามทางเลือกท่ีไดจ้ากเลือกไวจ้ากขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบโดยการ

ออกแบบในเชิงตรรกะน้ียงัไม่ไดมี้การระบุถึงคุณลกัษณะ ของอุปกรณ์ท่ีจะนาํมาใช้ 

เพียงแต่กาํหนดถึงลกัษณะของรูปแบบรายงานท่ีเกิดจากการทาํงานของระบบ ลกัษณะ

ของการนาํขอ้มูลเขา้สู่ระบบ และผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากระบบ 

5. การออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) เป็นขั้นตอนท่ีระบุถึงลกัษณะการทาํงาน

ของ ระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิค โดยระบุถึงคุณลักษณะของ อุปกรณ์ท่ีจะ

นาํมาใช ้เทคโนโลยโีปรแกรมภาษาท่ีจะนาํมาทาํการเขียนโปรแกรมฐานขอ้มูลของการ

ออกแบบเครือข่ายท่ีเหมาะสมกบัระบบ 

6. การพฒันาและติดตั้งระบบ (System Implementation) เป็นขั้นตอนในการนําข้อมูล 

เฉพาะ ของการออกแบบมาทาํการเขียนโปรแกรมเพื่อให้เป็นไปตามคุณลกัษณะและ

รูปแบบ ต่าง ๆ ท่ีได้กาํหนดไว ้หลงัจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแลว้จะตอ้งทาํการ

ทดสอบโปรแกรมตรวจสอบหาขอ้ผิดพลาดของโปรแกรมท่ีพฒันาขึ้นมา และสุดทา้ย

คือการติดตั้งระบบ 

7. การซ่อมบํารุงระบบ (System Maintenance) เป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรพัฒนา 

ระบบ (SDLC) หลังจากระบบใหม่ได้เร่ิมดําเนินการผูใ้ช้ระบบจะพบกับปัญหาท่ี

เกิดขึ้นเน่ืองจากความไม่คุน้เคยกบัระบบใหม่และคน้หาวิธีการแกไ้ขปัญหานั้นเพื่อให้

ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชเ้องได ้
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2.3 เว็บไซต์ท่ีเกีย่วข้อง 

คณะนักศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษาได้ทาํการค้นหาเว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา

ระบบ เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อการดาํเนินโครงการ โดยการคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซตด์งัต่อไปน้ี  

 

รูปท่ี 2.2 https://my.dtac.co.th/esv/login 

เป็นเวบ็ไซตก์ารให้บริการเก่ียวกบัหมายเลขโทรศพัทส่์วนตวั โดยมีการแสดงรายละเอียด

การใชง้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบยอดคงเหลือ ยอดคา้งชาํระ ประวติัการโทรเขา้ออก จ่ายบิล หรือ 

ซ้ือแพค็เกจเสริม เป็นตน้ 

 

 

https://my.dtac.co.th/esv/login
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รูปท่ี 2.3 https://www.mailmaster.co.th/blog/detail/high-available-cluster 

เป็นเว็บไซต์ท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบัการทาํ high available (cluster) และแนะนาํการทาํ ระบบ 

Multi-Cloud Business Email บนเซิร์ฟเวอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ใน

องคก์ร 

  

https://www.mailmaster.co.th/blog/detail/high-available-cluster
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รูปท่ี 2.4 https://www.itcert2005.com/ 

เป็นเวบ็ไซตก์ารจดัอบรมเก่ียวกบัการจดัตั้งค่า Windows Server 2016 และ 2019 ในการใช้

งาน Networking ขั้นสูง เพื่อการทาํ High Availability สําหรับองคก์รขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โดย

จะแสดงรายละเอียดของหลกัสูตร ระยะเวลาในการอบรบ เป็นตน้ 

  

https://www.itcert2005.com/
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รูปท่ี 2.5 https://www.mindphp.com/บทความ/244-security/5739-sniffer-security.html 

เป็นเว็บไซต์ให้ขอ้มูลเก่ียวกบั Sniffer  โดยมีรายละเอียดของความหมาย ขอ้ดี ขอ้เสียของ 

Sniffer  และวิธีการป้องกนัการดกัจบัขอ้มูลของ Sniffer 

  

https://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1/244-security/5739-sniffer-security.html
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รูปท่ี 2.6 http://www.siamhtml.com/restful-api-with-node-js-and-express/ 

เป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลเก่ียวกับการสร้าง API ด้วยการใช้ Node.js และ Express โดย

รายละเอียดจะแนะนาํตั้งแต่การเร่ิมติดตั้ง การสร้างไฟลส์ําหรับหนา้เวบ็ไซต ์การป้อนขอ้มูล จนถึง

การทดสอบ และใชง้าน 

  

http://www.siamhtml.com/restful-api-with-node-js-and-express/
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

รูปท่ี 2.7 การเพิ่มประสิทธิภาพของเวบ็เซิร์ฟเวอร์ ดว้ยระบบคลสัเตอร์สองตวั กระจายงาน 

กายรัฐ เจริญราษฎร  ชาคริต มณีงาม (2557)  ภาควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กาํแพงแสน เป็นการทดลองใชร้ะบบคลสัเตอร์มาเพิ่ม

ประสิทธิภาพให้กบัเคร่ืองแม่ข่าย โดยไดส้ร้างเป็นระบบคลสัเตอร์ ให้แบ่งภาระงานระหว่างหลาย

เคร่ืองแม่ข่ายซ่ึงทาํ งานด้วยระบบปฏิบติัการลินุกซ์ (Linux) ท่ีมีตวักระจายงาน (Load Balancer) 

สองตวัเพื่อเสถียรภาพของระบบท่ีมากขึ้น จากนั้นทาํการทดสอบหาค่าประสิทธิภาพในดา้นการ

รองรับ การร้องขอ (Requests) และอตัราการโอนถ่ายขอ้มูล (Transfer rate) พบวา่ เคร่ืองแม่ข่ายท่ีทาํ 

ระบบคลสัเตอร์ จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งดา้นอตัราการรองรับการร้องขอ และดา้นอตัราการ

ถ่ายโอนขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.8 การติดตั้งและประเมินประสิทธิภาพของระบบคอมพิวเตอร์เสมือน 

ปิยะพงศ ์ จนัทร์ปาน (2561) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัศรีปทมุ งานวิจยัน้ีไดท้าํ การทดสอบเซิร์ฟเวอร์ฟังกช์ัน่หลกั ทั้ง4ระบบไดแ้ก่ เวบ็

เซิร์ฟเวอร์ เซิร์ฟเวอร์ DHCP เซิร์ฟเวอร์ฐานขอ้มูล และเซิร์ฟเวอร์สาํรอง เพื่อศึกษาความเป็นไปได ้

การศึกษาไดไ้ปทางเทคนิค เพื่อมุ่งเนน้ ไปท่ีความสามารถในการใชร้ะบบเซิร์ฟเวอร์เสมือน ให้

สามารถเขา้ถึงระยะเวลาการเขา้ถึงได ้ งานวิจยัน้ีไดใ้ชก้ารจาํลองระบบเซิร์ฟเวอร์เสมือนบน

โปรแกรม VMware ESXi Server 
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รูปท่ี 2.9 ระบบสั่งงานอตัโนมติั 

อภิวัฒน์ สุระแสง (2559) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสยาม ผูพ้ฒันาระบบใช ้Microsoft Visual Studio 2010 ในการพฒันาโปรแกรม และ

การจดัการฐานขอ้มูลใช้ Microsoft SQL Server 2008 ระบบสั่งงานอตัโนมติัให้ผูใ้ช้ใช้โปรแกรม

โดยการดึงขอ้มูล จากฐานขอ้มูลมาทาํการตั้งเวลาการทาํงานของโปรแกรม ให้โปรแกรมทาํงานเอง

ตามเวลาท่ีตอ้งการ และมีการบนัทึกการทาํงานของโปรแกรมลงฐานขอ้มูล 
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รูปท่ี 2.10 ระบบจดัการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงานเวชสารสนเทศ 

ปริญญา อภัยภักด์ิ ณัฐพล เสาวพงษ์(2559) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัสยาม ไดจ้ดัทาํระบบจดัการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 

เวชสารสนเทศโดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ในการออกแบบเว็บไซต์และใช้ 

โปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 ในการจดัการฐานขอ้มูล โดยระบบสามารถทาํการจดัเก็บ 

แกไ้ข บนัทึก ออกรายงาน รวมทั้งสามารถทาํงานในเร่ืองของการแสดงขอ้มูลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ขอ้มูลการซ่อมแซม และขอ้มลูสัญญาของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
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รูปท่ี 2.11 ระบบเคลมสินคา้และการจดัการสินคา้บนเวบ็ไซต ์

อภิรักษ ์นาคทอง (2557) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัสยาม เป็นระบบท่ีสามารถจดัการคลงัสินคา้บนเว็บไซต์ไดไ้ม่ว่าจะเป็น การเพิ่ม ลบ 

แกไ้ขขอ้มูลสินคา้คน้หาขอ้มูลตามประเภท ช่ือ รหสั ของสินคา้ไดแ้ละสามารถออกรายงานยอดรวม 

การจดัการสินคา้ท่ีผา่นมาทั้งหมดให้ผูใ้ชห้รือผูบ้ริหารดูได ้ ใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 

2010 เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาโปรแกรม ภาษาในการพัฒนาระบบใช้ C# และการจัดการ

ฐานขอ้มูลใช ้Microsoft SQL Server 2008 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 

รายละเอยีดปฏิบัติงาน 

3.1 ช่ือและท่ีตั้งสถานประกอบการ 

ช่ือบริษัท บริษทั พาราวินเซอร์ จาํกดั 

  BARA, WINDSOR & CO., LTD. 

สถานท่ีตั้ง อาคารอ้ือจือเหลียง 968 ถนนพระราม 4 แขวงสีลม  

  เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

เบอร์โทรศัพท์  0-2637-5000 

เบอร์โทรสาร  0-2637-5039 

อเีมล์   info@barawindsor.com 

เว็บไซต์   www.barawindsor.com 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 แผนท่ีบริษทั พาราวินเซอร์ จาํกดั  

mailto:info@barawindsor.com
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3.2 ลกัษณะของสถานประกอบการผลติภัณฑ์การให้บริการหลกัขององค์กร 

บริษทั พาราวินเซอร์ จาํกดั ไดก่้อตั้งขึ้นในปีพุทธศกัราช 2485 นับระยะเวลากว่า 60 ปี ท่ี

บริษทัฯไดก้า้วขึ้นสู่ระดบัแนวหนา้ของประเทศ ดว้ยนโยบายท่ีชดัเจนและแน่วแน่ ซ่ึงมีมาตั้งแต่คร้ัง

ก่อตั้งบริษทัฯ บนปรัชญาท่ีว่าด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต ความสมานสามคัคี และความยุติธรรม “ 

Honesty, Integrity and Fairness “ ประกอบกับหลักการบริหารท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน “ 

Management by Objectives “ ทาํให้บริษทัสามารถเจริญเติบโต และพฒันาธุรกิจของบริษทัฯมา

อย่างต่อเน่ืองไดเ้ป็นอยา่งดี บริษทัฯไดมี้การปรับปรุงและพฒันาทั้งทางดา้นผลิตภณัฑแ์ละบุคลากร 

ตลอดจนกระทัง่นาํเอาวิวฒันาการอนัทนัสมยัมาใช้ในการดาํเนินงาน เพื่อยกระดบัมาตรฐานของ

ผลิตภณัฑใ์นทอ้งตลาดใหสู้งขึ้น ทั้งน้ีเพื่อคุณภาพท่ีดีขึ้นของสังคมไทย 

นอกจากนั้น บริษทั พาราวินเซอร์ จาํกดั ยงัไดต้ั้งปณิธานท่ีจะอุทิศตนเพื่อสังคมส่วนรวม 

ตามเจตนารมยข์อง ท่านเจ้าสัวอ้ือจือเหลียง ผูก่้อตั้งบริษทั และท่านประธานบริษทั ด.ร. ยอดยิ่ง 

เอ้ือวฒันสกุล เพราะเราตระหนักดีถึงความเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เกิดมาจากสังคม จึงควรท่ีจะ

อุทิศตนเพื่อคืนสู่สังคม 

จนกระทัง่ในปัจจุบนั บริษทัฯของเราไดเ้ป็นหน่ึงในบริษทัท่ีไดรั้บการยอมรับจากสังคม 

และนบัเป็นหน่ึงในบริษทัชั้นนาํของประเทศ ซ่ึงดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ บริษทัฯจึงเช่ือมัน่เป็น

อยา่งยิง่ท่ีจะประสบผลสาํเร็จ ในการดาํเนินธุรกิจต่อๆไปในอนาคต 

3.3 รูปแบบการจัดองค์การและการบริหารงานขององค์กร 

 

รูปท่ี 3.2 แผนผงัองคก์ร บริษทั พาราวินเซอร์ จาํกดั  
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3.4 ตําแหน่งและลกัษณะงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวจุฑามาศ ปวงสุข 

แผนก IT Division  

ตาํแหน่ง Infrastructure (System) 

ลกัษณะงาน ติดตั้งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และระบบปฏิบติัการ(Ubuntu Server) , ตรวจห้อง

เซิร์ฟเวอร์และเปล่ียน Tape Backup ทุกตน้สัปดาห์และปลายสัปดาห์ 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวอรอุมา บุญสุข 

แผนก IT Division 

ตาํแหน่ง Infrastructure (Network) 

ลกัษณะงาน ติดตั้งเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์และระบบปฏิบติัการ(Windows Server) , ตรวจ

หอ้งเซิร์ฟเวอร์และเปล่ียน Tape Backup ทุกตน้สัปดาห์และปลายสัปดาห์ 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวปรางทิพย ์จนัทองม่วง 

แผนก IT Division 

ตาํแหน่ง Web Developer 

ลกัษณะงาน ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์

ช่ือ – นามสกุล นางสาวมนสันนัท ์วจันะรัตน์ 

แผนก IT Division 

ตาํแหน่ง Web Developer 

ลกัษณะงาน ออกแบบและพฒันาเวบ็ไซต ์

3.5 ช่ือและตําแหน่งของพนักงานท่ีปรึกษา 

ช่ือ – นามสกุล นายปฐมพงศ ์ภมรพล 

แผนก IT Division 

ตาํแหน่ง Head of System Engineer 

E – Mail Patompong@kratos.co.th 

ช่ือ – นามสกุล นายจิราย ุคาํศิริ 

แผนก IT Division 

ตาํแหน่ง Head of r&d 

E – Mail jirayu.k@kratos.co.th  
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3.6 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

• ระยะเวลาในการปฏิบติังาน 16 สัปดาห์ 

• ตั้งแต่วนัองัคาร ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ถึงวนัศุกร์ ท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 

• วนัเวลาในการปฏิบติังานวนัจนัทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. 

 

3.7 ข้ันตอนและวิธีการดําเนินงาน 

3.7.1. ศึกษาทฤษฎีท่ีใชใ้นการทาํงาน และระบบของบริษทักบัพนกังานท่ีปรึกษา รวมถึง

กระบวนการการทาํงานของบริษทั 

3.7.2. ศึกษาภาษา PHP สําหรับใช้ในการเขียนโปรแกรม และศึกษาความรู้พื้นฐานของ

ระบบ Network 

3.7.3. พฒันาเว็บไซต์ตามท่ีได้รับมอบหมายบนโปรแกรม Visual Studio Code 1.32.3  

ติดตั้ ง ระ บ บ ป ฏิ บัติก า รแล ะ โป รแก รม ต่า ง ๆ ตา ม ท่ี ไ ด้ รับ ม อบ หม า ย ใ น

ระบบปฏิบติัการทั้งใน Windows server 2012R2  และ Ubuntu 18.04 

3.7.4. เร่ิมวางแผนการทาํโครงการ และเขียน Diagram ของระบบแสดงขอ้มูลลูกคา้จาก

การส่ือสารทางโทรศพัทภ์ายในองคก์ร 

3.7.5. ออกแบบ Website และ Web form ตามท่ี พนกังานท่ีปรึกษาใหค้าํแนะนาํ  

3.7.6. ติดตั้ งโปรแกรม Node red , Mongo DB , Redis , MQTT Broker ใช้สําหรับทํา

ระบบและทาํการ Redundant หรือ HA(high availability) ในโปรแกรมทุกตวั 

3.7.7. พฒันา Website และ Web form โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Visual Studio 2019  

3.7.8. ทดสอบ Website และ Web form บนระบบของบริษทั 

3.7.9. จดัทาํคู่มือและเอกสารของระบบ 

3.7.10. ระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงระยะเวลาในการดาํเนินโครงการ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค 

1.ศึกษาทฤษฎีการทาํงาน     

2.ศึกษาภาษาและความรู้พื้นฐาน 

3.พฒันาเวบ็ไซตต์ามท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

4.เร่ิมวางแผนการทาํโครงการ 

5.ออกแบบหนา้ Website และ  

Web form 

6.ติดตั้งโปรแกรมใชส้าํหรับทาํ

ระบบ 

7.พฒันา Website และ Web 

form 

8.ทดสอบระบบ 

9.จดัทาํคู่มือและเอกสารของ

ระบบ 

3.8 อุปกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ 

3.8.1  คุณสมบติัของฮาร์ดแวร์ 

1. ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

1.1 CPU Intel® Core™i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 

1.2 RAM 12.0GB 

1.3 Nvidia GeForce GTX1060 

1.4 SSD 120 GB 

1.5 Razer Deathadder Chroma 

2. ฮาร์ดแวร์สาํหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 

2.1 CPU Intel core i3 – 5005U, 2.0GHz. หรือสูงกวา่ 

2.2 Hard Disk 500 GB. หรือสูงกวา่ 

2.3 RAM 4.00 GB. หรือสูงกวา่ 

2.4 DVD – RW Drive 

3. ฮาร์ดแวร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

3.1 CPU Intel Celeron 1.8GHz. หรือสูงกวา่ 
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3.2 Hard Disk ท่ีมีเน้ือท่ีเหลือไม่นอ้ยกวา่ 1 GB. 

3.3 RAM 2.00 GB. หรือมากกวา่ 

3.4 DVD – RW Drive 

 3.8.2  คุณสมบติัของซอฟตแ์วร์ 

1. ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูพ้ฒันาระบบ 

1.1 Microsoft Windows 10 Ultimate 64 bit 

1.2 Microsoft Visual Studio 2019 

1.3 Visual Studio Code version 1.37.1 

1.4 โปรแกรม Figma Desktop App release 73 (Build 7) 

1.5 IIS version 10.0.17134.1 

2. ซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองท่ี 1 

2.1 VMware vCenter version 6.7 

2.2 Windows server 2012R2 

2.3 IIS version 8 

2.4 Google Chrome 

2.5 ระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ 

3. ซอฟตแ์วร์สาํหรับเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์เคร่ืองท่ี 2  

3.1 Ubuntu version 18.04 

3.2 Nginx version Nginx/1.14.0 (Ubuntu) 

3.3 Mongo DB version 3.6.3 

3.4 Redis version  4.0.9 

3.5 Node Red version 8.10.0 

3.6 Google Chrome 

4. ซอฟตแ์วร์สาํหรับผูใ้ชร้ะบบ 

4.1 Microsoft Windows 7 หรือ version ท่ีสูงกวา่ 

4.2 Google Chrome 



บทที่ 4 

ผลการปฏิบัตงิานตามโครงงาน 

4.1 ข้ันตอนการทํา Replication Mongo DB 

 

รูปท่ี 4.1หนา้จอแสดงสมาชิก Replication set 

กาํหนด IP และช่ือสมาชิกท่ีตอ้งการทาํReplication (กาํหนดในไฟล ์hosts ทั้ง 3 เคร่ือง) 
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รูปท่ี 4.2 หนา้จอกาํหนดไฟล ์Mongo DB 

กาํหนด port , bindIp และตั้งช่ือใหก้บั Replication set โดยใชช่ื้อวา่ rs0   

(กาํหนดในไฟล ์mongod.conf ทั้ง 3 เคร่ือง) 
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รูปท่ี 4.3 หนา้จอเขา้ใชง้าน Mongo DB 

เรียกใชง้าน Mongo shell ดว้ยคาํสั่ง mongo 
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รูปท่ี 4.4 หนา้จอแสดงการสร้างช่ือเขา้ใชง้าน 

เรียกใช ้admin และใชค้าํสั่งสร้างช่ือผูใ้ชง้านกบัรหสัผา่น เม่ือสร้างสาํเร็จ Mongo จะแสดง

สถานะช่ือผูใ้ชง้านออกมา จากนั้นใชค้าํสั่งออกจาก mongo shell 
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รูปท่ี 4.5 หนา้จอแสดงการเขา้ใชง้าน Mongo Shell 

เรียกใชง้าน Mongo Shell ดว้ยช่ือผูใ้ชง้านกบัรหสัผา่นท่ีสร้างไว ้
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รูปท่ี 4.6 หนา้จอแสดงการยืนยนัสมาชิก 

ใช้คาํสั่ง rs.initiate() เพื่อยืนยนัการเป็นสมาชิก Replication set  (หากการยืนยนัสําเร็จ 

Mongo จะแสดงวา่ “ok” : 1 ) 
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รูปท่ี 4.7 หนา้จอแสดงการเพิ่มสมาชิก Replication set 

ใชค้าํสั่ง rs.add ( { hosts:  <  ip : port > } ) เพื่อเพิ่มสมาชิก 
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รูปท่ี 4.8 หนา้จอแสดงสมาชิก Replication set 

เม่ือเพิ่มสมาชิกทั้งหมดแลว้ใหต้รวจสอบการกาํหนดคา่ ดว้ยคาํสั่ง rs.conf() จะเห็นวา่  id 1 

และ 2 คือ hosts ทั้งหมดท่ีเพิ่มเขา้ไป  ส่วน id 0 คือ hosts ของเคร่ืองตวัเอง 
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รูปท่ี 4.9 หนา้จอแสดงสถานะ Replication set 

ใชค้าํสั่ง rs.status() เพื่อเช็คสถานะของแต่ละสมาชิก โดย id 0 ตอ้งมีสถานะเป็น “primary”  

และ id 1 , 2 ตอ้งมีสถานะเป็น “secondary”  ( สามารถใชค้าํสั่งเช็คสถานะไดท้ั้ง 3 เคร่ือง ) 
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4.2 ข้ันตอนการทํา Replication Data Redis Server 

 

รูปท่ี 4.10 หนา้จอกาํหนด Redis Server (เคร่ืองท่ี 1) 

กาํหนดไฟล ์redis.conf  ( เคร่ืองท่ี 1 ) ดงัน้ี 

• bind  0.0.0.0 

• port 6379 

• slave-read-only : yes 

• requirepass : password 
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รูปท่ี 4.11 หนา้จอกาํหนด Redis Server (เคร่ืองท่ี 2) 

กาํหนดไฟล ์redis.conf  ( เคร่ืองท่ี 2 ) ดงัน้ี 

• bind : 0.0.0.0 

• port 6379 

• replicaof : 10.1.97.37 6379 

• masterauth : password 

• requirepass : password 
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รูปท่ี 4.12 หนา้จอแสดงการกาํหนด Replication (เคร่ืองท่ี 1) 

ใช้คาํสั่ง info replication เพื่อตรวจสอบสถานะ จะเห็นว่า Redis เคร่ืองท่ี 1 มีสถานะเป็น 

Master และกาํลงัเช่ือมต่อ Slave อยู่ 1 เคร่ือง (Slaves : 1)โดยจะแสดง IP , Port และ Status ของ

เคร่ือง Slave ท่ีเช่ือมต่ออยู ่ 
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รูปท่ี 4.13 หนา้จอแสดงการกาํหนด Replication (เคร่ืองท่ี 2) 

ใชค้าํสั่ง info replication เพื่อตรวจสอบสถานะ จะเห็นวา่ Redis เคร่ืองท่ี 2 มีสถานะเป็น 

Slave และจะแสดง IP , Port และ Status ของเคร่ือง Master ท่ีเช่ือมต่ออยู่  
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4.3 ข้ันตอนการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (Web Application) 

 

รูปท่ี 4.14 หนา้จอเขา้สู่ระบบ Web Application 

 กรอกอีเมล์ และรหัสผ่านเพื่อเขา้สู่ระบบ โดยใช้อีเมล์และรหัสผ่านในระบบ AD ของ

บริษทั คราทอส จาํกดั เพื่อตรวจสอบอีเมลใ์นการเขา้สู่ระบบและเก็บค่า Extension  
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รูปท่ี 4.15 หนา้จอแสดงขอ้มูลประวติัการโทรเขา้ 

หน้าจอแสดงข้อมูลประวติัการโทรเขา้ 10 สายล่าสุด สามารถคลิก Action ไปยงัหน้า 

Customer Information ได ้
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รูปท่ี 4.16 หนา้จอแสดงประวติัการโทรเขา้ทั้งหมด 

หนา้จอแสดงขอ้มูลประวติัการโทรเขา้ทั้งหมด สามารถคน้หาหมายเลขโทรศพัทท่ี์โทรเขา้

มาได ้และสามารถคลิก Action เพื่อแสดงหนา้ประวติัลูกคา้แต่ละบุคคลได ้
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รูปท่ี 4.17 หนา้จอแสดงประวติัลูกคา้ 

หน้าจอแสดงประวติัลูกคา้ โดยจะแสดงช่ือ เบอร์โทรศพัท์ ท่ีอยู่ ตาํแหน่ง อีเมล์ เฟซบุ๊ค 

ไลน์ และคลิกไปยงัหนา้ ประวติัการซ้ือ และประวติัการโทรเขา้ทั้งหมดของบุคคลนั้นๆได ้
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รูปท่ี 4.18 หนา้จอแสดงประวติัการสั่งซ้ือ 

หน้าจอแสดงประวัติการสั่ง ซ้ือของบุคคลนั้ น และสามารถคลิก Action เพื่อแสดง

รายละเอียดของการสั่งซ้ือนั้นๆได ้
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รูปท่ี 4.19 หนา้จอแสดงรายละเอียดการสั่งซ้ือแต่ละรายการ 

หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดการสั่งซ้ือของลูกคา้แต่ละรายการได ้
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รูปท่ี 4.20 หนา้จอแสดงประวติัการโทรแต่ละบุคคล 

หนา้จอแสดงประวติัการโทรเขา้ทั้งหมดของแต่ละบคุคล 



42 
 

 

รูปท่ี 4.21 หนา้จอแสดงขอ้มูลขณะมีสายเรียกเขา้ 

หนา้จอแสดงขอ้มูลขณะมีสายเรียกเขา้ เขา้มาภายในบริษทั คราทอส จาํกดั 
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4.4 ข้ันตอนการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้า (Window form application) 

 

รูปท่ี 4.22 หนา้จอเขา้สู่ระบบ Window form application 

กรอกอีเมล์ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ โดยใช้อีเมล์และรหัสผ่านในระบบ AD ของ

บริษทั คราทอส จาํกดั เพื่อตรวจสอบอีเมลใ์นการเขา้สู่ระบบและเก็บค่า Extension 
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รูปท่ี 4.23 หนา้จอแสดงประวติัการโทรเขา้ 

หนา้จอแสดงขอ้มูลประวติัการโทรเขา้ 10 สายล่าสุด และสามารถคลิกไปยงัหนา้ Customer 

Information ได ้ 
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รูปท่ี 4.24 หนา้จอแสดงประวติัการโทรเขา้ทั้งหมด 

หนา้จอแสดงขอ้มูลประวติัการโทรเขา้ทั้งหมด สามารถคน้หาหมายเลขโทรศพัทท่ี์โทรเขา้

มาได ้และสามารถคลิกไปยงัหนา้ Customer Information ได ้
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รูปท่ี 4.25 หนา้จอแสดงประวติัลูกคา้  

หน้าจอแสดงประวติัลูกคา้ โดยจะแสดงช่ือ เบอร์โทรศพัท์ ท่ีอยู่ ตาํแหน่ง อีเมล์ เฟซบุ๊ค 

ไลน์ และคลิกไปยงัหนา้ ประวติัการซ้ือ และประวติัการโทรเขา้ทั้งหมดของบุคคลนั้นๆได ้
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รูปท่ี 4.26 หนา้จอประวติัการสั่งซ้ือ 

หน้าจอแสดงประวติัการสั่งซ้ือของบุคคลนั้น และสามารถคลิกเพื่อแสดงรายละเอียดของ

การสั่งซ้ือนั้นๆได ้
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รูปท่ี 4.27 หนา้จอแสดงขอ้มูลการโทรเขา้ทั้งหมดของแต่ละบุคคล 

หนา้จอแสดงขอ้มูลการโทรเขา้ทั้งหมดของแต่ละบุคคล 
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รูปท่ี 4.28 หนา้จอแสดงขอ้มูลการสั่งซ้ือแต่ละรายการ 

หนา้จอแสดงขอ้มูลรายละเอียดการสั่งซ้ือของลูกคา้แต่ละรายการ 
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รูปท่ี 4.29 หนา้จอแสดงขอ้มูลขณะมีสายเรียกเขา้ 

หนา้จอแสดงขอ้มูลขณะมีสายเรียกเขา้ เขา้มาภายในบริษทั คราทอส จาํกดั 

 



บทที่ 5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

จากการศึกษาคน้ควา้และเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ 

โดยเร่ิมตน้จากการศึกษากระบวนการการทาํงานของการเก็บขอ้มูลผ่านเสียงทางโทรศพัท ์การใช้

เคร่ืองมือต่างๆท่ีจําเป็นในกระบวนการการทํางานของระบบ รวมถึงการออกแบบหน้าเว็บ

แอพพลิเคชัน่และหนา้วินโดวฟ์อร์มแอพพลิเคชัน่ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน เร่ิมทาํการติดตั้งระบบ 

โดยใช ้Node red เพื่อเป็นตวักลางในการจดัการและเรียกขอ้มูลจากฐานขอ้มูลหลกั ใช ้Mongo DB 

เก็บขอ้มูลเป็น Log เพื่อนาํขอ้มูลไปใชก้บัระบบอ่ืนๆต่อไป ใช ้Redis เพื่อคน้หาขอ้มูลจากฐานขอ้มูล

หลกั  ใช ้API เป็นตวักลางในการดึงขอ้มูลจากฐานขอ้มูลมาใชก้บัแอพพลิเคชัน่ และเร่ิมทาํการเขียน

คาํสั่งโปรแกรม โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft visual studio 2019 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาวินโดว์

ฟอร์มแอพพลิเคชั่น และใช้โปรแกรม visual studio code 1.37.1 เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาเว็บ

แอพพลิเคชัน่  เวบ็แอพพลิเคชัน่และวินโดวฟ์อร์มแอพพลิเคชัน่สามารถตรวจสอบประวติัการโทร

เขา้ 10 สายล่าสุด สามารถตรวจสอบประวติัการโทรทั้งหมด สามารถตรวจสอบการโทรเขา้ของ

ลูกคา้หรือบุคคลภายในองคก์รของแต่ละบุคคล สามารถตรวจสอบขอ้มูลลูกคา้และประวติัการซ้ือ

ของลูกคา้แต่ละบุคคลได ้ และระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ มีการทาํ HA (High Availability) 

เพื่อระบบนั้นจะมีความพร้อมใชง้านตลอดเวลาและช่วยลดความเส่ียงหรือเหตุการณ์ท่ีขอ้มูลจะเกิด

ความเสียหาย เม่ือระบบเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะทาํการทดสอบ ซ่ึงผลจากการทดสอบเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคท่ี์กาํหนด 

5.1.2 ขอ้จาํกดัหรือปัญหาของโครงงาน 

1. ปัญหาดา้นการใชเ้คร่ืองมือในการติดตั้ง ไม่เคยไดท้ดลองหรือใชเ้คร่ืองมือมา

ก่อนท่ีจะลงมือติดตั้ง จึงทาํใหใ้ชเ้วลานานในการเรียนรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ 

2. ปัญหาการใช้ภาษาในการพฒันาระบบ ซ่ึงต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้

เพิ่มเติม 

3. ปัญหาในเร่ืองของเวลา เน่ืองจากมีเวลาจาํกดัในการศึกษาเรียนรู้เก่ียวกบัการ

ทาํงานจึงทาํใหเ้รียนรู้ไดอ้ยา่งไมเ่ตม็ประสิทธิภาพ 

4. การเขียนโปรแกรมค่อนขา้งซบัซอ้น ทาํใหเ้กิดความล่าชา้ในการทาํงาน  
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5.1.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรมีการแกไ้ขขอ้มูลในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งการเปล่ียนขอ้มูลพื้นฐาน 

2. ควรมีการต่อยอดระบบใหมี้การเพิ่ม แกไ้ขขอ้มูลลูกคา้ใหม่ได ้

5.2 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

5.2.1 ขอ้ดีของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ไดฝึ้กการปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นในสถานประกอบการ 

2. ไดเ้รียนรู้การวางแผนในการปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ไดพ้ฒันาทกัษะของภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาโปรแกรม 

4. ไดฝึ้กความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5. ไดฝึ้กความอดทนและเรียนรู้การแกไ้ขปัญหาต่างๆในการทาํงาน 

5.2.2 ปัญหาท่ีพบของการปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

1. ขาดประสบการณ์และความเขา้ใจภาษาในการพฒันาโปรแกรม 

2. ขาดความรู้ในการใชอุ้ปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีตอ้งติดตั้งในการทาํงาน 

3. ตอ้งศึกษาอุปกรณ์และภาษาต่าง ๆ ในการทาํงาน ซ่ึงใช้เวลาในการเรียนรู้ทาํ

ใหเ้หลือเวลาในการปฏิบติังานจริงไม่มาก 

5.2.3 ขอ้เสนอแนะ 

1. ควรศึกษาข้อมูลเก่ียวกับสาขาท่ีต้องออกสหกิจก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา 

2. ควรศึกษาอุปกรณ์และภาษาท่ีใชใ้นการพฒันาใหม้ากกวา่น้ี 
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ภาคผนวก



 

ภาคผนวก ก 

รูปข้ันตอนการติดตั้งโปรแกรม 

ข้ันตอนการติดตั้ง Mongo DB 

 

รูปท่ี ก.1 หนา้จอแสดงสร้างรายการไฟลข์อง Mongo DB 

สร้างรายการไฟล์ของ Mongo DB เพื่อให้ดาวน์โหลดแพ็คเกจ Mongodb-org  ( สร้าง

รายการไฟล ์ทั้ง 3 เคร่ือง )
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รูปท่ี ก.2 หนา้จอแสดงการอพัเดทระบบปฏิบติัการ 

อพัเดทระบบปฏิบติัการ Ubuntu 
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รูปท่ี ก.3 หนา้จอแสดงติดตั้ง Mongo DB 

ทาํการติดตั้งแพค็เกจ Mongo DB version ล่าสุด  (ติดตั้ง ทั้ง 3 เคร่ือง) 
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รูปท่ี ก.4  หนา้จอตรวจสอบสถานะ Mongo DB 

เม่ือติดตั้งเสร็จแลว้ใชค้าํสั่ง enable , start เพื่อเรียก Mongo DB ขึ้นมาใชง้าน และ

ตรวจสอบสถานะวา่ Mongo DB กาํลงัทาํงานอยู ่(ตรวจสอบสถานะทั้ง 3 เคร่ือง) 
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ข้ันตอนการติดตั้ง Node red Server 

 

รูปท่ี ก.5 หนา้จอแสดงการติดตั้ง Nodejs 

ใช้คาํสั่งติดตั้งแพ็คเกจ Nodejs เพื่อความเสถียรของระบบและมีการอัพเดทเร่ืองความ

ปลอดภยั  ( ติดตั้งทั้ง 2 เคร่ือง ) 
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รูปท่ี ก.6 หนา้จอการติดตั้งแพค็เกจ npm 

ทาํการติดตั้งแพค็เกจ npm ( ติดตั้งทั้ง 2 เคร่ือง ) 
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รูปท่ี ก.7 หนา้จอแสดงการติดตั้ง Node red 

ใช ้npm เพื่อติดตั้ง Node red และตวัช่วยท่ีเรียกวา่ node-red-admin ( ติดตั้งทั้ง 2 เคร่ือง ) 
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รูปท่ี ก.8 หนา้จอการเรียกใชง้าน Node-red 

ใชค้าํสั่ง Node-red เพื่อเรียกใชง้าน Node red   
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รูปท่ี ก.9 หนา้จอการเขา้รหสั 

ใชค้าํสั่ง hash-pw ในการเขา้รหสั (Node red จะแสดงรหสัท่ีแฮชแลว้ออกมาให้) ( แฮชทั้ง 2 

เคร่ือง ) 
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รูปท่ี ก.10 หนา้จอเขา้ใชง้าน Node red 

กําหนดรหัสเข้าใช้งาน โดยคัดลอกรหัสท่ีแฮชไว้มาแทนท่ีรหัสเดิม (กําหนดในไฟล์ 

setting.js ทั้ง 2 เคร่ือง ) 
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รูปท่ี ก.11 หนา้จอกาํหนดค่า Nginx 

กาํหนดค่า Nginx และ server name เพื่อให้ Node red สามารถใช้งานผ่านพอร์ต 80 และ 

443   (กาํหนดทั้ง 2 เคร่ือง ) 
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รูปท่ี ก.12 หนา้จอเขา้ใชง้าน Node red 

เขา้ใชง้าน Node red ผา่น web browser โดยเรียกช่ือ server name  (nodered.kratos.co.th ) 
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ข้ันตอนการติดตั้ง Redis Server 

 

รูปท่ี ก.13 หนา้จอติดตั้ง Redis Server 

ทาํการติดตั้งแพค็เกจ Redis Server  (ติดตั้ง ทั้ง 2 เคร่ือง) 
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รูปท่ี ก.14 หนา้จอตรวจสอบสถานะ Redis Server   

ใชค้าํสั่ง Start เพื่อเรียกแพค็เกจ Redis Server  ขึ้นมาใชง้าน และตรวจสอบสถานะ Redis 

Server  วา่ทาํงานอยูห่รือไม ่ ( ตรวจสอบทั้ง 2 เคร่ือง ) 

 

 

 



ภาคผนวก ข 

ออกแบบระบบงาน 

 

รูปท่ี ข.1 E-R Diagram ( ภาษาไทย ) 
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รูปท่ี ข.2 E-R Diagram ( ภาษาองักฤษ ) 
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ตารางท่ี ข.1 รายการตารางขอ้มูล 

ช่ือตาราง คาํอธิบาย 

Log 

Customers 

Order 

OrderItem 

Product 

ตารางลอ็ก 

ตารางลูกคา้ 

ตารางสั่งซ้ือ 

ตารางรายละเอียดสั่งซ้ือ 

ตารางสินคา้ 

 

ตารางท่ี ข.2 ตารางลอ็ก (Log) 

Name DataType P M Refer to Description 

Call_ID Int Yes Yes  รหสัการโทร 

coreMethod varchar(50) No No  สถานะการโทร 

res_from varchar(50) No No  หมายเลขโทรเขา้ 

res_to varchar(50) No No  หมายเลขโต๊ะทาํงาน 

first_name varchar(50) No No  ช่ือลูกคา้ 

last_name varchar(50) No No  นามสกุล 

image varchar(50) No No  รูปภาพ 

mobile varchar(50) No No  เบอร์โทรศพัท ์

DateNTime datetime No No  วนัท่ีและเวลา 
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ตารางท่ี ข.3 ตารางลูกคา้ (Customers)  

Name DataType P M Refer to Description 

Id int Yes Yes  รหสัลูกคา้ 

Mobile_number varchar(50) No No  เบอร์โทรศพัท ์

Pic varchar(50) No No  รูปภาพ 

firstname varchar(50) No No  ช่ือลูกคา้ 

lastname varchar(50) No No  นามสกุล 

Occupation varchar(50) No No  ตาํแหน่งงาน 

Facebook varchar(50) No No  เฟสบุ๊ค 

Address varchar(50) No No  ท่ีอยู ่

Extension varchar(50) No No  เบอร์โต๊ะทาํงาน 

 

ตารางท่ี ข.4 ตารางสั่งซ้ือ (Order)  

 

ตารางท่ี ข.5 ตารางรายละเอียดสั่งซ้ือ (OrderItem) 

Name DataType P M Refer to Description 

Id int Yes Yes  รหสัรายละเอียด

สั่งซ้ือ  

OrderId int No No Order.Id รหสัสั่งซ้ือ 

ProductId int No No Product.Id รหสัสินคา้ 

ItemUnit int No No  จาํนวนสินคา้ 

UnitPrice decimal(12,2) No No  ราคาต่อหน่วย 

 

Name DataType P M Refer to Description 

Id int Yes Yes  รหสัสั่งซ้ือ 

CustomerId int No No Customer.Id รหสัลูกคา้ 

OrderDate datetime No No  วนัท่ี 

TotalAmount decimal(12,2) No No  ราคารวม 
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ตารางท่ี ข.6 ตารางสินคา้ (Product) 

Name DataType P M Refer to Description 

Id int Yes Yes  รหสัสินคา้ 

ProductName nvarchar(50) No No  ช่ือสินคา้ 

UnitPrice decimal(12, 2) No No  ราคาต่อหน่วย 

Package nvarchar(30) No No  แพค็เกจ 
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รูปท่ี ข.3 Context Dirgram ระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ บริษทัพาราวินเซอร์ จาํกดั 
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รูปท่ี ข.4 Level 0 ระบบบริหารจดัการขอ้มูลลูกคา้ บริษทัพาราวินเซอร์ จาํกดั 
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รูปท่ี ข.5 Level 1 Process 1 : โทรเขา้ 10 สายล่าสุด 
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รูปท่ี ข.6 Level 1 Process 2 : โทรเขา้ทั้งหมด 
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รูปท่ี ข.7 Level 1 Process 3 : ขอ้มูลลูกคา้  

  



79 
 

 

รูปท่ี ข.8 Level 1 Process 4 : สั่งซ้ือ 
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รูปท่ี ข.9 Level 1 Process 5 : โทรเขา้แต่ละบุคคล 

 



ภาคผนวก ค 

รูปขณะปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 

รูปท่ี ค.1 กาํลงัเรียนรู้การติดตั้งและการทาํงานของ Docker 
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รูปท่ี ค.2 กาํลงัเรียนรู้การทาํงานของ Switch 
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รูปท่ี ค.3 กาํลงัเรียนรู้การใช ้ JavaScript 
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รูปท่ี ค.4 กาํลงัเรียนรู้การแบ่ง IP address 
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รูปท่ี ค.5 กาํลงัช่วยกนัออกแบบหนา้จอเวบ็ไซต ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

รูปท่ี ค.6 กาํลงัออกแบบหนา้เวบ็ไซตต์ามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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รูปท่ี ค.7 ตรวจหอ้งเซิร์ฟเวอร์  
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รูปท่ี ค.8 เปล่ียนเทป Backup ในหอ้งเซิร์ฟเวอร์ตอนตน้สัปดาห์ 
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รูปท่ี ค.9 กาํลงัทาํการติดตั้ง Node red 2 เคร่ือง 
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รูปท่ี ค.10 กาํลงัทาํการติดตั้ง pm2 สาํหรับ Node red 
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รูปท่ี ค.11 กาํลงัออกแบบ Windows Form ของโครงงานสหกิจ 
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รูปท่ี ค.12 กาํลงัออกแบบ Web Application ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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รูปท่ี ค.13 เปล่ียนเทป Backup ในหอ้งเซิร์ฟเวอร์ตอนปลายสัปดาห์ 
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รูปท่ี ค.14 กาํลงัติดตั้งและทดสอบ Replication ของ Mongo DB 
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รูปท่ี ค.15 ทดสอบการเขา้ใชง้าน Node red  
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รูปท่ี ค.16  กาํลงัพฒันาโคด้ของโครงงานสหกิจ 
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รูปท่ี ค.17 กาํลงัทดสอบป้อนขอ้มูลลงในเวบ็ไซต ์
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รูปท่ี ค.18 กาํลงัยา้ยขอ้มูลลงใน Node red 
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รูปท่ี ค.19 กาํลงัสร้าง API 
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รูปท่ี ค.20 ทดสอบป้อนขอ้มูลลกูคา้ลงในหนา้เวบ็ไซต ์
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